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DESET LET ZIMNÍHO SČÍTÁNÍ VODNÍCH PTÁKŮ 
V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ

TEN YEARS OF WINTER WATERBIRD CENSUS
 IN THE PODYJÍ NATIONAL PARK

Vlasta  Š k o r p í k o v á
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Abstract: In mid-January of the winters 2004/05–2013/14, the waterfowl were counted along the 
Dyje river in Podyjí National Park. 7–16 species were recorded in individual years, making a total 
of 27 species. The Mallard was the most numerous species followed by the Mute Swan and the 
Great Cormorant. These species also belong to the regularly wintering waterfowl, as well as the 
Little Grebe, Grey Heron, White-tailed Eagle, Common Kingfisher and Dipper.
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ÚVOD

Zimní sčítání vodních ptáků probíhá v rámci mezinárodního programu International 
Waterbird Census (IWC), který zaštiťuje organizace Wetlands International. Jeho 
cílem je odhadnout velikost populací jednotlivých druhů ptáků vázaných na vodu, 
identifikovat druhy a populace s výraznými změnami početnosti a vytipovat lokality,
které jsou pro vodní ptactvo významné na lokální, národní či mezinárodní úrovni. 
Česká republika se do této aktivity zapojila od začátku (1966), v roce 2013 proběh-
lo sčítání již na 637 lokalitách (MUSILOVÁ et al. 2013). Tři z nich tvoří úseky řeky 
Dyje v Národním parku Podyjí (NP Podyjí), kde zimní sčítání probíhá od roku 2005. 
Tento článek si klade za cíl představit poznatky, které deset let pravidelného sčítání 
v tomto specifickém prostředí přinesly, a zasadit je do širšího kontextu jak z hlediska
jednotlivých druhů, tak z hlediska geografického.

SLEDOVANÉ ÚZEMÍ A METODIKA

Řeka Dyje dosahuje na českém území délky 235 km, z toho zájmový úsek, kte-
rý tvoří osu Národního parku Podyjí, je dlouhý cca 40 km (část toku tvoří hranici 
s Rakouskem a je zde součástí navazujícího Národního parku Thayatal). Ve směru 
proti proudu je vymezen hrází vodního díla Vranov nad Dyjí (uvedeno do provozu 
v roce 1934), po proudu pak hrází vodního díla Znojmo (uvedeno do provozu v roce 
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1966), jehož vzdutí o rozloze 54 ha je součástí sledovaného území (ŠKORPÍK 2007). 
Tok řeky ve vymezeném úseku není zdaleka přímočarý, voda se prodírá krajinou 
četnými meandry, hluboko zaříznutá do geologického podloží – hloubka říčního 
údolí činí až 230 m. Peřejnaté úseky jsou střídány úseky klidnějšími, především 
v místech, kde je voda nadržována jezy postavenými u bývalých mlýnů. Šířka řeky 
(mimo vodní dílo Znojmo) činí přibližně 15–70 m, hloubka silně kolísá, většinou 
v rozmezí 50–150 cm. Niva je povětšinou úzká, často omezená na úzký pás břeho-
vých porostů, jen občas je koryto lemováno pruhem mezofilních luk či měkkého 
luhu. Místy se však prudké, skalnaté svahy či skalní útvary vynořují přímo z vody. 
Přirozené podmínky toku jsou zásadně ovlivněny dvěma nádržemi, které sledovaný 
úsek vymezují. Přehrada ve Vranově nad Dyjí přinesla kromě omezení povodňových 
průtoků i tzv. špičkový provoz hydroelektrárny s výrazným každodenním kolísáním 
hladiny. K rychlé změně průtoku dochází obvykle dvakrát denně, přičemž v několika 
minutách se objem vody protékající korytem zvýší ze dvou na 15, 30 nebo 45 m3/s. 
V extrémním případě tak výška hladiny v řece pod přehradou kolísá téměř o jeden 
metr (POVODÍ MORAVY 2014). Při minimálním průtoku však zůstává část plochy dna 
bez vody. Z hlediska cílové skupiny organismů, tedy vodních ptáků, je nejvýznam-
nější to, že do řeky je vypouštěna voda z hloubky vodní nádrže, která je v zimě 
teplejší než povrchové vody, čímž je omezeno zamrzání. Dyje ve sledovaném úseku 
si tedy i za velmi chladných zim udržuje charakter otevřeného toku s volnou vodní 
hladinou. Společenstvo ptáků zimujících na řece je dále ovlivněno dvěma sídly, kte-
rými Dyje protéká – jsou to městečka Vranov nad Dyjí a Hardegg. Objevuje se zde 
např. oblíbené krmení labutí lidmi, ovšem v mnohem menší míře než např. níže po 
toku ve Znojmě. 

Používaná metodika sčítání vodních ptáků je v souladu s mezinárodní metodikou 
(ANONYMUS 2014), kterou lze stručně shrnout takto: v určeném termínu (kolem po-
loviny ledna) za vhodných povětrnostních podmínek projde pozorovatel daný úsek 
řeky, přičemž zaznamenává všechny zjištěné ptáky vázané na vodu, tj. potáplice, 
potápky, veslonohé, brodivé, vrubozobé, krátkokřídlé, bahňáky a dlouhokřídlé, orly 
mořské (Haliaeetus albicilla), ledňáčky říční (Alcedo atthis) a skorce vodní (Cinclus 
cinclus). Pokud to podmínky umožňují, jsou zjišťovány i detaily typu pohlaví či 
věku pozorovaných jedinců. Obecně je potřeba se soustředit na to, aby skrytě žijící 
druhy (potápka malá Tachybaptus ruficollis, slípka zelenonohá Gallinula chloropus) 
nebyly přehlíženy, naopak jiné, přeletující po vyplašení ve směru chůze, nebyly za-
znamenávány vícekrát. 

Na řece Dyji v Národním parku Podyjí jsme zatím sčítali desetkrát, a to 18. 1. 
2005, 16. 1. 2006, 13. 1. 2007, 11. 1. 2008, 17. 1. 2009, 15. 1. 2010, 15. 1. 2011, 
14. 1. 2012, 12. 1. 2013 a 18. 1. 2014. Vzhledem k náročnosti terénu bývá Dyje na 
území národního parku pro účely zimního sčítání vodních ptáků rozdělena do krat-
ších úseků (jejich počet a délka závisí na počtu terénních pracovníků a podmínkách 
dané zimy), získané údaje jsou ale vždy prezentovány sumárně pro úseky Vranov 
nad Dyjí (hráz přehrady) – Čížov/Hardegg (most), Čížov/Hardegg (most) – Liščí 
skála, Liščí skála – Znojmo (hráz přehrady), které jsou pak ve výstupech IWC ve-
deny jako samostatné lokality. Pozorovatelé v počtu jednoho až tří procházejí podél 
řeky po proudu či proti proudu tak, aby se úseky nepřekrývaly. Důležité přitom je 
vyhnout se vícenásobné registraci stejných jedinců, proto je v některých případech 
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(hejna kormoránů, orel mořský či jiné vzácnější přeletující druhy) zaznamenáván 
přesný čas pozorování a směr letu, příp. i další detaily (věk, individuální znaky 
apod.), které umožňují vyloučit duplikaci údajů.

V průběhu deseti let se na zimním sčítání vodních ptáků v NP Podyjí podílela 
řada lidí, v abecedním pořadí jsou to (v závorce uveden počet sčítání): Václav Beran 
(5 ×), Anna Doskočilová (2 ×), Jiří Chalupa (1 ×), Lenka Jeřábková (1 ×), Antonín 
Kinc† (2 ×), Lenka Klebanová (1 ×), David Kopr (1 ×), Václav Křivan (9 ×), Rado-
van Mezera (1 ×), Zdeněk Musil (3 ×), Jürgen Pollheimer (1 ×), Václav Prášek (8 ×), 
Antonín Reiter (9 ×), Daniela Reiterová (1 ×), Hana Staňková (1 ×), Robert Stejskal 
(7 ×), Katarína Ševčíková (1 ×), Šárka Škorpíková (2 ×), Vlasta Škorpíková (9 ×), 
Jiří Špaček (1 ×), Martin Valášek (10 ×), Ivana Valičková (1 ×), Kateřina Vošlajero-
vá-Feikusová (1 ×).

Získané údaje nebyly statisticky hodnoceny. Výsledky jsou sumarizovány do 
přehledné tabulky a komentovány pro každý jednotlivý druh. Početnost druhů, které 
byly zjištěny minimálně v devíti zimách, je navíc prezentována graficky. Pro větší 
názornost je do grafů vkládána linie trendu.

Počty jedinců druhů zjištěných ve sledovaném úseku jsou v této práci srovnávány 
s relevantními údaji z úseku řeky Dyje, který navazuje pod Znojemskou přehradou 
a je v podstatě stejně dlouhý: od hráze Znojemské přehrady po most v lokalitě Tráv-
ní dvůr v k. ú. Hrabětice. Bývá sčítán ve dni předcházejícím či následujícím sčítání 
v Národním parku Podyjí a podílejí se na něm v podstatě stejní pozorovatelé. Délkou 
jsou oba úseky srovnatelné, charakterem však výrazně odlišné. Řeka pod Znojmem 
teče převážně otevřenou, zemědělskou krajinou, dřevinné břehové porosty jsou 
nesouvislé, místy velmi úzké. Dyje protéká více lidskými sídly počínaje Znojmem 
přes Dobšice, Dyji a Tasovice do Krhovic, další blízce míjí (Valtrovice, Strachotice, 
Křídlůvky, Hrádek, Hevlín), výrazně ji ovlivňuje i blízkost soustavy Jaroslavických 
rybníků. Chybí zde výrazné kolísání vodní hladiny, průtoky jsou vyrovnanější, hod-
nota Q355 = 2,1 m3/s (POVODÍ MORAVY 2014).

VÝSLEDKY A DISKUSE

Během deseti let bylo ve sledovaném úseku v termínech sčítání zaznamenáno cel-
kem 27 druhů ptáků v roční početnosti 7–16 druhů a 569–2699 jedinců (tab. I). Jak 
tyto počty ovlivňuje průběh dané zimy, je patrné z obr. 1 a 2. Při dlouhodobě níz-
kých teplotách, kdy jsou stojaté (a často také tekoucí) vody zamrzlé, zůstává řeka 
Dyje v NP Podyjí kvůli režimu na vodní elektrárně Vranov nad Dyjí (viz kap. Sledo-
vané území a metodika) alespoň částečně volná a stává se útočištěm vodních ptáků 
(např. roky 2006, 2009 a 2010). Naopak v mírných zimách mají ptáci řadu jiných 
možností, kde hledat potravu i útočiště, a sčítání na řece v NP Podyjí přináší hubené 
výsledky – viz rok 2007 nebo 2014. Tento obecný rámec někdy naruší těžko vysvět-
litelný výskyt vysokého počtu jedinců určitého druhu, jak se tomu stalo v poměrně 
teplém lednu 2008 u kachen divokých (Anas platyrhynchos) – 2360 ex. oproti prů-
měrnému počtu 970 ex. Zajímavé je, že ačkoli se průměrná lednová teplota v prů-
běhu zim 2004/05–2013/14 v Jihomoravském kraji zvyšuje (ČHMÚ 2014) a počet 
zaznamenaných jedinců vodních ptáků v souladu s tím, co je uvedeno výše, má vý-
razně negativní trend, počet zimujících druhů zůstává dlouhodobě stálý (obr. 1 a 2).
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Ve srovnávaném úseku řeky Dyje pod Znojmem bylo v termínech zimního sčítání 
vodních ptáků v zimách 2004/05–2013/14 zaznamenáno celkem 34 druhů (min. 10, 
max. 25) v počtu 590–7130 ex. Z nich husa polní (Anser fabalis), hvízdák americký 
(Anas americana), turpan hnědý (Melanitta fusca), potápka roháč (Podiceps crista-
tus), potápka žlutorohá (Podiceps auritus), bukač velký (Botaurus stellaris), vodouš 
kropenatý (Tringa ochropus) a racek bělohlavý (Larus cachinnans) nebyli v NP Po-
dyjí zjištěni ani v jednom roce, naopak zde zimoval skorec vodní, který na řece pod 
Znojmem chyběl.

Tab. I. Počet jedinců jednotlivých druhů vodních ptáků zjištěných v rámci IWC na řece Dyji v NP 
Podyjí v zimách 2004/05–2013/14
Tab. I. The number of individuals of the waterbird species recorded during IWC along the Dyje ri-
ver in Podyjí NP in the winters 2004/05–2013/14

druh  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 celkem
species           total

Cygnus olor 101 149 27 118 103 145 109 78 108 114 1052
Anser albifrons          40 40
Anser anser       3    3
Aix galericulata 1         4 5
Anas penelope  2  2 2  3 1   10
Anas strepera 1 2   1      4
Anas crecca  2       1  3
Anas platyrhynchos 1210 1413 567 2360 904 996 705 734 485 328 9702
Anas acuta      1     1
Netta rufina   1   1     2
Aythya ferina  2  1       3
Aythya fuligula    1 18 1 5  3 2 30
Aythya marila    2       2
Bucephala clangula    7  1 6    14
Mergellus albellus    2       2
Mergus merganser     3  5    8
Tachybaptus ruficollis 3 6 1 4 3 1 1  6 6 31
Phalacrocorax carbo 85 197  162 401 67 6 21 263 35 1237
Egretta alba  5  1 2      8
Ardea cinerea 29 21 9 20 22 26 16 16 16 20 195
Haliaeetus albicilla 1 2  3 1 5 1 1 6 1 21
Gallinula chloropus 1          1
Fulica atra      3     3
Alcedo atthis 4  1 6 1 1 2 2 2 4 23
Motacilla cinerea  2  1 2 1   2 1 9
Motacilla alba          1 1
Cinclus cinclus 3 6 5 9 6 5 1 9 5 13 62

počet ex.   1439 1805 611 2699 1468 1254 863 862 897 569 12467
number of inds. 

počet druhů 11 13 7 16 14 15 13 8 11 13 
number of species
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Ze zjištěných druhů lze za pravidelně zimující označit labuť velkou (Cygnus 
olor), kachnu divokou, potápku malou, kormorána velkého (Phalacrocorax car-
bo), volavku popelavou (Ardea cinerea), orla mořského, ledňáčka říčního a skorce 
vodního, kteří byli zjištěni v každém, příp. s výjimkou jednoho roku v každém 
roce sledování. Nejpočetněji zimujícím druhem je kachna divoká, u které však jako 
u jediné byl zaznamenán výrazně negativní trend početnosti. Ve stovkách jedinců 
bývají v některých letech zaznamenáváni ještě labuť velká a kormorán velký, jehož 
počty silně kolísají i v závislosti na intenzitě záměrného rušení, které je v některých 
letech organizováno ze strany Správy NP Podyjí s cílem chránit rybí obsádku. V po-
čtu 9–29 ex. byla zjištěna volavka popelavá, trend její početnosti je spíše negativní. 
Z dalších pravidelně zimujících druhů byli potápka malá, orel mořský a ledňáček 
říční zaznamenáni v počtu 0–6 ex., skorec vodní bývá početnější, zaznamenáno bylo 
v jednom roce až 13 ex.

Ze zbývajících, nepravidelně zimujících druhů byli hvízdák eurasijský (Anas pe-
nelope), polák chocholačka (Aythya fuligula) a konipas horský (Motacilla cinerea) 
zaznamenáni v minimálně pěti z deseti zimních sčítání. Maximálně ve třech zimách 
byli zjištěni husa běločelá (Anser albifrons), husa velká (Anser anser), kachnička 
mandarinská (Aix galericulata), kopřivka obecná (Anas strepera), čírka obecná 
(Anas crecca), ostralka štíhlá (Anas acuta), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), po-
lák velký (Aythya ferina), polák kaholka (Aythya marila), hohol severní (Bucephala 

Obr. 1. Počet druhů vodních ptáků zjištěných v rámci IWC na řece Dyji v NP Podyjí v zimách 
2004/05–2013/14 a průměrná lednová teplota v Jihomoravském kraji.
Fig. 1. The number of the waterbird species recorded during IWC along the Dyje river in Podyjí 
NP in the winters 2004/05–2013/14 and the average January temperature in the South Moravian 
Region.
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clangula), morčák malý (Mergellus albellus), morčák velký (Mergus merganser), 
volavka bílá (Egretta alba), slípka zelenonohá, lyska černá a konipas bílý (Motacilla 
alba).

Komentář k jednotlivým druhům

Labuť velká (Cygnus olor) patří k druhům zaznamenávaným v každém roce sčítání 
v průměrném počtu 105,2 ex. (obr. 3), bez výrazného trendu. Nejméně labutí (jen 
27 ex.) bylo zjištěno v teplé zimě 2006/07, nejvíce (149 ex.) naopak v nejchladnější 
zimě 2005/06. Dospělí ptáci byli zastoupeni 62,4–81,5 %, průměrně tvořili 75,3 %. 
V NP Podyjí zimují labutě na celé délce řeky Dyje, o něco početněji v jejím střed-
ním a dolním úseku (386 ex., resp. 375 ex.) než v úseku Vranov n. D. – Hardegg 
(291 ex.). Ptáci se zde živí vodními rostlinami, na které je řeka bohatá, jak se o tom 
lze přesvědčit například pohledem z kterékoli vyhlídky ve vegetačním období. 
O významu řeky Dyje v NP Podyjí pro zimující labutě velké svědčí údaj, že v zimě 
2005/06 byl úsek Liščí skála – hráz Znojemské přehrady pátým nejvyužívanějším 
zimovištěm v rámci celé ČR (MUSIL et al. 2008). Na úseku řeky Dyje pod Znojmem 
jsou počty zaznamenávaných labutí o něco vyšší (celkem 1258 ex. oproti 1052 ex. 
za sledovaných 10 let), většina je jich však vázaná na přikrmování u Oblekovického 
mostu, případně u mostu v Tasovicích.

Obr. 2. Počet jedinců vodních ptáků zjištěných v rámci IWC na řece Dyji v NP Podyjí v zimách 
2004/05–2013/14 a průměrná lednová teplota v Jihomoravském kraji.
Fig. 2. The number of individuals of the waterbird species recorded during IWC along the Dyje ri-
ver in Podyjí NP in the winters 2004/05–2013/14 and the average January temperature in the South 
Moravian Region.
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Husa běločelá (Anser albifrons) byla zjištěna pouze v zimě 2013/14, kdy bylo za-
znamenáno cca 40 ex. přeletujících údolí v úrovni Baráku (M. Valášek in verb.). Na 
úseku řeky Dyje pod Znojmem bývá tento druh častější (2–121 ex. ve třech letech), 
což lze vzhledem k zimním pastvištím ve východní části okresu Znojmo očekávat.
Husa velká (Anser anser) zimovala na jižní Moravě nepočetně, ale v posledních 
letech se počet zimujících jedinců výrazně zvyšuje (MACHÁČEK et al. 2012). Tomu 
odpovídá i údaj ze sledovaného úseku, kde byly 3 ex. zaznamenány při přeletu Zno-
jemské přehrady k severu 15. 1. 2011 (A. Reiter in verb.). Obdobě pouze jednou 
v zimách 2004/05–2013/14 byl tento druh pozorován i na sousedícím úseku Dyje 
pod Znojmem – 31 ex. v zimě 2007/08 (M. Valášek, J. Thelenová, V. Škorpíková 
& Z. Musil).
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) – poprvé byl tento druh při zimním 
sčítání zjištěn 18. 1. 2005, kdy byla u Hardeggu pozorována samice (J. Pollheimer 
in verb.), zaznamenaná zde již 31. 12. 2004 (ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012). Další údaj po-
chází až ze zimy 2013/14 – 2 páry vyletěly z větví vrby nakloněné nad vodou v zá-
věru Znojemské přehrady (V. Křivan in verb.). Toto pozorování dobře koresponduje 
s prvním prokázaným hnízděním tohoto druhu ve sledovaném území v předcháze-
jícím hnízdním období (VALÁŠEK 2013). Na Dyji pod Znojmem bývají kachničky 
mandarinské zaznamenávány častěji, 1–2 ex. jsou uváděny ze čtyř zim. Vzhledem 
k pokračujícímu hnízdění druhu v NP Podyjí i v roce 2014 (MIKULE 2014) a celkové-

Obr. 3. Počet labutí velkých zaznamenaných v rámci IWC na řece Dyji v NP Podyjí v zimách 
2004/05–2013/14.
Fig. 3. The number of Mute Swans recorded during IWC along the Dyje river in Podyjí NP in the 
winters 2004/05–2013/14.



114

mu šíření druhu v ČR (viz např. MIKULE 2013) lze předpokládat, že kachničky budou 
na Dyji zjišťovány pravidelně.
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) zimuje na Dyji v NP Podyjí poměrně pravi-
delně, leč nepočetně – byl zde zaznamenán v pěti zimách v počtu 1–3 ex. (celkem 
10 ex., 5 samců a 5 samic). Širší, klidnější tok v otevřené krajině pod Znojmem mu 
evidentně vyhovuje více, byl tu v zimách 2004/05–2013/14 zjištěn sedmkrát v počtu 
až 35 ex.
Kopřivka obecná (Anas strepera) zimuje na Dyji v NP Podyjí vzácně, 1–2 ex. byly 
zjištěny jen v zimách 2004/05, 2005/06 a 2008/09. Vždy se jednalo o samce, sami-
ce mezi kachnami divokými pravděpodobně unikají pozornosti. Obdobně zřídka je 
zaznamenávána i na Dyji pod Znojmem, kde byl druh pozorován ve čtyřech zimách 
z deseti v počtu max. 5 ex.
Čírka obecná (Anas crecca) byla při zimním sčítání na Dyji v NP Podyjí zjištěna 
jen dvakrát. Poprvé to byly jednotlivě dvě samice v úseku mezi Vranovem na Dyjí a 
Vraní skálou 16. 1. 2006 (V. Křivan, A. Kinc & V. Prášek in ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012), 
podruhé samec pod koncovou skálou Ostrohu 12. 1. 2013 (V. Škorpíková). Nepo-
četně zimuje čírka obecná i na Dyji pod Znojmem, kde byla ve sledovaném období 
zastižena šestkrát, maximálně v počtu 4 ex.
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) je nejpočetněji zimujícím vodním ptákem 
v NP Podyjí, průměrně zde bylo v termínu zimního sčítání zaznamenáno 970,2 ex. 
(obr. 4). Maximum, 2360 ex., bylo zjištěno v zimě 2007/08 – jde o počet, který se 
výrazně vymyká údajům z jiných zim a byl způsoben neobvyklou koncentrací ka-
chen ve Vranově nad Dyjí (celkem cca 1900 ex., M. Valášek & R. Stejskal in verb.). 
Od té doby zaznamenaný počet ani jednou nepřesáhl tisíc jedinců. Celkový trend je 
výrazně negativní. Na Dyji pod Znojmem bývá v termínu zimního sčítání vodních 
ptáků kachen divokých zjišťováno přibližně třikrát více, průměr v zimách 2004/05–
2013/14 činil 3223,3 ex. (min. 496 ex., max. 8265 ex.).
Ostralka štíhlá (Anas acuta) je na řece Dyji v jejím znojemském úseku vzácným 
zimním hostem. V NP Podyjí byla v termínu zimního sčítání vodních ptáků zjištěna 
jen jedna samice 15. 1. 2010, a to v úseku Vranov nad Dyjí – Hardegg (A. Reiter 
& M. Valášek in verb.). V navazujícím úseku Dyje pod Znojmem byla ve stejném 
období zjištěna čtyřikrát v maximálním počtu 3 ex. 
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) zimuje na řece Dyji v okrese Znojmo jen vzác-
ně, v NP Podyjí byla při zimním sčítání vodních ptáků zastižena jen dvakrát, vždy ve 
Vranově nad Dyjí či jeho blízkosti – v zimě 2006/07 to byla samice, v zimě 2009/10 
samec (ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012). Obdobně vzácnou je v tomto období i na Dyji pod 
Znojmem, kde byla jedna samice pozorována jen 16. 1. 2010 přímo ve Znojmě 
(M. Valášek, A. Doskočilová & V. Prášek in verb.).
Polák velký (Aythya ferina) byl obdobně jako zrzohlávka zastižen vždy na Vranov-
sku, v zimě 2005/06 to byly 2 ex., v zimě 2007/08 jeden samec (A. Kinc & V. Kři-
van, resp. R. Stejskal & M. Valášek in ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012). Obdobně vzácným je 
i na Dyji pod Znojmem, kde byl při zimním sčítání vodních ptáků zjištěn jen třikrát 
v počtu 1–9 ex.



115

Polák chocholačka (Aythya fuligula) ve sledovaném území zimuje poměrně často 
– byl zastižen v šesti zimách z deseti, vždy na horním úseku Dyje mezi Vranovem 
nad Dyjí a Hardeggem. Počet zjištěných jedinců bývá nízký (průměr na jedno po-
zorování činí 5,00 ex.), výjimkou je 18 ex. pozorovaných 17. 1. 2009 (A. Kinc in 
ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012). Jde o jeden z mála druhů, které v navazujícím úseku Dyje 
pod Znojmem zimují vzácněji než v NP Podyjí – v termínech zimního sčítání vod-
ních ptáků v zimách 2004/05–2013/14 zde byl zjištěn jen třikrát v počtu 3–8 ex.
Polák kaholka (Aythya marila) byl ve sledovaném území zjištěn jen v zimě 2007/
08, kdy byla jedna samice pozorována na řece u Devíti mlýnů a jeden samec se 
zdržoval na zamrzlé Znojemské přehradě (V. Beran, resp. V. Křivan & K. Feikusová 
in ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012). Obdobně vzácným je i na navazujícím úseku Dyje pod 
Znojmem, kde byl zjištěn také jen jednou, a to samice 14. 1. 2011 (M. Valášek & 
A. Doskočilová in verb.).
Hohol severní (Bucephala clangula) byl při zimním sčítání vodních ptáků na Dyji 
v NP Podyjí zjištěn třikrát v počtu 1–7 ex., přičemž využívá celý úsek řeky (ŠKORPÍ-
KOVÁ et al. 2012). Na Dyji pod Znojmem byl ve stejném období zaznamenán dvakrát 
v počtu 4 ex. a 3 ex. Patří tedy k druhům zimujícím na Dyji v okrese Znojmo jen 
vzácně.
Morčák malý (Mergellus albellus) zimuje na Dyji v NP Podyjí velmi vzácně. Při 
zimním sčítání vodních ptáků byl zaznamenán jen v zimě 2007/08, a to jeden pár 

Obr. 4. Počet kachen divokých zaznamenaných v rámci IWC na řece Dyji v NP Podyjí v zimách 
2004/05–2013/14.
Fig. 4. The number of Mallards recorded during IWC along the Dyje river in Podyjí NP in the win-
ters 2004/05–2013/14.
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ve Vranově nad Dyjí, který se zde zdržoval již min. od 5. 1. 2008 (M. Mahr a M. 
Valášek & R. Stejskal in ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012). Obdobně vzácným je tento druh 
i na Dyji pod Znojmem, kde byl v zimách 2004/05–2013/14 zaznamenán jen jed-
nou – samice v úseku Znojmo – Krhovice 16. 1. 2010 (M. Valášek, A. Doskočilová 
& V. Prášek in verb.).
Morčák velký (Mergus merganser) je druhem, který se v České republice výrazně 
šíří (ŠŤASTNÝ et al. 2006, ZAŇÁT & ČAMLÍK 2013), na řece Dyji se to však zatím nijak 
zásadně neprojevilo. Druh byl při zimním sčítání vodních ptáků v NP Podyjí zjištěn 
zatím jen dvakrát. 17. 1. 2009 byl pozorován samec pod Vraní skálou a pár mezi 
lávkou pod Šobesem a ústím Trauznického potoka, 15. 1. 2011 byla nad Hardeggem 
zaznamenána samice a na Znojemské přehradě se vyskytovala skupinka tří samců 
se samicí (blíže ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012). Obdobně nepravidelně, třebaže početněji, 
zimuje morčák velký na Dyji pod Znojmem – v termínech zimního sčítání vodních 
ptáků v období 2004/5–2013/14 tu byl zastižen čtyřikrát v počtu až 16 ex.
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) patří k druhům, které na řece Dyji zimují 
pravidelně. Na jejím toku v NP Podyjí bylo ve sledovaném období zaznamenáno 
průměrně 3,1 ex., přičemž třikrát bylo pozorováno až 6 ex. a jen jednou nebyl tento 
druh zjištěn vůbec (obr. 5). Výrazně příznivější podmínky nabízí potápce malé nava-
zující úsek Dyje směrem po proudu, kde bylo ve stejném období zjištěno průměrně 
22,4 ex. s maximem 42 ex. v zimě 2011/12.

Obr. 5. Počet potápek malých zaznamenaných v rámci IWC na řece Dyji v NP Podyjí v zimách 
2004/05–2013/14.
Fig. 5. The number of Little Grebes recorded during IWC along the Dyje river in Podyjí NP in the 
winters 2004/05–2013/14.
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Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) je pro sledované území dalším pravidelně 
zimujícím druhem. Počty zjištěné při zimním sčítání vodních ptáků na Dyji v NP 
Podyjí kolísají od 0 do 401 ex., průměrně bylo zjištěno 123,7 ex. (obr. 6). Množství 
zimujících kormoránů silně závisí na situaci v širším okolí. Pokud se ryby v rybní-
cích či jiných vodních nádržích, příp. i na řekách stanou kvůli jejich zamrznutí ne-
dostupnými, soustředí se kormoráni na řeku v národním parku, která si i za silných 
mrazů dlouho uchovává charakter otevřeného toku. V některých letech tu však situ-
aci komplikuje záměrné plašení odstřelem – např. 11. 1. 2011 bylo během lovu na 
více místech usmrceno celkem 6 ex. a počet kormoránů v území zůstal nadále velmi 
nízký (ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012). To se odrazilo i ve výsledku zimního sčítání vodních 
ptáků. Celkový trend početnosti kormorána velkého v NP Podyjí v zimním období je 
mírně negativní, což je ale způsobeno spíše teplejšími zimami v závěru sledovaného 
období než klesajícím počtem zimujících jedinců. V navazujícím úseku Dyje pod 
Znojmem bývají počty kormoránů nižší (průměrně to bylo v daném období 86,9 ex., 
rozmezí 0–386 ex.), což je jistě dáno tím, že zde je jejich odstřel za stanovených 
podmínek povolen a běžně realizován.
Volavka bílá (Egretta alba) zimuje u řeky Dyje v NP Podyjí jen vzácně. V rámci 
zimního sčítání vodních ptáků byla zjištěna ve třech zimách z deseti. Maximum 
5 ex. rozptýlených po celém sledovaném úseku bylo pozorováno 16. 1. 2006. Nava-
zující tok Dyje pod Znojmem je pro tento druh mnohem příznivější, bývá zde zazna-
menávána téměř každoročně v počtu až 13 ex.

Obr. 6. Počet kormoránů velkých zaznamenaných v rámci IWC na řece Dyji v NP Podyjí v zimách 
2004/05–2013/14.
Fig. 6. The number of Great Cormorants recorded during IWC along the Dyje river in Podyjí NP in 
the winters 2004/05–2013/14.
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Volavka popelavá (Ardea cinerea) patří k druhům, které na Dyji v NP Podyjí zimují 
pravidelně a početněji než na srovnávaném úseku pod Znojmem (průměrně 19,5 ex. 
versus 14,0 ex.). Zjištěné počty zde kolísají od 9 do 29 ex. (obr. 7). 
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) je ve sledovaném území nepočetným, leč pravi-
delně zimujícím druhem (obr. 8), průměrně zde bylo při zimním sčítání vodních ptá-
ků zastiženo 2,1 ex. Zjištěný výrazně pozitivní trend koresponduje se zvětšováním 
hnízdní populace v České republice (BĚLKA 2013). Na navazujícím úseku Dyje pod 
Znojmem je orel mořský taktéž zaznamenáván víceméně pravidelně v počtu 1–3 ex., 
zcela výjimečný byl počet 11 ex. zjištěný v chladném lednu 2006.
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) byla při zimním sčítání vodních ptáků 
v NP Podyjí zjištěna jen jednou – 1 ex. byl pozorován v břehové vegetaci ve Vrano-
vě nad Dyjí (V. Křivan in ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012). V navazujícím úseku bývá oproti 
tomu zaznamenávána téměř pravidelně v počtu až 10 ex. (chladná zima 2005/06), 
přičemž valná většina údajů se týká území města Znojma.
Lyska černá (Fulica atra) byla v NP Podyjí obdobně jako slípka zaznamenána 
jen jednou ve Vranově nad Dyjí, a to v zimě 2009/10 v počtu 3 ex. (M. Valášek in 
verb.). Na navazujícím úseku Dyje pod hrází Znojemské přehrady je pravidelným 
a občas i poměrně početným (až 49 ex. v lednu 2008) zimním hostem, který využívá 
potravy házené lidmi labutím u Oblekovického mostu.

Obr. 7. Počet volavek popelavých zaznamenaných v rámci IWC na řece Dyji v NP Podyjí v zimách 
2004/05–2013/14.
Fig. 7. The number of Grey Herons recorded during IWC along the Dyje river in Podyjí NP in the 
winters 2004/05–2013/14.
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Ledňáček říční (Alcedo atthis) na území NP Podyjí pravidelně v malém počtu párů 
hnízdí (ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012) a nepočetně i zimuje (průměrně 2,3 ex.). Nejvyšší 
počet zimujících jedinců byl v rámci zimního sčítání vodních ptáků zaznamenán 
v mírné zimě 2007/08 – 6 ex., naopak v chladném lednu 2006 ledňáček zaznamenán 
nebyl (obr. 9). Výrazně početnější není v zimních měsících ani v navazujícím úseku 
Dyje pod Znojmem, kde poměrně početně hnízdí v březích neregulovaného toku 
mezi Dobšicemi a Hevlínem, v tzv. Meandrech Dyje (ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012). Jeho 
zjištěná početnost v zimách 2004/05–2013/14 zde kolísala od 0 do 6 ex.
Konipas horský (Motacilla cinerea) byl v zájmovém území zjištěn v šesti zimách 
z deseti v počtu 1–2 ex., nejčastěji bývá pozorován v úseku Vranov nad Dyjí – Har-
degg. S obdobnou frekvencí (5 zim z deseti) a početností (0–4 ex.) bývá zaznamená-
ván i na navazujícím úseku Dyje pod Znojemskou přehradou.
Konipas bílý (Motacilla alba) byl při zimním sčítání vodních ptáků na řece Dyji 
v NP Podyjí zjištěn jen jednou, když byl dne 18. 1. 2014 podle hlasu identifikován
jedinec přeletující v oblasti Liščí skály (M. Valášek in verb.). Také na Dyji pod Znoj- 
mem je tento druh v zimě velmi vzácný, v období 2004/05–2013/14 byl zaznamenán 
jen dvakrát 1 ex.
Skorec vodní (Cinclus cinclus) v NP Podyjí pravidelně hnízdí v počtu 4–6 párů 
(ŠKORPÍKOVÁ et al. 2012). Jeho zimní početnost pravděpodobně odráží hnízdní úspěš-
nost v předcházejícím roce. Průměrně bylo v zimách 2004/05–2013/14 na Dyji v ná-

Obr. 8. Počet orlů mořských zaznamenaných v rámci IWC na řece Dyji v NP Podyjí v zimách 
2004/05–2013/14.
Fig. 8. The number of White-tailed Eagles recorded during IWC along the Dyje river in Podyjí NP 
in the winters 2004/05–2013/14.
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rodním parku zaznamenáno 6,2 ex., počty kolísají od 1 do 13 ex., přičemž zjištěný 
trend je výrazně pozitivní (obr. 10). Jde o jediný druh ptáka vázaného na vodu, který 
na řece Dyji pod Znojemskou přehradou zaznamenáván vůbec není.

SUMMARY
In winters 2004/05–2013/14, bird species were recorded along the Dyje river in Podyjí National 
Park according to the methods of the International Waterbird Census. Monitoring was always 
carried out in mid-January by at least four observers walking along the river between the towns 
of Vranov nad Dyjí and Znojmo – about 40 km in sometimes very difficult terrain. The results are
presented in tab. I and for eight regularly recorded species (e.g. found in at least nine years) also by 
graphs (figs 3–10).

Altogether, 12,467 individuals of 27 waterbird species were recorded in the winters 2004/5–
2013/14. The number of species observed during one winter census ranged from 7 to 16 and does 
not seem to depend on the weather conditions. The Mallard was the most numerous species found 
in average number of 970.2 ind. More than 100 ind. during some censuses was further found in the 
Mute Swan (27–149 ind.) and the Great Cormorant (0–401 ind.). The Little Grebe, Grey Heron, 
White-tailed Eagle, Common Kingfisher and the Dipper also belong to the regularly overwintering
species, but in much lower numbers – from 2.1 to 19.5 ind. in one winter on average. The Greater 
White-fronted Goose, Greylag Goose, Northern Pintail, Greater Scaup, Smew, Common Moorhen, 
Eurasian Coot and the White Wagtail were only recorded once during ten winter censuses.

The results are compared with the data from similar winter waterbird censuses along the Dyje 
river between the town of Znojmo and the village of Hrabětice. It is also about 40 km long, but the 

Obr. 9. Počet ledňáčků říčních zaznamenaných v rámci IWC na řece Dyji v NP Podyjí v zimách 
2004/05–2013/14.
Fig. 9. The number of Common Kingfishers recorded during IWC along the Dyje river in Podyjí
NP in the winters 2004/05–2013/14.
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watercourse is slower, without strong fluctuation in the height of water surface and the river runs
in an open landscape, even through some villages. In the winters 2004/05–2013/14, 34 waterbird 
species were observed there (min. 10, max. 25) in the number of 590–7130 ind. The Dipper was the 
only species found in Podyjí NP and not found in the compared stretch of the Dyje river.
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