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Práce shrnuje výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice v letech 
1978–2008. Z tohoto období byly získány, na základě faunistických pozorování, údaje o výsky-
tu 168 ptáků. Od roku 2000 je výskyt každoroční s výrazným nárůstem od roku 2003. Nejvíce 
kachniček se na našich vodách zdržovalo v zimním období (79 ex.). V době jarního tahu 
(7. 2.– 11. 5.) bylo pozorováno 50 ex. a v době podzimního tahu (26. 9.–19. 12) celkem 35 ex. 
V době hnízdění (červen–srpen) byly zjištěny pouze 4 ex.

The study summarises data on the occurrence of the Mandarin Duck (Aix galericulata) in the 
Czech Republic during 1978–2008. A search through faunistic records yielded 168 observations. 
Since 2000 the occurrence has been regular with a marked increase after 2003. The highest 
number of observations comes from the winter period (79 ind.). Altogether 50 individuals 
were observed during the spring passage (2 February–11 May) and 35 individuals during the 
autumn passage (26 September–19 December). Only four individuals were recorded during 
the breeding season (June–August).

Keywords: alien species, naturalised population, neozoa, non-indigenous species, population 
trends

ÚVOD

Kachnička mandarinská hnízdí v severo-
východní Číně, na severu Korejského polo-
ostrova a na Dálném Východě Ruska. Stálá 
populace žije v Japonsku a na Taiwanu. 
Stav současné populace je odhadován 
na 65 500 párů. Většina ptáků je tažná, 
zimuje v jihočínských provinciích a vzác-
ně zalétají do Nepálu, Indie, Bangladéše 
a Thajska (MacKinnon & Phillipps 2000). 
V Evropě je tento druh chován od 18. sto-
letí; z ptáků ulétlých ze zajetí a úmyslně vy-
puštěných se vytvořila samostatně se roz-
množující populace ve Velké Británii, kde 

žilo v 90. letech 20. století asi 7 000 ptá-
ků (Hagemeijer & Blair 1997). V men-
ších počtech hnízdí i ve Francii, Belgii 
(80–95 párů), Nizozemí (200–260 párů), 
Německu (350–450 párů), Rakousku, 
Švýcarsku (10–15 párů), Dánsku, jižním 
Švédsku a ojediněle i v Polsku (Kestenholz 
et al. 2005, Bauer & Woog 2008). V České 
republice není dosud pravidelné hníz-
dění známé, ale kachničky se na našem 
území objevují stále častěji v mimohnízd-
ním období. Za první a doposud jediný 
doklad o hnízdění lze pravděpodobně 
pokládat Hájkův rukopis (1993), kde uvá-
dí: „jednou hnízdila v lednickém parku. 
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1. 8. 1990 pozorovány 4 juv. na rybníce 
Podzámecký“.

Sameček je díky svému pestrému zbar-
vení a neobvyklému tvaru hlavy a křídel 
nezaměnitelný. Samička je méně nápad-
ná, převážně olivově šedá s bílým oč-
ním kroužkem a bílým proužkem od oka 
k šíji a kolem zobáku. Kachnička man-
darinská jako lesní kachna žije zejména 
na jezerech obklopených lesy, v lužních 
lesích a zalesněných říčních ostrovech. 
Velice často žije i v městských parcích. 
U nás se často objevuje na řekách v cen-
trech měst. V přírodě hnízdí v dutinách 
stromů nebo i ve vyhnilých pařezech. 
V hnízdní době (červen– srpen) sedí sa-
mička 28–30 dnů na 9–12 vejcích.

Výskyt kachničky mandarinské 
v České republice byl donedávna pova-
žován za vzácný s tím, že se jedná ne-
pochybně o uprchlíky ze zajetí (Hudec 
et al. 1994). V poslední době však do-

chází k zvýšenému počtu pozorování 
a jako o nepůvodním druhu naší fauny 
(Mlíkovský a Stýblo 2006) chybí v naší li-
teratuře podrobnější údaje o jeho šíření. 
Tento fakt mě motivoval k zdokumen-
tování výskytu tohoto druhu na našem 
území za poslední tři desetiletí.

METODIKA

Z naší literatury, kterou jsem měl za po-
slední 2 roky k dispozici, jsem vypsal 
všechna pozorování kachničky man-
darinské v České republice podle let, 
měsíců a dnů výskytu (např. Šimek 
& Brandl 1998, Jelínek & Šimek 2004, 
Šírek 2004, Flousek 2005, Hromádko et 
al. 2005, Mandák 2005, Fišer 2006, Vašák 
et al. 2006, Musil et al. 2008, 2009). Jak 
jsem zjistil, pravidelnější výskyt tohoto 
druhu u nás začal od roku 1978. Dalším 
významným zdrojem informací byly we-

Obr. 1. Mapa výskytu kachničky mandarinské na území České republiky v letech 1978–2008. 
Velikost bodů je dána počtem zjištěných kachniček. Malý bod – 1 ex., větší – 2 ex., největší – 
3 ex. a více.
Fig. 1. Map of occurrence of the Mandarin Duck in the Czech Republic in 1978–2008. Size 
of the circle shows the reported number of individuals. Small circle – 1 ind., medium – 2 ind., 
large – 3 ind. and more.



117

Sylvia 45 / 2009

bové stránky s faunistickými údaji: ČSO 
www.birdlife.cz, OVIS www.mos–cso.cz/
ovis.html a Konference pozorování ptá-
ků www.pandora.cz. Dobu jarního a po-
dzimního tahu jsem určil podle počátku 
a konce pravidelného výskytu v době 
migrace na našem území.

VÝSLEDKY

Za období let 1978–2008 jsem vyhle-
dal údaje o 168 jedincích kachničky 
mandarínské pozorovaných na území 
České republiky (obr. 1). Podle výskytu 
v jednotlivých letech (obr. 2) je patrné, 

Obr. 3. Sezónní dynamika výskytu kachničky mandarinské v České republice, sloučená data 
za období 1978–2008, n = 168.
Fig. 3. Seasonal dynamics in occurrence of the Mandarin Duck in the Czech Republic, pooled 
data from 1978–2008, n = 168.
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Obr. 2. Výskyt kachničky mandarinské v České republice v letech 1978–2008, n = 168.
Fig. 2. Occurrence of the Mandarin Duck in the Czech Republic in 1978–2008, n = 168.
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že do roku 1999 se kachničky na na-
šich vodách objevovaly v malém počtu 
a nepravidelně. Od roku 2000 je již vý-
skyt každoroční s výrazným nárůstem 
pozorování od roku 2003. Zajímavý 
je i výskyt kachničky mandarinské 
v průběhu roku (obr. 3). V hnízdní 
době (červen– srpen) byli u nás zjiš-
těni pouze 4 ptáci (tj. 2,4 % z celkové-
ho počtu). Zato v době podzimního 
tahu (26. 9.– 19. 12.) bylo pozorováno 
35 ex. (20,8 %) a v době jarního tahu 
(7. 2.– 11. 5.) to už bylo dokonce 50 ex. 
(29,8 %). Nejvíce kachniček se však 
u nás zdržovalo v zimě, celkem 79 ex. 
(47 %). Při sledování poměru pohlaví 
u nás zjištěných ptáků zcela převažují 
barevně nápadní samci (obr. 4). Ze 
136 kachniček s určeným pohlavím 
bylo 98 samců (72 %) a 38 samic (28 %). 

DISKUSE

Hudec (1994) uvádí do roku 1978 vý-
skyt pouze 4 ex. kachničky mandarin-
ské na našem území (1915 2 ex., I/1926 
1 ex. a XII/1934 1 ex.). Zmiňuje se také 
o existenci 400 hnízdících párů ve Velké 
Británii. V současné době je populace 
odhadována na 7 000 ptáků a kachnič-
ka mandarinská hnízdí v několika dal-
ších zemích západní a střední Evropy. 
Aktuální stav v celé Evropě je odhadován 
na 3 900 hnízdních párů (Kestenholz 
et al. 2005), avšak celkový počet jedin-
ců (po zahrnutí i nehnízdících jedin-
ců) bude určitě mnohem vyšší. Od roku 
2003 je evidentní zvyšování počtu po-
zorovaných ptáků na našem území ze-
jména v mimohnízdní době. Protože je 
kachnička mandarinská ve své asijské 

Obr. 4. Kachnička mandarinská na řece Jizeře. Semily 20.1.2006. Foto L. Jasso.
Fig. 4. A Mandarin Duck on the Jizera River, 20 January 2006. Photo L. Jasso.
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domovině tažným druhem, je u nás mož-
ný i výskyt divoce žijících ptáků.

Neméně zajímavý je i sezónní výskyt 
kachničky. Převážná většina pozorování 
je soustředěná do zimních měsíců, při-
čemž v průběhu zimního období zcela 
vyniká druhá dekáda ledna (64 ze 72 led-
nových pozorování), což nepochyb-
ně souvisí s termínem Mezinárodního 
sčítání vodních ptáků. Například v led-
nu 2008 bylo při této akci sečteno už 
23 kachniček mandarinských (Musilová 
et al. 2009). Největší hejno (12 samců 
a 5 samic) bylo pozorováno 12. 1. 2008 
na řece Vltavě v Klecánkách u Prahy 
(www.birdlife.cz). Sezónní výskyt kach-
niček také naznačuje, že většina pozoro-
vaných ptáků bude pravděpodobně ze 
západoevropských populací. Pokud by 
se jednalo jenom o uprchlíky ze zajetí, 
byl by výskyt rozložen mnohem pravi-
delněji po celý rok.

Na základě vývoje početnosti v po-
sledních letech je možno očekávat po-
kračování v nárůstu pozorování kachnič-
ky na území České republiky a pravdě-
podobně je jen otázkou času, kdy bude 
zdokumentováno pravidelné hnízdění.
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