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Výskyt bekasiny otavní v CHKO  
Slavkovský les a příčiny jejího ohrožení
Pavel Jaška, AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) patří 
svým vzhledem a životními projevy mezi po-
zoruhodné zástupce naší ptačí fauny. Její mi-
mořádnost je podtržena velmi silnou vazbou 
na mokřadní prostředí. Obývá prameniště, 
podmáčené louky, nivy toků nebo rašelinná 
stanoviště. V nich v zamokřeném substrátu 
obratně loví drobné bezobratlé svým podivu-
hodně dlouhým zobákem. Bekasina žije velmi 
skrytě, její přítomnost mnohdy prozradí pouze 
akustické projevy (Hudec et al. 2005).

Na životním prostředí bekasin se dramatic-
ky podepsala vlna tzv. melioračního šílenství, 
která se nemilosrdně prohnala českou kotlinou 
především v 60.–80. letech minulého století. 

Absurdní snaha zkultivovat a následně země-
dělsky obdělávat každou píď naší země vedla 
k devastaci mokřadních a podmáčených bio-
topů, životního prostředí mokřadních specia-
listů včetně bekasiny. V Česku je v současné 
době odvodněno trubkovou drenáží přes mi-
lion hektarů zemědělské půdy, tj. 13 % rozlo-
hy našeho státu, poškozeno bylo např. 90% 
všech pramenišť (shrnuto Čížková et al. 2017). 
Se zaváděním nových meliorací, resp. obno-
vou původních, se k děsu ekologů a přírodo-
vědců můžeme setkat ještě dnes. Vzhledem 
k neustálé devastaci mokřadů nejen v země-
dělské krajině, případně jejich degradaci z růz-
ných příčin (např. zarůstání dřevinami, úbytek 

Bekasina otavní. Foto Martin Pelánek, http://www.phototrip.cz/.
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srážek) nepřekvapí ani dlouhodobý klesající 
trend české populace bekasiny (viz graf), kdy 
jsou současné stavy pouhým zlomkem dřívější 
početnosti. Data získaná z celostátních ma-
pování hnízdního rozšíření ptáků mluví sama 
za sebe. Zatímco v letech 1985–1989 činila 
odhadovaná početnost 1200–2400 párů, v ob-
dobí 2001–2003 to bylo již jen 500–800 párů 
(Šťastný et al. 2006). Jaká je situace dnes, uká-
ží až výsledky právě ukončeného hnízdního 
mapování, ty však jistě nebudou nijak optimis-
tické (viz průběžné výsledky web1). Současné 
zařazení bekasiny mezi ohrožené druhy ptáků 
není tedy nijak podivující (Štastný et al. 2017).

Ve Slavkovském lese se bekasině doposud 
dařilo vcelku uspokojivě přežívat. Přestože ani 
tento řídce obydlený kout naší krajiny neunikl 
kolektivizačnímu a melioračnímu běsnění po-
válečných desetiletí, zachovala se zde četná 
luční prameniště, slatiniště, mokřadní louky 
a zachovalé nivy toků, kde bekasina nachází 
vhodné životní podmínky. Mezinárodní význam 
těchto lokalit podtrhlo jejich zařazení mezi pres-
tižní mokřady světového významu, které jsou 
chráněny Ramsarskou úmluvou (Tájek 2012). 
Nejvíce bekasin žije ve Slavkovském lese v pra-
meništních oblastech horního toku Teplé, kde 
jsou cenné mokřady chráněny v přírodní rezer-
vaci Prameniště Teplé, přírodních památkách 
Čertkus a Podhorní slatě a v evropsky význam-
né lokalitě Prameny Teplé. S druhem se však 
setkáváme pravidelně i jinde, např. na mokřa-
dech v okolí Sítin, Nové Vsi, Čisté nebo Horního 
Poutnova (viz mapa). Na počátku tisíciletí byl 
počet hnízdních lokalit bekasiny ve Slavkov-
ském lese odhadován na téměř 40 (Řepa 2008).

Poodhalit současnou situaci bekasiny 
v CHKO Slavkovském lese nám umožnila 
v letošním roce uskutečněná část monitorin-
gu zájmových druhů ptáků v rámci projektu 
podpořeného z Operačního programu životní-
ho prostředí. Ve Slavkovském lese byl v roce 
2018 zaměřen na mokřady se známým nebo 
možným výskytem bekasiny otavní. Napříč 
CHKO jsme zvolili 21 lokalit, 12 s potvrzeným 

Na svou přítomnost upozorní bekasina často jen 
zvukem, který vzniká při toku vibrací rýdovacích per. 
Kresba Eva Jašková.

Species_nr Taxon_LAT NameCZ 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
5190 Gallinago bekasina 100 128,12 98,57 95,26 59,33 91,63 50,54 62,65

vyhlazený index 100 93 85 77 69 61 54 46
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Procentuální změny početnosti bekasiny otavní v ČR od roku 1982 
na základě Jednotného programu sčítání ptáků. Zdroj: JPSP/ČSO.
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předchozím výskytem a 9 bez jediného zázna-
mu výskytu bekasiny v hnízdním období. Kaž-
dá z lokalit byla navštívena třikrát. První ná-
vštěva spadala do období obsazování hnízdišť  
(20. 3.–10. 4.), druhá do období líhnutí mlá-
ďat (25. 4.–15. 5.), třetí pak do období vodění 
mláďat a možného náhradního hnízdění (1. 6.–
20. 6.). Lokality byly v těchto termínech pro-
cházeny se snahou zjistit přítomnost bekasin. 

Výsledek nebyl nijak potěšující. Pouze u tří 
z 12 lokalit s historickým výskytem se beka-
sinu v roce 2018 podařilo zjistit alespoň v jed-
nom termínu, dále na jedné sledované mimo 
termíny. Na dvou lokalitách s historicky nepo-
tvrzeným výskytem byla bekasina nově nale-
zena. Na zbylých sedmi lokalitách s historicky 
nepotvrzeným výskytem nebyl druh v roce 
2018 zjištěn. Z celkových šesti sledovaných 

Bílé body znázorňují lokality, ve kterých byl druh zjištěn v hnízdním období alespoň jednou před rokem 2018, 
barevné body označují lokality sledované pouze v roce 2018 (červené pozitivní zjištění, oranžové negativní). 
Zobrazeny jsou hranice Ramsarské mokřady (hnědá).
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lokalit s potvrzeným výskytem v roce 2018 
byla bekasina potvrzena ve všech třech ter-
mínech pouze na rybníku Kyselka u Nové Vsi. 
U ostatních pěti lokalit se jednalo jen o zjištění 
při jedné, resp. dvou pochůzkách.

Co nám tedy výsledky letošního průzkumu 
ukazují? Zdá se, že bekasiny otavní ve Slav-
kovském lese vymizely z mnoha dříve obýva-
ných lokalit. Populace nebude rozhodně tak 
stabilní, jak by se mohlo jevit z běžných po-
chůzek v biologicky nejcennějších a ochranáři 
nejnavštěvovanějších lokalitách, kde je druh 
stále pravidelně pozorován. Ubývání obsaze-
ných lokalit jde zjevně ruku v ruce s celore-
publikovým trendem početnosti. Na zkouma-
ných obsazených lokalitách byl přitom zjištěn 
zpravidla jediný jedinec (snad pár). Hustota 
populace tedy nebude nijak velká, budou-
cí odhady početnosti by se měly držet velmi 
při zemi. Zde je třeba však poznamenat, že 
průzkumy nebyly v letošním roce prováděny 
na pro bekasinu nejlepších lokalitách v oblasti 
(např. v EVL Prameny Teplé). Rovněž nelze vy-
loučit, že na některých negativních lokalitách 
unikl druh pozornosti pro svůj skrytý způsob 
života. Toto potvrdilo pozorování bekasiny 
v mokřadech Kosího potoka pod Sklářským 
rybníkem mezi prvním a druhým řádným ter-
mínem sčítání. V rámci řádných termínů zde 
přitom bekasina zjištěna nebyla.

Z letošních opakovaných návštěv lokalit 
lze také dovodit možné příčiny úbytku. Na ně-
kterých lokalitách docházelo v průběhu sezó-
ny k neustálému vysychání. Pokud bekasina 
přijde např. na podmáčených loukách vlivem 
vysychání o potravní nabídku, může v průbě-
hu hnízdění lokalitu opustit. Její reprodukce 
v takovém roce nebude zřejmě nijak úspěšná. 
K opuštění vysychajících lokalit došlo v prů-
běhu hnízdní sezóny ze sledovaných lokalit 
na tradičním hnízdišti u Sítin nebo Číhané. 
Mizení bekasiny z dříve obsazených lokalit 
ukazuje na nežádoucí procesy v přinejmen-
ším některých mokřadech Slavkovského lesa. 
Bekasina se tak stává dalším smutným uka-
zatelem změn v hydrologických poměrech 
zdejší ramsarské lokality, podobně jako např. 
chřadnoucí porosty borovice blatky v cenných 
vrchovištích v okolí Kladské (Fiala 2017).

Na vysoušení lučních mokřadních biotopů 
může mít však vliv ještě jeden klíčový faktor. 
Tím je pastva nadměrného množství dobytka, 
která je na nelesní půdě Slavkovského lesa 
široce rozšířena. Platí to zejména pro luční 
mokřady mimo maloplošná zvláště chráněná 
území a ramsarské lokality. Udusáním drob-
ných mokřadů v pastvinách dobytkem dochází 
nepochybně k rychlejšímu vysychání a odtoku 
vody. Tento jev lze pozorovat například na 
pastvinách Bezvěrovska nebo na podmáče-
ných pastvinách v bezprostředním okolí ryb-
níků. Nelze ani vyloučit negativní vliv dobytka 
na průběh vlastního hnízdění bekasiny ruše-
ním dospělců sedících na vejcích nebo velmi 
pravděpodobným rozdupáním snůšek (Green 
1988). Poznatky z letošních průzkumů nazna-
čují souvislost mezi pastevectvím, vysycháním 
a zánikem některých hnízdních lokalit bekasi-
ny. Zásadní negativní vliv zemědělského hos-
podaření na hnízdní biotopy bekasiny souvisí 
se soudobou dotační politikou v zemědělství, 

 Hnízdo bekasiny.
 Mládě bekasiny na hnízdě. 
 Obě fotografie Přemysl Tájek.
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která vhání naši krajinu do zoufalé situace. Far-
máři vstupují do dotačních titulů kvůli většímu 
zisku, který je dán jednoduše velikostí plochy 
obhospodařované půdy a dodržením parame-
trů jednotlivých titulů. Nedodržení plošných 
a termínových závazků je přitom tvrdě postiho-
váno. Scelené a odvodněné biologické pouště 
naší krajiny jsou tedy jednotně obhospoda-
řovány na obrovských plochách, nezůstává 
prakticky nic pro volně žijící organismy včetně 
bekasiny. O smysluplnosti soudobé dotační 
politiky toho však bylo již mnoho řečeno a na-
psáno (např. Konvička et al. 2008, Reif et Ver-
mouzek 2018).

Závěrem je třeba si uvědomit význam bio-
topových specialistů, právě jako je bekasina 
otavní, kteří výborně ukazují stav prostředí, 
ve kterém žijeme. O tom, jak je na tom vodní 
režim naší země, není třeba v době klimatic-
kých výkyvů hovořit. Neignorujme tedy indi-
kačně významné skupiny organismů, jejichž 

úbytek často v předstihu varuje před negativ-
ními trendy, které mohou velmi brzy zásadně 
zasáhnout celou naší společnost. V posled-
ních desetiletích například bijí na pomysl-
ný výstražný gong ptáci zemědělské krajiny 
nebo denní motýli, současně čelíme degra-
daci zemědělské půdy její nadměrnou erozí, 
neschopností zadržet vodu nebo produkovat 
potraviny bez neúnosných dávek pesticidů 
a hnojiv. Zde se přitom již nebavíme o po-
četnosti jednotlivých „nepodstatných“ druhů, 
které většinu lidí vůbec nezajímají. Jedná se 
o ohrožení udržitelnosti hospodaření a o vlivu 
hospodaření na zdraví lidské populace. Může-
me si tedy nadále dovolit ignorovat to, co nám 
příroda jasně ukazuje? ■   
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 Pozůstatek melioračního šílenství v katastru Čistá 
u Rovné.  Foto Pavel Jaška.

 Luční mokřady v okolí malého rybníka u Tisové zde-
vastované pastvou dobytka. Foto Přemysl Tájek.


