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Početnost koroptve polní (Perdix perdix) , křepelky obecné
(Coturnix coturnix) a chřástala polního (Crex crex)

v nivě řeky Opavy v letech 1994-1998

Abundance of Common Pa rtridge (Perdix perdix), Quail (Coturnlx co
tumixi a nd Corncrake (Crex crex) in river Opava floodplain

in 1994-1998

Radim KoévARA

Úvod

V letech 1994 až 1998 j sem prováděl celoroční sledování početnosti koroptve polní (Perdix
perdix) , křepelky obecné iCoturntx coturnix) a chřástala polního (Crex crex) v různých částech

nivy řeky Opavy, v roce 1998 pak systema ticky na celém území nivy se zaměřením na hnízdní
populace ajejich denzitu.

Sledované lokality se nalézaj í v údolí nívy řeky Opavy mezi Mart inovem u Ostravy a Kra
vařemi ve Slezsk u (okresy Opava a Ostrava ), v kvadrátech 6174 , 6175 , 6074 a 6075. Zájmov é
území je směrem od Ostravy-Mart inova ze severu ohraničeno Hlučínem, Kozmicemi , Bohusla
vicemi , Dolním Benešovem, Zábtehem u Hlučína a Kravařemi, na jihu pak řekou Opavou. Ve
zkoumané oblasti se nachází několik vodních nádrž í, a to štěrkoven (štěrkovna u Hlučína, štěr

kovna u Dolního Benešova) a rybníků (Nezmar, Přehyně , Bezedno, Rakovec , Bobrov , Chobot ,
Poštovní rybník a Štěpán). Z biotopů jsou hojné předevš ím luční porosty, ladem ležící úhorovité
plochy a zejména v okrajových částech sledovaného území polní monokultu ry. V celém území
se pak roztroušeně vyskytuj í remízky a množství alejí.

G rafč. I:

V grafu č . 1je uvedena početnost zájmových druhů v průběhu roku v jednotlivých měsících

(pro každý měsíc je uvedena hodnota průměrného počtu pozorovaných jed in ců na jednu návště

vu celého území, vždy nejv yšší hodnota za všechny roky).

DC. crex (1-10) • C. coturnix (1-2) OP. perdix (1-30)
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Grafč. 2:

Graf č . 2 představuje změnu početnosti jednotlivých druhů v průběhu let 1994-1998. U
každého druhu je uvedena frekvence výskytu v daném roce (počet návštěv, kdy byl druh zasti
žen, k celkové mu počtu návštěv sledovaného území).

DC. crex (n=18) • C. coturnix (n=10) OP. perdix (n=114)

Me todika

Ptáci byli sledováni v různou denní dobu , zejmé na však v ranních a nočn ích hodinách, kdy
je jej ich největš í akt ivita. Zaznamenávány byly všechn y t ři druhy, a to jako hnízdící, na průtahu ,

v př ípad ě koroptve polní i v zimním období. Snahou bylo plošně co nej více pokrýt sledova né
územ í.
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Výsledky

Početnost je dnotlivých druhů v průběhu roku a změna početnosti během let jso u uvedeny
v grafech Č . I a 2.
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Disku se, závěry

V př ípad ě koroptve polní je patrné, že došlo k výrazném u poklesu početnosti . V roce 1994
a 1995 hnízdila v počtu pětí párů na loukách a úhorech mezi Hlučínem a Kozmicemi, v roce
1996 a 1997 už hnízdil pouze jeden pár u štěrkovny u Hlučína. V roce 1998 j iž nebyl na žádné
lokal itě sledova ného území pozorován ani jeden exempl ář . Podobně došlo i k poklesu početnosti

mimo hnízdn í sezó nu. Zatímco v roce 1994 a 1995 nebylo výj imkou pozorovat 20-30 jedinců

pohromadě (25. 9. 1995, 30 ex. na štěrkovně u Hlučína, P. VONDRÁČEK) , v roce 1996 již byli
pozorováni maximálně č tyř i je dinci . Výjimku tvoř í pozorován í z 20. 9. 1997, kdy jsem zazna
menal 14 ex. na poli u Z ábřehu u Hlučína, severně od sledovaného území. Denzit a hnízdících
párů se pohybovala v rozmezí 0,09- 1,31 párů na 10 ha l učních porostů a 0,13 párů na 10 ha
porostu v p ř ípad ě neudržovaných úhorů . ŠINDEL (1997) ji j ako hnízdící uvádí v roce 1994
z blízkosti smetiště u Z ábřehu, těsně za hranicí sledovaného území, pozoroval však je n je dnou
tokajícího samce . Dř íve hnízdil a také na Koutských loukách, kde zjistil Vavř ík (1993) hnízděn í

je dnoho páru v roce 1991 a 1992.
U zbývají cích dvou druhů naopak došlo k nárůstu početnosti , p ři čemž se ve sledovaném

území před rokem 1997 vůbec nevyskytovaly. Trend ve zvyšování početnosti je v poslední době

patrný na většině území ČR ( Šťastn ý et al. 1996). Křepelka obecná byla pozorována dř íve v
okolí lokality, zejména na severu Hlučínska (P. Vondráček) , kde je poměrně hoj ná v poln ích
monokulturách. V n iv ě řeky Opavy byla pozorována poprvé 10. 6. 1997, I ex. u Hlučína. , v
tomtéž roce hnízdil j eden pár v okolí štěrkovny u Hlučína. V roce 1998 byly zaznamenány
celkem t ři hnízdící páry v polních monokulturách p ři celkové denzitě 0,17 párů na 10 ha porostu,
a to jeden pár opět u štěrkovny u Hlučína a dva páry na Koutských louk ách. Př ílet na lokalitu
zaznamenán počátkem června - poprv é pozorována 2. 6. 1998, I ex. u rybníka Rakovce, odlet 
naposledy pozorována 8. 8. 1997, I ex. u Hlučína. ŠINDEL (199 7) ani VAVŘÍK (1993) křepel

ku obecnou ze sledovaného území (199 1- 1992, 1994-1996) vůbec neuváděj í.

U chřástal a poln ího je patrn ý nárůst početnosti nejen v n ivě řeky Opavy, ale také v širším
oko lí lokal ity. V letech 1994-1 996 jsou z Hlučínska známa pouze ojed inělá pozorován í (12 . 9.
1995, hlas samce u Hati ). K výraznému zvýšení početnosti nejen v n ivě Opavy dochází v roce
1997, kdy již ve sledovaném území tokají t ř i samc i ajeden pár pravděpodobně rovněž hnízdí v
okolí štěrkovny u Hlučína. V roce 1998 celkem osm hnízdících párů . Č tyř i páry na loukách mezi
Kozmice mi a Háj em ve Slezsk u, jeden pár u Hluč ína a t ř i páry v polních monokulturách u
rybníka Štěpán, kde jsem 7. 5. 1998 v době tahu v nočn ích hodinách naj ednou zazna menal 10
tokaj ících samců. Ze stejné lokality pochází také prvn í (29. 4. 1998,2 ex.) a poslední pozorován í
(25.7. 1997, l ex.). Celkově dosáhl tento druh v roce 1998 denzity 0,12 párů na 10 ha porostů , v
p ř ípad ě lučn ích b iotopů 0,26 párů na 10 ha, v úhorech 0,43 párů na 10 ha a v prípadě poln ích
monokultur 4,72 párů na 10 ha porostu . V roce 1998 byly mimo sledované území zaznamenány
další pravděpodobně hnízdící páry u Děhylova, v okolí Hluč ína, Darkov i ček a Vřesi ny, ŠINDEL
(199 7) zaznamenal hnízdění je dnoho páru v roce 1996 u smetiště u Z ábřehu (mimo mnou sledo
vané území), VAVŘÍK (1993) jej jako hnízdícího uvádí z bezprostředn ího okolí Koutských luk.
Tyto lokality j sem v letech 1994-1 997 nesledoval systematicky, při mých n á v š t ě v á ch však
zájmové druh y nikdy nebyly pozorovány, podobně je nezazn amenali aní GLA VATY (in lin .) a
VONDRÁČEK (in litt.), kteř í zmíněné lokality rovněž navštěvovali .
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Summa ry

Author observed abundance ol' partrid ge, quail and corncrake durin g whole year with spe
cia l attention to breeding birds in 1994-1 998 in river Opava tloodplaín in Opava and Ostrava
district. He registered high decline ol' qua il, both breeding and non breedin g birds. The quai1
abundance decrease from five pairs near Hlučín in 1994 to zero in whole study area in 1998. He
record density betwe en 0,09 and 1,31 pairs per 10 ha. In partrid ge and most in corncrake he
registered increase ol' abund ance from zero in 1996 to three pairs ol' partríd ge and eíght pairs ol'
corncrake in 1998. The abundan ce ol' corncrake increased in whole region, on 7th May 1998
author at the same time registered 10 males ofthis species. Density were between 0,26 and 4,72
pairs per 10 ha in corncrake and 0, 17 pairs pe: 10 ha in partridge, dependin g on breeding habitat.
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