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pták roku 2019

Hrdlička
divoká mezi
našimi
měkkozobými vyniká –
je z nich
nejmenší
a táhne
na nejdelší
vzdálenosti.
Foto:
Martin
Mecnarowski

HRDLIČKA DIVOKÁ
I v roce 2019 zvolila Česká společnost ornitologická ptáka roku, který poukazuje na problémy zemědělské
krajiny. Stejný vzkaz jako loni sýček obecný (Athene noctua) bude mít letos za úkol předat hrdlička divoká
(Streptopelia turtur). Také ona byla ještě v polovině minulého století běžným ptákem, jehož příjemný hlas oživoval
zeleň podél polních cest, louky, remízky a lesíky. Cukrování hrdliček učarovalo i K. H. Máchovi, který v něm slyšel
vyzývání ku lásce. Ve druhé polovině 20. století však hrdlička divoká začala ubývat a od roku 1980 jsme v celé
Evropě přišli již o 79 % její populace! Není proto divu, že ji v roce 2015 Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN)
zařadil na seznam druhů celosvětově ohrožených vyhubením.

H

rdlička divoká se tak v posledních letech stala symbolem ochrany evropské přírody. O jejím nahnutém osudu
již ví každý – od ornitologů a ochranářů po zemědělce
a myslivce. A protože je stále šance zvrátit její úděl a nenechat ji
vyhynout, padla volba ptáka roku právě na ni. Může se zdát, že
současná evropská populace druhu čítající 3,2 až 5,6 milionu párů
je bezpečně početná. Vzpomeňme si ale na asi nejvarovnější
příklad vyhubení ptačího druhu člověkem, ke kterému došlo téměř
raketovou rychlostí. Odehrál se v Severní Americe na přelomu 19.
a 20. století a jeho nešťastným hrdinou byl příbuzný hrdliček
holub stěhovavý (Ectopistes migratorius), kdysi pravděpodobně
vůbec nejpočet-nější pták na světě, jehož populace dosahovala
miliardy jedinců. Byl však tak intenzivně loven, že v roce 1914
žila již jen jediná samice jménem Martha a její skon znamenal
zánik celého druhu. Může ji hrdlička divoká následovat, a co
udělat, abychom tomu zabránili?

Tokající samec
hrdličky nadouvá
hrdlo, vrká a čepýří
se, vylétá vysoko
do vzduchu a opět
se snáší k samičce.
Foto: Ĺubomír
Ondráško
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CO TRÁPÍ HRDLIČKU DIVOKOU
Hrdlička divoká má ráda pestrou krajinu. Vyhledává keře a stromy
podél polních cest, háje a světlé lesy v blízkosti polí. Živí se semeny plevelných rostlin, která ještě v 60. letech minulého století
tvořila více než 90 % její potravy. S nástupem dokonalých
herbicidů však v 90. letech podíl plevelů klesl na pouhých 40 %.
Zbývající část dohánějí hrdličky semeny kulturních rostlin, zejména řepky a pšenice. Nutričně nedostatečná potrava ale ovlivňuje
kondici rodičů a projevuje se například v počtu hnízdění. Hrdličky
už proto nevyvádějí potomstvo dvakrát až třikrát v roce, ale zvládnou většinou pouze jedno hnízdění, ze kterého průměrně vzejde
jediné mládě, ačkoli kladou konstantní počet dvou vajec. Problém
může znamenat i nedostatek vody v krajině. Kvůli melioracím byla
celá čtvrtina zemědělské půdy v Česku odvodněna, a přítomnost
vody v krajině tak dnes rozhodně není samozřejmostí. Scelování
polí došlo u nás dokonce tak daleko, že oproti roku 1948, kdy mělo
průměrné pole velikost 0,23 ha, se jejich velikost zvýšila stokrát na
dnešních 20 hektarů. Držíme tak neradostný primát a vlastníme
největší pole v Evropě. Zemědělská krajina už skutečně

populace hrdliček. V loňském roce proto tým odborníků vypracoval Mezinárodní akční plán (Fisher a kol. 2018), který pojmenoval
čtyři základní příčiny úbytku hrdliček: změny prostředí na
hnízdištích v Evropě i na afrických zimovištích, ilegální zabíjení
a neudržitelný legální lov. Na hrdličku tak lidé a důsledky jejich
činnosti útočí nepřetržitě celý rok. Její odstřel je povolen v deseti
zemích Evropy, které si vyjednaly legální výjimku ze směrnice
o ochraně volně žijících ptáků z roku 1979, která v revidovaném
kodifikovaném znění platí od roku 2009 ve všech 28 členských
státech Evropské unie, ale například také ve Švýcarsku nebo
v některých balkánských zemích, které legislativu EU na ochranu
ptáků převzaly. A tak se hrdlička divoká smí lovit například
v Řecku, Španělsku, Francii, Itálii nebo na Kypru a na Maltě, ale
i v sousedním Rakousku, přičemž největší počty zastřelených
hrdliček tradičně vykazují v jižní Evropě, kde také nejčastěji
dochází k ilegálnímu lovu. Při něm je ve Středomoří ročně
zastřeleno okolo 600 000 hrdliček divokých.
Když se hrdličkám během migrace podaří překonat nebezpečné území, přilétají na hnízdiště, která se nacházejí od západního pobřeží Evropy, na severu po Skotsko a jih Skandinávie až
po Čínu a Mongolsko. U nás se první hrdličky objevují v druhé
polovině dubna a potýkají se zde s následky intenzifikace
zemědělství – nedostatkem potravy, vodních zdrojů a doprovodné zeleně v kulturní krajině. Když se jim povede vyhnízdit,
vydávají se od konce srpna zpět na nelehkou pouť na africká
zimoviště, která leží v Sahelu, pásmu travnatých stepí a savan
podél jižního okraje Sahary. Táhnou převážně v noci a naráz
dokáží urazit i 500 až 700 km, přičemž dosahují rychlosti až kolem
60 km/h. Cesta do Afriky jim tak trvá přibližně měsíc. Když
přestojí i podzimní tah, na němž na ně opět míří tisíce hlavní
pušek, přilétají na zimoviště, která však také podléhají výrazným
změnám. Lidská populace se rozšiřuje i tam, a v důsledku toho
dochází ke kácení původních porostů a úbytku vhodného
prostředí.
Hrdličky jsou ve Středomoří cílem legálního lovu i nezákonného zabíjení.
Foto: BirdLife Malta

NEJEN NA PRVNÍHO MÁJE ZA MÁCHOVOU
HRDLIČKOU
Vydejte se od května až do konce léta na procházku do světlých
lesů a mezi pole, pozorně naslouchejte a pozorujte! Budete-li
mít štěstí, spatříte či zaslechnete hrdličku divokou. Nahrávky
hlasů a více podrobností o hrdličce najdete na www.birdlife.cz
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nepřipomíná dřívější mozaiku polí se střídajícími se plodinami,
mezí, remízů a polních cest, ve které byl prostor pro biodiverzitu.
K výraznému úbytku hrdliček začalo docházet nejprve
v západní Evropě. Nejhůře je na tom Velká Británie, která již
ztratila více než 90 % své populace hrdliček divokých, v Belgii
ubylo 70 % za posledních 30 let. U nás je situace podle Jednotného
programu sčítání ptáků (jpsp.birds.cz) o něco lepší, i když početnost populace stále pomalu klesá a dnes máme zhruba 40 %
stavu z roku 1982. Varovná je však i rychlost, s jakou ke změnám
početnosti dochází. Na základě údajů Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků, který sleduje výsledky sčítání ptáků
ve 28 zemích za posledních 37 let a který koordinuje Česká
společnost ornitologická, přicházíme v Evropě každoročně o 4 %
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Hrdlička divoká si ve výšce 3–4 metrů staví neuspořádané hnízdo z větviček,
kterým často prosvítají dvě bílá vejce. Foto: Miroslav Bažant

Biopásy
přinášejí
do zemědělské
krajiny
pestrou
nabídku
potravy
i úkryt
pro řadu
živočichů
včetně
hrdličky
divoké.
Foto:
Martin
Šálek

JAK HRDLIČCE POMOCI
Můžeme tedy pro hrdličku vůbec něco udělat? Dobrou zprávou je,
že svým dílem může k ochraně hrdličky přispět každý z nás.
Hlavní změna musí nastat v hospodaření na zemědělské půdě. Je
potřeba omezit užívání pesticidů, zmenšit půdní celky a navrátit do
krajiny i neproduktivní plochy uvnitř polí a na jejich okrajích
včetně výsadby doprovodné zeleně podél cest či obnovení
mokřadů na zemědělské půdě. Hlavním nástrojem, který ovlivňuje
současné hospodaření v Evropě, je Společná zemědělská politika
(SZP), která ročně rozděluje 58 miliard eur. Mezi její hlavní úkoly
patří i podpora biodiverzity, ale dosavadní výsledky monitoringu
běžných druhů ptáků v polní krajině však přesvědčivě ukazují, že
se tento cíl nedaří naplnit. Právě teď je nejlepší chvíle dát
politikům najevo, že s takovým stavem naší zemědělské krajiny
nesouhlasíme a není nám lhostejné, že se z ní stává poušť bez živ-

Hrdličky jsou odedávna
symbolem lásky
a partnerské věrnosti,
což zřejmě pramení
z jejich bohatého
kontaktního chování,
při kterém se k sobě
partneři tisknou
a vzájemně si pečují
o peří.
Foto: Andy Morffew

ota. Vždyť nejde jen o ptáky, ale i o další živočichy a rostliny,
o kvalitu vody a půdy a v ní pěstovaných plodin, a tedy o zdraví
nás všech. Česká společnost ornitologická proto připravila petici
„Vraťme život do krajiny“ určenou ministru zemědělství ČR, po
němž požaduje skutečnou reformu SZP. Právě v nadcházejících
měsících se totiž bude jednat o její nové podobě, která bude platit
od roku 2021, a rozhodovat o ní budou evropští ministři zemědělství. V petici požadujeme dotace na takové postupy hospodaření, které podporují život v krajině, jako je například agroenvironmentálně-klimatické opatření Biopásy. V těchto pásech
osázených bylinami nacházejí ptáci i další živočichové úkryt
a potravu. Přidat svůj podpis k více než 25 000 současných
podporovatelů můžete i vy na webové stránce

www.birdlife.cz/petice-za-krajinu
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