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ÚVOD 

 Jedním z faktorů, který ovlivňuje úspěšnost hnízdění ptáků, je výběr místa pro stavbu 

hnízda. Výběr vhodné lokality pro stavbu hnízda by mohl snížit nejen riziko zničení snůšky 

predátory, ale také nevhodné působení abiotických faktorů (teploty, větru, srážek atd.). 

Jednou z otázek je například to, zda ptáci cíleně umisťují svá hnízda tak, aby tím získali 

výhodnější podmínky pro hnízdění. Byla řešena např. otázka, zda skrývání hnízd působí na 

„přežívání“ hnízd (ve smyslu snížení predace). Tento problém zkoumal u pěnice černohlavé 

(Sylvia atricapila) Remeš (2005), který zjistil, že úspěšnost hnízdění ve skrytých hnízdech 

nebyla větší než v hnízdech méně skrytých. Menší ukrytí hnízda mohli rodiče kompenzovat 

větší aktivitou rodičů při ochraně hnízda. Řadu adaptací v hnízdním chování vedoucích 

k větší efektivitě hnízdění uvádí Veselovský (2001). Někteří, z původně na zemi hnízdících 

ptáků (např: holubi nebo tropičtí chrástali), začali později hnízdit v korunách stromů, aby 

zajistili větší bezpečnost mláďat. Řada ptačích druhů vyniká chováním, kterým chrání 

bezpečnost svého hnízda před predátory. Kromě skrývání hnízd, je známo například hnízdění 

blízko velkých, nebo agresivních druhů ptáků. Kachny (Anas sp.) hnízdí často v koloniích 

racků (Laridae), kteří útočí na predátory. Některé druhy hnízdí v těsné blízkosti hnízd dravců. 

Špačkové (Sturnidae) a vrabci (Passerinae) hnízdí přímo v obsazených hnízdech orlů 

královských (Aquila heliaca). Bahňáci (Charadrii) v Arktidě hnízdí často bezprostředně 

blízko hnízd sokola stěhovavého (Falco peregrinus) nebo sovice sněžní (Nyctea scandiaca). 

Přímo ve vosích hnízdech umísťuje své hnízdo trogon zelený (Trogon viridis), což je výhodné 

jako obrana před predátory, ale také před parazitickými mouchami, napadajícími mláďata. Je 

známa ještě řada dalších adaptací, kterými si ptáci zajišťují větší úspěšnost hnízdění 

(Veselovský 2001).  

Jednou ze skupin, u které je chování při výběru hnízdní lokality dosud málo 

prozkoumané, jsou ptáci hnízdící v norách. Proto jsem se zaměřil právě na jeden z těchto 

druhů.  

V rámci území ČR si hloubí hnízdní nory tři druhy ptáků. Jsou to břehule říční Riparia 

riparia, ledňáček říční Alcedo atthis a vlha pestrá Merops apiaster (Šťastný et al. 1997). 

Všechny tyto druhy hnízdí převážně v norách, které si hloubí v hlinitopísčitých až 

jílovitohlinitých nebo písčitých kolmých i převislých březích (Hudec 1983).  Heneberg (2001, 

2003, 2004a, 2004b) se zabýval vztahem mezi kvalitou materiálu tvořícího břeh a výběrem 

hnízdní lokality u ledňáčka říčního, vlhy pestré i břehule říční. Zjistil, že všechny tři druhy si 

vybírají specifický substrát, zřejmě podle své schopnosti hloubit noru. Čech (1981) v rámci 
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svých výzkumů předkládal umělé hnízdní nory ledňáčkovi a sledoval jeho zájem o toto umělé 

hnízdní prostředí. Existuje řada prací ochranářského charakteru, které se zaměřují především 

na zjišťování výskytu, početnosti a hnízdění ledňáčka v určitých regionech (Pavelka & 

Trezner 2001; Čech 1995; Dvorský 2001, 2002, 2003, 2004, 2005). 

 Jako modelový druh jsem si vybral ledňáčka říčního Alcedo atthis, který je ze tří 

jmenovaných druhů v ČR nejrozšířenější a tím pádem dobře dostupný (Šťastný 1997). 

K výzkumu jsem vybral lokality vyskytující se v bývalém okrese Vsetín, neboť na tomto 

území jsou výskyt a hnízdění ledňáčka již řadu let mapovány (Dvorský 2001, 2003, 2004, 

2005; Pavelka & Trezner 2001). Spolupráce s místními ornitology mi tudíž usnadnila 

vyhledávání hnízdních lokalit.  

 

 Ledňáček říční, je druh potravně vázaný na vodní plochy, především na vodní toky. Je 

to druh se silným teritoriálním chováním. Hnízdí v jednotlivých párech a hnízdní revíry jsou 

asi dva kilometry dlouhé (Hagemeijer & Blair 1997). Hnízdo je umístěno v hnízdní noře, 

vyhrabané v kolmých až převislých březích řek, potoků, hrázích rybníků a obnažených 

zemních stěnách vzdálených až 200 m od vodních ploch. Známé je také hnízdění mezi kořeny 

stromů, v dutinách zdí a v králičí noře. Výstelku tvoří rybí kosti z vývržků (Hudec 1983).  

Místa vhodná pro hnízdění jsou často obsazována po mnoho let, není však jisté, zda na místě 

hnízdí opakovaně ti samí ptáci (Hudec 1983; Čech 1995). Je známa lokalita v jedné části řeky 

Svratky, na které probíhalo hnízdění každoročně po 17 let (Hudec 2005). Během svých 

terénních průzkumů jsem pozoroval řadu případů, kdy ledňáčci hnízdili více let na jedné 

lokalitě. Nemohu však potvrdit, že by se jednalo o tytéž páry.   

Velmi důležitým faktorem v hnízdění ledňáčků, v mé práci často zmiňovaný, je kvalita 

substrátu, ve kterém si ledňáček hloubí noru. Chování spojené s výběrem optimálního 

substrátu pro stavbu hnízdní nory zkoumal u našich norových hnízdičů (ledňáček říční, vlha 

pestrá, břehule říční) Heneberg (2001, 2003, 2004a, 2004b). Zjistil, že každý ze třech druhů 

norových hnízdičů vyskytujících se v ČR (Alcedo atthis, Riparia riparia, Merops apiaster) 

preferuje jinou kvalitu substrátu pro stavbu hnízdní nory. Byly odebírány vzorky substrátu 

z nor a kontrolní vzorky. Každý vzorek byl roztříděn pomocí sít. Tak bylo zjištěno, jaký podíl 

v něm tvoří částice o určité velikosti. Tedy např. kolik hmotnostních procent vzorku tvoří 

částice štěrku, písku, jílu apod. Heneberg materiál roztřídil do více zrnitostních kategorií, aby 

mohl postihnout i jemné nuance týkající se výběru materiálu. Např. u psamitů (písčité částice) 

rozlišoval mikropsamity, psamity, makropsamity. Totéž učinil i u ostatních částic Heneberg 

(2001, 2003, 2004a, 2004b). Základní geologické členění částic je na: psefity (převaha částic 
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> 2 mm), psamity (převaha částic 0.063 až 2 mm), aleurity (převaha částic 0.004 až 0.063 

mm), pelity (převaha částic < 0.004 mm) (Zimák 2001).  

Tuto problematiku jsem zpracoval proto, aby mohla být přímo využita orgány ochrany 

přírody v okrese Vsetín a napomáhala při ochraně hnízdišť ledňáčka říčního. Potenciálních 

hnízdišť ledňáčka říčního v okrese Vsetín neustále ubývá, díky necitlivým vodohospodářským 

zásahům (regulace toků). Tento fakt se zřejmě podílí na snižování populace ledňáčka v této 

oblasti. Pokud chceme zajistit dostatečně silnou populaci tohoto druhu, musíme mu zajistit 

dobré podmínky k hnízdění. 

Ve své práci jsem se zaměřil především na: 

 

a) zjišťování charakteristik, které určují kvality hnízdních břehů, ověřování možnosti 

existence vztahů mezi jednotlivými proměnnými (např. mezi výškou a délkou břehu atd.).  

  

b) zjišťování jakým způsobem budují ledňáčci své nory, kolikrát v nich vyhnízdí, 

popřípadě zda používají jednu noru více let. 

 

c) mapování výskytu hnízdících párů v okrese Vsetín v letech 2001 až 2005, přičemž 

jsem využil i data jiných ornitologů. 

 

d) shromažďování údajů, které jsou důležité pro ochranu hnízdních lokalit, případně 

pro jejich umělé vytváření. 

 

Testované hypotézy 

1. Vzhledem k tomu, že větší stěna (delší nebo vyšší) poskytuje větší možnost nalezení 

vhodného substrátu, měl by si ledňáček vybírat k hnízdění větší stěny. Podle této hypotézy by 

tedy měla s pravděpodobností hnízdění pozitivně korelovat jak výška, tak délka břehu. 

 

5. Ve vyšších partiích břehů (půdní A horizont) se vyskytuje méně odolný substrát. Navíc 

nory umístěné ve vyšších partiích břehů jsou bezpečnější z hlediska zatopení. Výše položené 

nory by také mohly být výhodnější pro bezpečnost mláďat před predátory. Proto jsem 

předpokládal, že ledňáčci budou stavět své nory ve vyšších partiích břehů.  
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2. Hloubení nory je pro ledňáčka velmi náročná činnost, proto jsem předpokládal, že si 

ledňáček vybere ke stavbě méně mechanicky odolný substrát. Ten by se měl nacházet 

v prvním půdním horizontu (A horizont). Tedy při horní hraně břehu. Předpokládal jsem, že 

čím blíž bude nora k hornímu okraji břehu, tím bude delší. A naopak, čím dál bude nora od 

horního okraje břehu (zóna utuženého sedimentu), tím bude kratší. 

 

3. Předpokládal jsem, že mechanická odolnost sedimentu, ve kterém je nora hloubena, bude 

mít také vliv na výšku a šířku nory. Nory hloubené blíž k hornímu okraji břehu, by měly být 

vyšší a širší, než nory hloubené dál od horního okraje břehu. 

 

4. Vzdálenost břehu od vody, by mohla hrát významnou roli při jeho výběru k zahnízdění. 

Ledňáček by mohl dle mého názoru preferovat takové hnízdní břehy, které jsou co nejblíže 

vodní plochy, kde loví potravu pro mláďata, aby nemusel překonávat zbytečně velkou 

vzdálenost mezi lovištěm a hnízdem.  

 

 Je nutno dodat, že vzhledem k malému množství podobných prací o ledňáčkovi 

diskutuji často své výsledky s druhy, které mají podobné ekologické nároky na hnízdění. 



 7

METODIKA 

 

Charakteristika lokalit 

 Terénní práce probíhaly na vodních tocích v okrese Vsetín v letech 2001 až 2005. 

Soustava lokalit zahrnuje 11 vodních toků (Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva, Bečva, 

Bystřička, Ratibořka, Maretka, Studený potok, Hážovský potok, Hamerský potok, Senice, 

Videčka) a jednu štěrkovnu (Choryně). Území se nachází v mapovacích čtvercích č: (73 64, 

73 65, 73 66, 74 65, 74 66, 74 67, 75 65, 75 66), (Šťastný 1997), (Obr 1.). Pro názornost jsem 

vymezil krajní body sledované oblasti podle zeměpisné šířky a délky. 

 

směr zeměpisná šířka zeměpisná délka 

sever 49°30’30” s. š. 17°53’49” v. d. 

jih 49°14’18” s. š. 18°02’50” v. d. 

východ 49°25’58” s. š. 18°12’52” v. d. 

západ 49°30’30” s. š. 17°53’49” v. d. 

     

Všechny toky uvádím v tabulce. 

název toku  délka toku v km sledovaná délka 

toku 

% 

Vsetínská Bečva 60 18 14.8 

Rožnovská Bečva 36 19 15.6 

Bečva 61 2 1.6 

Bystřička 13 10 8.2 

Ratibořka 9 4 3.3 

Maretka 7 7 5.7 

Studený potok 3 3 2.5 

Hážovský potok 8 8 6.6 

Hamerský potok 4 2 1.6 

Senice 29 23 18.9 

Videčka 3 3 2.5 

Celkem 122 99 81.2 



 8

Hledání lokalit 

 Lokality byly vyhledány tím způsobem, že byl jednou v hnízdním období pěšky 

procházen každý z uvedených vodních toků. V některých případech byl pro vyhledávání 

využíván gumový člun. Při těchto „pochůzkách“ byly zmapovány obsazené hnízdní břehy a 

potenciální hnízdní břehy. V následujících letech už byly obcházeny pouze ty části toků, na 

kterých se vyskytovaly břehy vhodné k hnízdění. Vzhledem k tomu že se jedná zhruba o 100 

km vodních toků, podílelo se na mapování více spolupracovníků. 

 

Sběr dat 

 Terénní práce zaměřené na zjištování hnízdění probíhaly v letech 2001 až 2005 během 

dubna až července a podílelo se na nich více ornitologů (Daniel Křenek, Miroslav Dvorský, 

Lukáš Fusek, Jaroslav Koleček). Terénní práce zaměřené na morfometrické charakteristiky 

hnízdních břehů, měření délky hnízdních nor apod., proběhly pouze během let 2004 až 2005. 

Zjištěná data jsem zaznamenával do mapovacích karet (Obr. 2). Měření jsem prováděl až 

v podzimním období, abych nenarušoval hnízdění.  

 

Charakter dat 

 Během výzkumu v letech 2004 až 2005 jsem vyhledával hnízdní lokality a zjišťoval, 

kolikrát proběhlo hnízdění. Dále jsem se zaměřil na zjišťování určitých vlastností lokalit, 

abych později mohl otestovat, zda ledňáček preferuje pro hnízdění nějaké typy lokalit, 

popřípadě jaké. Zjišťované charakteristiky zahrnují:  

 

1. u hnízdního břehu (délka břehu, výška břehu, maximální výška břehu). Termínem 

„maximální výška břehu“ jsem označil nejvyšší místo celého hnízdního břehu. Termín „výška 

břehu“ se vztahuje k nejvyššímu bodu břehu, kolmo nad norou (Obr. 3.). 

 

2. u hnízdní nory (výšku a šířku vstupního otvoru, vzdálenost od vodní plochy, výška 

nad vodní hladinou, vzdálenost od horní hrany břehů). Poslední dva údaje mají zásadní 

význam pro úspěšnost hnízdění, (nebezpečí vyplavení, vyhrabávání snůšky predátory). Výšku 

a šířku vstupního otvoru jsem měřil v centimetrech, všechny ostatní výškové a délkové údaje 

v metrech (Obr. 4. a 5.). 
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3. obsazenost hnízdní nory, případně počet hnízdění.  

 

4. ostatní (datum kontroly, lokalita, možnosti ohrožení lokality) Lokalita může být 

ohrožena nevhodnými stavebními pracemi, černými skládkami, jinými antropogenními 

zásahy atd. 

 

Velikost vzorku 

 

Rok Počet hnízdících párů 

2001 17 

2002 7 

2003 11 

2004 28 

2005 21 

 

Poznámka: údaje o hnízdění z let 2001 až 2003 poskytl pan Miroslav Dvorský, který mapuje 

pouze část lokalit v okrese Vsetín. Údaje z let 2004 až 2005 pochází již z pěti zdrojů 

(Miroslav Dvorský, Lukáš Fusek, Jaroslav Koleček, Daniel Křenek, Ondřej Straka) a zahrnují 

více lokalit. 

 

Nástroje 

 Pro měření břehů jsem používal třicetimetrové pásmo. Pro měření nory truhlářský 

metr. Lokality jsem fotografoval digitálním fotoaparátem.  

  

Analýza dat 

 Pro testování hypotéz parametrickými testy bylo nutné otestovat normalitu rozložení 

dat. Tu jsem otestoval pomocí Shapiro – Wilk W testu. Datové soubory jsem musel 

transformovat, abych je mohl použít při parametrických testech. Transformoval jsem je 

pomocí Box – Cox transformace. Po provedení Box – Cox transformace u ostatních dat 

získala normální rozložení pouze data týkající se vzdálenosti nory od horního okraje břehu (P 

= 0.1237). Data s normálním rozložením jsem použil k parametrickým testům (lineární 
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regrese), data s nenormálním rozložením k neparametrickým testům (Spermanovy 

neparametrické korelace).  

 Pro testování korelace mezi výškou břehu, maximální výškou břehu a délkou břehu 

jsem použil Spermanovy neparametrické korelace. Pomocí PCA analýzy jsem vytvořil 

proměnnou, kterou jsem nazval „velikost břehu“. Tuto proměnnou jsem vytvořil, protože 

výšky břehů a délky břehů spolu silně korelovaly (rs = 0.66, P < 0.0001). Vliv velikosti stěny 

na hnízdění jsem otestoval pomocí logistické regrese. 

 Možný vztah mezi vzdáleností břehu od vody a pravděpodobností zahnízdění jsem (při 

použití nominálních dat pro hnízdění) otestoval pomocí Man Whitney testu.  

 Možný vztah mezi vzdáleností břehu od vody a počtem hnízdění jsem otestoval 

pomocí neparametrické Anovy. 

 Všechny výpočty jsem provedl v programu JMP. 
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VÝSLEDKY  

Hypotéza č. 1 (velikost břehu/hnízdění) 

 Výška břehu, maximální výška břehu a délka břehu spolu významně pozitivně 

korelovaly (Spermanovy neparametrické korelace, vše P < 0,0001). Proto jsem provedl 

analýzu hlavních komponent (PCA). Hlavní komponenta vyčerpala 88,6 % variability a 

významně pozitivně korelovala se všemi třemi původními proměnnými (všechna P < 0.0001). 

Hlavní komponenta měla po Box – Cox transformaci normální rozložení. (Shapiro–Wilk W 

Test P = 0,17). Vztah maximální výšky břehu a výšky břehu (v místě nory) viz (Obr 6). 

Při testování vlivu délky hnízdních břehů na zahnízdění jsem zjistil, že v prvních dvou 

kategoriích (do 20 m) bylo využito k hnízdění 74.3% břehů (Obr. 7.). Ve zbývajících 

kategoriích (21–70 m) bylo využito 100% břehů. Což ilustruje pozitivní vztah mezi délkou 

břehu a hnízděním. 

Při testování vlivu výšky hnízdních břehů na hnízdění jsem zjistil, že v prvních třech 

kategoriích (do 4 m), bylo využito k hnízdění 71.9% břehů (Obr. 8.).  Břehy ve zbývajících 

kategoriích (4.1–12 m) byly využity ze 100%. Což by potvrzovalo pozitivní vztah mezi 

výškou břehu a hnízděním. 

 

Otestoval jsem vliv hlavní komponenty (měřítko velikosti stěny) na frekvenci 

zahnízdění (0 = žádné hnízdění, 1–3 = počet hnízdění). Ordinální logistická regrese ukázala, 

že vliv velikosti stěny (hlavní komponenta) má významně pozitivní vliv na počet hnízdění (R2 

= 0.10, χ2 =10.01, df = 1, P < 0.006). 

Vliv velikosti břehů na hnízdění jsem otestoval ještě jednou, tentokrát jsem použil 

nominální data pro hnízdění (0 = bez zahnízdění, 1 = alespoň jedno prokázané hnízdění). 

Výsledkem bylo zjištění, že velikost břehu má opět významně pozitivní vliv na hnízdění 

(logistická regrese: R2 = 0.15, χ2 = 7.01, df = 1, P < 0.01). 

 

Hypotéza č. 2 (vzdálenost od horní hrany/délka nory) 

 Vzdálenost nory od horní hrany břehu (transformovaná data) neměla významný vliv 

na délku nory (viz Obr. 9.), (lineární regrese: R2 = 0.008, F1,38 = 0.29, P = 0.59). Výška nory 

nad hladinou nekorelovala s délkou nory (rs = – 0.16, P = 0.34). Výška nory nad hladinou 

nekorelovala se vzdáleností od horní hrany břehu (rs = 0.21, P = 0.19). 
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Hypotéza č. 3 (výška/šířka versus výška od hladiny/vzdálenost od hrany) 

 Pomocí PCA analýzy jsem vytvořil jednu proměnnou z výšky a šířky nory, protože 

tyto spolu silně korelovaly (P = 0.0001), (Obr. 10.). Tuto proměnnou jsem označil velikost 

nory. Velikost nory nekorelovala s výškou nory nad hladinou (Obr. 11.) i když je zde jistý 

nevýznamný trend ke korelaci (rs = – 0,27, P = 0,09), ani se vzdáleností od horní hrany břehu 

(Obr. 12.), (rs = – 0.20, P = 0.20).  

 

Hypotéza č. 4 (hnízdění/vzdálenost od vody) 

 Vzdálenost břehu od vody se nelišila mezi obsazenými a neobsazenými břehy (U9,37 = 

– 1,07, P = 0,28). Stejný výsledek jsem získal, když jsem srovnal břehy podle počtu hnízdění 

(Kruskal-Wallis ANOVA: χ2 = 3.61, df = 3, P = 0,31).  

 

Hypotéza č. 5 (výšková preference umístění nory) 

 Výška břehu významně pozitivně korelovala s výškou nory nad hladinou (rs = 0.97, P 

= 0.0001), viz (Obr. 13 a 14.). Výška břehu významně pozitivně korelovala se vzdáleností 

nory od horní hrany břehu (rs = 0.36, P = 0.02).   

 

 Jedním z poznatků, který je nutno zmínit je fakt, že většina nor, které jsem pozoroval, 

byla obklopena vegetací. Z 55 nor pouze 7 nor bylo lokalizováno na místech, kde nerostla 

vegetace (stromy nebo keře). 

 Flyšové sedimenty, které tvoří hnízdní břehy na Vsetínsku, jsou náchylné k sesuvům. 

Proto většina nor, (85.5 %; n = 55) které jsem pozoroval, byla po několika měsících zborcená 

nebo značně narušená. Flyšové sedimenty snadno podléhají gravitačním pohybům, proto stačí 

dlouhodobý déšť a nora se zbortí. 
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DISKUSE 

Hypotéza č. 1 (velikost břehu/hnízdění) 

 Tato hypotéza předpokládala, že ledňáček bude ke hnízdění upřednostňovat břehy, ve 

kterých bude mít co největší nabídku vhodného substrátu ke stavbě hnízdní nory. Tento 

předpoklad jsem potvrdil. Ukázalo se, že velikost břehu měla významně pozitivní vliv na 

pravděpodobnost zahnízdění i na počet hnízdění. Zjistil jsem, že jak délka břehu, tak výška 

břehů má pozitivní vztah s pravděpodobností zahnízdění.   

 Další autoři se zabývají spíše výškou břehů. Minimální výška hnízdního břehu, který 

využívají evropští ledňáčci k hnízdění, byla 1 m (Hagemeier & Blair 1997; Hudec 2005). 

Bylo též provedeno měření hnízdních břehů v bývalé ČSSR. Nejníže položená nora byla 

pouze 1 m nad vodou, nejvýše položená nora 9 m nad vodou. Hnízdní břehy byly vždy asi o 

0.5 m výše, neboť průměrná vzdálenost od horní hrany břehů u těchto hnízd byla 0.54 m. 

Průměrná výška nad vodou u dvaceti evidovaných nor byla 2 m (Hudec 1983).  

 Průchová (1988) měřila výšku hnízdních břehů ve 21 koloniích břehule říční (Riparia 

riparia). Výška břehů se pohybovala mezi 2–3 m a 4–6 m. Hnízdní nory se ve většině případů 

nacházely v horní třetině až čtvrtině stěny, což si autorka vysvětluje nižší predací ve vysoko 

umístěných hnízdech a větší bezpečností těchto hnízd před zaplavením (Průchová 1988). 

 Výzkum, který mimo jiné řešil nabídku hnízdního prostředí a jeho využití, byl 

proveden u dutinových hnízdičů (Schepps et al. 1999). Konkrétně u čtyř druhů datlů 

(Sphyrapicus thyroideus, Sphyrapicus nuchalis, Picoides pubescens, Picoides  vilosus) 

vyskytujících se v Arizoně. Bylo zkoumáno, jaká kvalita dřeva vyhovuje datlům pro hloubení 

hnízdní dutiny. Bylo zjištěno, že datli preferují dřevo suchých stromů. Zajímavým poznatkem 

bylo, že datli preferovali pro hnízdění lokality, které se vyznačovaly velkou nabídkou 

hnízdních příležitostí, před lokalitami s menší nabídkou hnízdních příležitostí. Konkrétně byly 

preferovány např. skupiny suchých stromů, před solitérními suchými stromy. Toto chování si 

vysvětlují autoři také tím, že uvedené druhy datlů hnízdí opakovaně na stejných lokalitách, ale 

většinou si hloubí nové dutiny. Prostředí s velkou nabídkou hnízdních příležitostí jim tedy 

dává větší šanci, že při dalším hnízdění najdou optimální substrát pro vyhloubení hnízdní 

dutiny (Schepps et al. 1999).  

 V tomto chování vidím velkou podobnost s chováním ledňáčků, kteří podle výsledku 

mého výzkumu preferují lokality s větší nabídkou hnízdního prostředí. Ledňáčci taktéž 

opakovaně hnízdí na stejných lokalitách, což potvrzují nejen má vlastní pozorování. Hudec 
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(1983) uvádí opakované hnízdění (po 17 let) na jednom hnízdním břehu. Ledňáček zřídka 

používá noru již hotovou, nebo noru z předchozího roku, ale většinou si hloubí novou (Cramp 

1985; Hudec 1983).  

 

Hypotéza č. 2 (vzdálenost od horní hrany/délka nory) 

 Nepotvrdil jsem předpoklad, že by vzdálenost nory od horní hrany břehu měla 

významný vliv na délku nory. Taktéž výška nory nad hladinou nekorelovala s délkou nory. 

Výška nory nad hladinou nekorelovala se vzdáleností od horní hrany břehu. 

  K formulování této nepodpořené hypotézy mě vedlo zjištění, že ledňáčci si stavěli 

nory průměrně 55 cm od horního okraje břehu, bez ohledu na to, jak byly břehy vysoké. 

V této úrovni se nachází svrchní půdní horizonty, které jsou tvořeny méně mechanicky 

odolným materiálem, který se ukazoval jako vhodný pro stavbu nory. Navíc velmi krátké nory 

(délka 20 cm), které jsem zaznamenal ve dvou případech, byly v extrémně tvrdém substrátu. 

V obou dvou případech se jednalo o tvrdou, suchou, jílovitou půdu, která se lišila od substrátu 

ostatních nor větší mechanickou odolností. Zkusil jsem do ní vyrýt jamku, což se mi příliš 

nedařilo ani s použitím kovového nástroje. Nepotvrzení hypotézy možná zapříčinilo malé 

množství dat. Je také možné, že délka nory není podmíněna pouze kvalitou substrátu, ale i 

jinými faktory. Jedním z faktorů by mohla být např. kvalita jedince ve smyslu fyzické 

zdatnosti. Také stáří a zkušenost jedince by nemusely být zanedbatelným faktorem. Bohužel 

zatím chybí výzkumy zabývající se tímto problémem u ledňáčka. Každopádně se jedná o 

zajímavé téma, které by si zasloužilo pozornost. 

 Nároky ledňáčka říčního na substrát, ve kterém si hrabe noru, detailně zkoumal 

Heneberg (2004b). Průměrná velikost částic ve vzorcích odebraných z nor ledňáčka byla 1 

mm. Ledňáčci nestavěli nory v sedimentech, které obsahovaly částice větší než 40mm.  

Nebyly využity břehy tvořené sedimenty, které obsahovaly méně než 5% částic o velikosti 

2.35 až 0.77 mm. Dále nevyužívali sedimenty, které byly tvořeny více než ze 2.2% částicemi 

o velikosti 0.0092 až 0.003 mm. Nevyužity také zůstaly sedimenty, obsahující částice 

s velikostí 0.001 až 0.003 mm více než v 0.4%. (Heneberg 2004b). Zjednodušeně můžeme 

říci, že zásadními dvěma faktory, které odradily ledňáčka od stavby nory v určitém substrátu, 

byla přítomnost částic větších než 40 mm a více jak dvouprocentní přítomnost jílovité složky 

v substrátu. Preferovaný byl spíše písčitého charakteru. Tyto poznatky jsou využitelné 

například při hledání vhodných lokalit pro budování umělých hnízdních břehů. 
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 Svou roli při výběru místa pro stavbu hnízdní nory hraje i okolní vegetace. Například 

břehule preferovaly hnízdní břehy bez vegetace před a za břehem narozdíl od ledňáčka, 

kterému vegetace v okolí hnízdního břehu nevadila (Heneberg 2004b). Toto tvrzení podporují 

i má pozorování, protože většina nor, které jsem pozoroval, byla obklopena vegetací. Z 55 nor 

pouze 7 nor bylo lokalizováno na místech, kde nerostly stromy, nebo alespoň keře (jak již 

uvádím ve výsledcích). Hagemeijer & Blair (1997) uvádí, že ledňáček vegetaci potřebuje, 

protože jí využívá jako posed při lovu.  

 Nároky na substrát pro stavbu hnízdní nory byly zkoumány také u vlhy pestré. 

Hnízdění vlhy pestré závisí na granulometrickém charakteru sedimentu tvořícího hnízdní 

břehy. Vlhy hnízdily v sedimentech s největšími částicemi do 10 mm. Průměrná velikost 

částic, odebraná z nor vlh, byla 0.043 mm (tedy výrazně menší než u nor břehule říční). Počet 

psefitických částic byl 15x nižší v koloniích vlh, než v koloniích břehulí. Substrát, ve kterém 

měly nory vlhy, také obsahoval 20x více aleuritických částic než substrát, kde měly nory 

břehule (Heneberg 2004 a).  

  

 U břehule říční bylo zjištěno, že si hnízda stavěly pouze v substrátu o určité zrnitosti. 

Břehule hnízdily v substrátech s největšími částicemi do 60 mm. Průměrná velikost částic 

substrátu, který břehule preferovaly, byla 0.9 mm. Do této kategorie spadalo 59.26% hmoty 

substrátu. Nebo měl preferovaný substrát více částic o velikosti 0.9 mm, pakliže zároveň 

obsahoval méně než 10% materiálu o velikosti 0.0071 mm.  Dále bylo zjištěno, že břehule 

nepreferovaly substrát, který byl tvořen z více jak 10% částicemi nad 10 mm. Hnízda 

v takovémto substrátu byla výjimkou a břehule je používaly pouze při nedostatku vhodnějšího 

substrátu. Nory také nebyly hrabány v substrátech, které měly víc než 99% částic menších než 

0.9 mm nebo kde substrát obsahoval více než 5% částic menších než 0.0071 mm. 

Nejdůležitějším kritériem pro výběr substrátu bylo množství částic menších než 0.9 mm a 

částic o velikosti 0.0071 mm a to bez ohledu na velikost ostatních částic (Heneberg 2001). 

 

 Jedním z důležitých poznatků, který Heneberg zjistil, bylo to, že každý z našich 

norových hnízdičů (vlha pestrá, ledňáček říční a břehule říční) preferuje jinou zrnitostní 

kvalitu substrátu, ve kterém staví hnízdní noru. Tyto důležité rozdíly způsobují to, že 

prakticky neexistují smíšené kolonie vlh a břehulí. Pokud byly smíšené kolonie nalezeny, tak 

vždy jen proto, že se na malé ploše hnízdního břehu nalézaly minimálně dva typy substrátů. 

Jinak řečeno, vlhy a břehule nikdy nehnízdily ve stejném typu substrátu. Tím pádem 
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nedocházelo ke konkurenci o hnízdní břehy (Heneberg 2004 a). Ke konkurenci o hnízdní 

břehy nedocházelo ani mezi ledňáčkem, vlhou a břehulí (Heneberg 2004 b).  

 Vliv velikosti částic na fyzickou charakteristiku nor břehule říční (n = 654) zkoumal 

Heneberg (2003). Bylo zjištěno, že délka nory pozitivně korelovala s úspěšností hnízdění. 

Délka nory také negativně korelovala s velikostí částic substrátu. Čím delší nora byla, tím se 

snižovala velikost půdních částic pod 900µm. Délka nory nebyla ovlivněna pelity (částice < 3 

µm). Psefity (částice > 2 mm) negativně korelovaly s délkou nory. Množství aleuritů (převaha 

částic 0.004 až 0.063 mm) pozitivně korelovalo s délkou nory. Nebyl zjištěn žádný významný 

rozdíl mezi délkou nory, kde proběhlo jedno hnízdění a délkou nory, kde proběhlo více 

hnízdění. Délka nory významně negativně korelovala se vzdáleností od horní hrany břehu 

(Heneberg 2003). Takový vztah mezi délkou nory a vzdáleností od horní hrany břehu jsem 

předpokládal i u ledňáčka, ale nepotvrdil jsem ho. 

 K odlišným závěrům došla ve své práci Průchová (1988). Měřila délku hnízdních nor 

břehulí v 21 koloniích břehule říční. Hnízdní břehy byly tvořeny různým materiálem, ale 

průměrná délka nory byla ve všech koloniích 70 – 80 cm. Naměřila však také nory, které byly 

delší. Autorka uvádí, že rozdíly délek nor by se mohly odvíjet od toho, zda břehule začaly 

hrabat úplně novou noru, nebo pokračovaly v hloubení nějaké nedokončené nory. To 

znamená, že kdyby začaly hloubit novou noru na konci nedokončené nory, která by byla např. 

23 cm dlouhá, výsledná délka nory by byla průměrná délka nory (70 cm) plus těchto 23 cm. 

Proto se autorka domnívá, že kvalita substrátu neměla vliv na délku nory (Průchová 1988).   

 Asbirk (in Průchová 1988) zkonstruoval umělé hnízdní stěny pro břehule říční, které 

tvořil homogenní materiál. Nory, které si ptáci vyhloubili, byly různě dlouhé. Autor se 

domnívá, že délka nor se odvíjela od pohlavní zralosti ptáků (mladší ptáci si hrabali kratší 

nory). 

 Otázka zda má na délku nory ledňáčka říčního vliv pohlavní zralost rodičů by 

rozhodně byla zajímavým námětem k dalšímu výzkumu. Zároveň by však bylo vhodné, 

prozkoumat na co největším počtu hnízd, zda nějakým způsobem koreluje délka nory 

ledňáčka s úspěšností hnízdění. Pokus s umělými stěnami skládajícími se z homogenního 

materiálu provedený u ledňáčka, by jistě vysvětlil řadu otázek. 
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Hypotéza č. 3 (výška/šířka versus výška od hladiny/vzdálenost od hrany) 

 Zjistil jsem, že velikost nory (kompozitní proměnná z výšky a šířky nory) 

nekorelovala s výškou nory nad hladinou, ani se vzdáleností od horní hrany břehu. Zamítnutí 

této hypotézy je možné přikládat buď nedostatku dat, nebo úplně jiným důvodům. Kvalita 

substrátu není jediným faktorem, kterému by mohla velikost nory podléhat. 

   Podobný problém řešil Heneberg (2003) u nor břehulí. Snažil se prokázat vztah mezi 

výškou nory, šířkou nory a vzdáleností nory od horní hrany břehu. 

Vztah mezi výškou nory, šířkou nory a vzdáleností od horní hrany břehu nebyl statisticky 

prokázán (podobně jako v mé práci). Výška a šířka vchodu pozitivně korelovala se 

zastoupením psefitických částic (> 2 mm) a negativně korelovala se zastoupením částic o 

velikosti 0.8 až 0.9 mm (Heneberg 2003). 

 Je možné, že ledňáčci staví nory s takovou velikostí, aby neumožňovala vstup 

predátorům. V tomto případě by zřejmě preferovali co nejmenší velikost, tedy aby norou 

prošli sami, ale aby jí neprošli potenciální predátoři (například lasicovité šelmy). Čím menší 

nora bude, tím méně druhů predátorů se do ní vejde. Nejúčinnější ochranu proti predátorům 

by dle mého názoru zajistila nora co nejdelší a s co nejmenším průměrem (odradí od vstupu a 

vyhrabávání predátorem). Literatura se bohužel o tomto tématu nezmiňuje, proto nemohu tuto 

hypotézu podpořit. Předpokládám, že při prevenci predace by měla význam i velikost kolmé 

stěny nad a pod norou, výška břehu a nory a také velikost převisu horní hrany břehu, který se 

u řady břehů vyskytuje. 

  Hoogland & Sherman (1976), Průchová (1988) popisují napadení hnízdní nory u 

břehule říční (Riparia riparia), lasicí (Mustela sp.). Lasice napadala v noci spící ptáky přímo 

v norách. Vzhledem k velmi podobným proporcím a umístění nor ledňáčka a břehule, se 

domnívám, že lasicovité šelmy jsou schopné napadat i hnízdní nory ledňáčka. Sám jsem 

přímo, ani nepřímo podobný případ nepozoroval. 
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Hypotéza č. 4 (hnízdění/vzdálenost od vody) 

 Nepodařilo se mi prokázat, že by vzdálenost hnízda od vody měla vliv na zahnízdění 

nebo frekvenci hnízdění (počet snůšek u jednoho páru). Základním předpokladem u této 

hypotézy bylo, že ledňáček bude hnízdit co nejblíže vodnímu toku či vodní ploše, kde si loví 

potravu a která mu poskytuje i možnost rychlého úniku před predátorem. Pouze pokud nebude 

mít příležitost zahnízdit blízko vodě, postaví noru vzdálenější od vody. Pak ale bude muset 

létat s potravou dál, což znamená energii vyvinutou navíc, a také větší pravděpodobnost že 

bude uloven predátorem (Krebs & Davies 1997). 

  Důvodem nepotvrzení této hypotézy zřejmě bylo to, že naprostá většina mnou 

pozorovaných hnízdních nor byla do 6 m od vody. Nory, které byly dál, než 10 m byly pouze 

4. Největší vzdálenost nory od vody byla 12 m (Obr. 15.). Je pravděpodobné, že vzdálenost 

do 12 m od vody je pro ledňáčka zanedbatelná. Zřejmě kvůli nedostatečnému rozptylu 

vzdálenosti od vody se mi nepodařilo odhalit žádný vztah.   

 Hudec (2005) uvádí, že ledňáčci hnízdí až několik set metrů od vody (počty hnízd a 

velikost vzorku neuvádí). Čech (1995) uvádí hnízdění ledňáčků v pískovnách, erozních 

zářezech a dalších lokalitách, které byly vzdálené desítky metrů od vodních ploch. Na 

takovýchto místech však ledňáček hnízdí pouze v případech, kdy nenachází vhodné hnízdní 

břehy blíž u vodní plochy (Čech 1995). Takto vzdálené nory často uniknou pozornosti 

pozorovatele, protože většina nor se nachází blízko vodní plochy.  

 

Hypotéza č. 5 (výšková preference umístění nory) 

 Ukázal jsem, že ledňáčci preferují vyšší partie břehů. Výška břehu významně 

pozitivně korelovala s výškou nory nad hladinou. Méně odolný materiál ve vyšších partiích 

břehu však nemusí být jediným důvodem tohoto chování. Dalším důvodem by mohla být 

tendence stavět noru vysoko, jako prevence proti jejímu vyplavení při vysokých stavech vody, 

či jako prevence vstupu predátorů do nory. 

 V literatuře jsem dohledal případy vyhrabávání nor ledňáčků (shora) liškami (Vulpes 

vulpes). Jednalo se o hnízda, která byla méně než 50 cm pod drnem (Hudec 1983).   

 Průchová (1988) uvádí, že břehule říční (Riparia riparia) si budovaly nory ve většině 

případů v horní třetině až čtvrtině hnízdní stěny. Toto chování si vysvětluje nižší predací ve 

vysoko umístěných hnízdech a také větší bezpečností hnízd před zaplavením.  

 Autorka pozorovala případy, kdy lišky vyhrabávaly shora nory břehule říční (Riparia 

riparia). Zezdola jsou zase hnízda ohrožována zaplavením. Domnívám se, že umístění nory 
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ledňáčka by mohlo být kompromisem mezi protichůdnými tlaky prostředí (záplavy zdola, 

vyhrabávání predátory shora). To ovšem nemůžeme potvrdit bez dalších, na tuto problematiku 

úzce zaměřených výzkumů. 

Hypotézu o tom že ledňáček preferuje méně odolný substrát podporuje již zmiňovaná studie 

týkající se čtyř druhů datlů žijících v Arizoně.  Tyto druhy datlů si tvoří své dutiny ve dřevě 

topolu (Populus tremuloides).  
 Předmětem výzkumu bylo především to, zda si ptáci vybírali ke stavbě dutiny dřevo 

s určitou kvalitou (tvrdostí), nebo dutiny hloubili bez ohledu na tvrdost dřeva. Další otázkou 

bylo, jakým způsobem ptáci dokáží odhadovat tvrdost dřeva a zda dochází k vnitrodruhové a 

mezidruhové konkurenci o vhodný substrát pro hloubení hnízdních dutin. Výsledkem bylo 

zjištění, že každý ze čtyř sledovaných druhů datlů preferoval ke stavbě hnízdní dutiny substrát 

o určité tvrdosti (podle druhově specifické schopnosti hloubení dutiny). Tvrdost dřeva klesala 

od živých, přes částečně uschlé, k mrtvým stromům. Vzhledem k tomu datli preferovali spíše 

suché, nebo úplně mrtvé stromy. Nabídka takovýchto stromů ve sledované oblasti byla 

omezená. Proto docházelo k mezidruhové i vnitrodruhové konkurenci o hnízdní stromy 

(Schepps et al. 1999). Ledňáčci, jejichž nory jsem evidoval, si také vybírali ke stavbě hnízdní 

nory méně odolný substrát (horní partie břehů s méně odolnými půdami) a nejevili zájem o 

tvrdý a utužený substrát ve spodních partiích břehu. Proto se domnívám, že u ledňáčka taktéž 

dochází ke konkurenci o místa s vhodným substrátem pro stavbu nor. 

 

Obecné nároky ledňáčka na prostředí vs. jeho ochrana 

 Ledňáček říční je druh chráněný zákonem 114/1992 sb. a dle vyhlášky 395/92 sb. 

náleží do kategorie silně ohrožených druhů. Je chráněn také v rámci programu Natura 2000. 

 Zaujímá významnou roli predátora ryb a do jisté míry je i bioindikátorem kvality 

životního prostředí (Čech 1995). Svou roli hraje i estetický význam tohoto druhu, ledňáček je 

jedním z našich nejpestřejších a nejkrásnějších ptáků. Pokud bychom se měli zamyslet nad 

ochranou tohoto druhu, musíme zvážit více faktorů, které hrají zásadní roli a které lze cíleně 

ovlivnit.  

 Prvním z nich je dostupnost vhodného hnízdního prostředí, v podobě dostatku 

neregulovaných hnízdních břehů. Jak jsem ukázal ve své práci, ledňáčci výrazně preferují 

velké hnízdní břehy. Takové se mohou nacházet pouze v málo narušených částech toku (např. 

bez zástavby) 
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 Druhým je absence rušivých vlivů při hnízdění. Pokud jsem se choval tiše a 

nepohyboval se, ledňáček se mojí přítomností nenechal rušit při krmení mláďat. Čech (1981) 

pozoroval nerušené hnízdění ledňáčků v umělé noře instalované na terase obydleného domu, 

či na místech kde se pravidelně zdržovali rybáři. Ledňáček nesnáší hrubé zásahy jako 

například nežádoucí kontroly hnízd, přílišný hluk, otřesy a pohyb okolo hnízda. V těchto 

případech rodiče odlétají od hnízda a vrací se, až když rušivý vliv pomine (Čech 1981). Tento 

fakt by mohl negativně ovlivnit úspěšnost hnízdění 

 Třetím a zřejmě nejdůležitějším faktorem je kvalitní biotop skýtající dostatek potravy. 

Tuto problematiku u ledňáčka říčního v oblasti středozápadního Španělska zkoumali Peris a 

Rodriguez (1997). Výzkum probíhal na malých a středně velkých vodních tocích. Byl 

zjišťován vliv fyzikální (turbidita, teplota) a chemické kvality vody (pH, dusičnany, 

uhličitany, karbonáty, fosforečnany), na přítomnost a abundanci ledňáčka. Dále bylo 

zkoumáno kolik je v tocích ryb, jaká je jejich druhová diverzita a zda tyto dva faktory nějak 

ovlivňují abundanci ledňáčka. 

 Byla zjištěna výrazná pozitivní korelace mezi abundancí ledňáčka a druhovou 

diverzitou ryb. 60% pozorování ledňáčka bylo učiněno v místech, kde se vyskytovalo alespoň 

5 druhů ryb. Nejen diverzita, ale i abundance ryb pozitivně korelovala s abundancí ledňáčků.  

 Koncentrace dusičnanů, uhličitanů a karbonátů neměla průkazný vliv na přítomnost a 

abundanci ledňáčka. Zvýšené koncentrace fosforečnanů negativně působily na abundanci 

ledňáčka. Nebylo zjištěno, že by pH vody ovlivňovalo přítomnost a množství ledňáčků. Autor 

však dodává, že tento výsledek může být zavádějící. Nejnižší pH které bylo na sledovaných 

tocích naměřeno bylo 6.8, takže nebyly prozkoumány účinky nízkého pH.  

 Turbidita (vodní zákal) také neměla žádný výrazný vliv. Tento výsledek působí 

zavádějícím dojmem, protože ledňáček se při lovu orientuje zrakem. Trvale a silně zakalená 

voda by ledňáčkovi znemožňovala lov ryb. Autoři tento výsledek vysvětlují tím, že výzkum 

probíhal na malých a středně velkých tocích v oblastech, které nebyly příliš znečišťované. 

Dodávají také, že pro větší průkaznost výsledků této práce bude třeba provést podobný 

výzkum u více znečištěných toků (s větší turbiditou). Ve větším množství se ledňáčci 

zdržovali v těch částech toků, které měly teplotu 10 – 14°C, nebo 20 – 24°C. Přítomnost a 

abundance ledňáčků negativně korelovala s hustotou lidské populace a znečištěním vody. 

Nejvíce ledňáčků se vyskytovalo v přírodních a  přírodě blízkých oblastech s malým 

osídlením, které byly nevhodné pro zemědělství a průmysl (Peris a Rodriguez 1997).  
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 Z běžných chemikálií, které se dostávají do vody jsou pro ledňáčka velmi nebezpečné 

například saponáty, které zbavují peří protismáčivých látek. Důsledkem promočeného peří 

v chladném počasí je často prochladnutí a úhyn ledňáčků (Hlásek 1980). 

 Jedním ze zajímavých jevů, které jsem měl příležitost pozorovat, bylo opakované 

hnízdění ledňáčků v jedné noře. Pozoroval jsem ve více případech (u 7.3 % nor; n = 55), že 

ledňáčci využívali jednu noru i dva roky po sobě, většinou do té doby než se zbortila. Většina 

hnízdění však proběhla v nově vybudovaných norách. Toto chování by mohlo ovlivňovat 

jejich reprodukční úspěch. Je totiž známo, že ve starých hnízdech, budkách či hnízdních 

dutinách přežívají parazité. Tento jev popsali Rendell & Werbeek (1996) u vlaštovky 

stromové (Tachycineta bicolor).  Proto opakované použití jedné nory, může přinášet větší 

riziko napadení mláďat ektoparazity. Naopak používání nových nor by mohlo působit záporně 

na množství a diverzitu parazitů v hnízdě. Rendell & Werbeek (1996) zjistili, že  čištění 

budek od starých hnízd mělo negativní vliv nejen na druhovou diverzitu parazitů, ale u 

některých parazitů (Ceratophylus idius) i na počet jedinců.  Ledňáček často během jedné 

hnízdní sezóny staví více nor najednou a zřídka používá starou noru vícekrát.  V literatuře se 

uvádí případ, kdy rodičovský pár vyhrabával další noru a v ní snášel vejce. To vše v době, 

kdy vychovával devět dní stará mláďata v jiné noře (Hudec 1983). U ledňáčka říčního zatím 

nebyl proveden detailní výzkum hnízdních ektoparazitů. Druhy parazitů obecně napadající 

ledňáčka uvádí Hudec (2005). Z norových hnízdičů byla zkoumána v tomto ohledu hnízda 

břehule říční.  

 Parazity v hnízdech břehulí zkoumali Babjaková et al. (1993). Bylo zjištěno např., že 

napadení nových nor ektoparaziy, nemusí být menší než u nor starých. Parazité (zejména 

blechy), se totiž aktivně přesunovali do nově vyhrabaných nor, ze starých nor, které se 

nacházely v okolí (Babjaková et al. 1993). Větší zamoření ektoparazity u větších kolonií 

břehulí, než u menších, prokázali (Hoogland a Sherman 1976).  

 Dalším faktorem, který je spojován s výskytem parazitů v hnízdech je kvalita 

materiálu tvořícího hnízdní výstelku. Hypotézu, která tvrdí že interspecifické odlišnosti 

v množství parazitů jsou způsobeny materiálním složením hnízda zkoumali u sýkory koňadry 

(Parus major) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) Remeš & Krist (2005). Autoři 

přenesli hnízda sýkor do budek lejsků a naopak, přičemž vajíčka ponechali v původních 

budkách. Výsledkem bylo mimo jiné, že i přes výměnu hnízdního materiálu bylo napadení 

parazity větší u sýkor než u lejsků. Kvalita materiálu tedy nehrála roli v napadení parazity 

(Remeš & Krist 2005). Pokud bychom měli zjistit, zda používání nových nor snižuje napadení 

mláďat ledňáčků, museli bychom vědět více o jejich hnízdních parazitech. Není totiž známo, 
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zda v norách ledňáčků parazité přežívají, případně jaké druhy parazitů. Tento problém by do 

budoucna vyžadoval důkladnější studii. 

 

Lokální ochrana ledňáčka ve sledované oblasti na Vsetínsku 

 V této subkapitole uvádím praktické poznatky a pozorování, které považuji za důležité 

pro ochranu ledňáčka. Řadu těchto zkušeností a poznatků bych nemohl načerpat bez práce 

v terénu, která předcházela napsání této diplomové práce.  

 Velkým problémem v ochraně ledňáčka na nejen na Vsetínsku, je neustále se snižující 

nabídka kvalitních hnízdních břehů (Dvorský 2002, Čech 1995). Příčinou tohoto problému 

jsou nejčastěji zásahy do říčních ekosystémů. Dochází neustále k dalším nevhodným a často 

zbytečným regulacím toků. Za dva roky svého působení v okrese Vsetín jsem zhlédl řadu 

takových případů (Obr. 16.). O většině nevhodných zásahů ve stejné oblasti píše Dvorský 

(2001, 2002, 2004). Obvyklým problémem je také to, že v bezprostřední blízkosti toků 

vznikají černé skládky (Obr. 17.). Setkal jsem se s několika případy nově vzniklých černých 

skládek stavebního a komunálního odpadu. Těmto projevům lidské omezenosti se dá v praxi 

jen těžko zabránit, natož je právně postihnout. Problém černých skládek většinou není řešen. 

Úbytku přirozených hnízdních břehů lze čelit umělou tvorbou hnízdních příležitostí. Existuje 

řada typů umělých nor (Obr. 18.). Nebo můžeme upravovat přímo břehy do takové podoby, 

jaká ledňáčkům vyhovuje (Obr. 19.).  

 Sám jsem provedl několik takových úprav. Konkrétně jsem rýčem odkopal část 

hnízdního břehu tak, aby vznikla kolmá plocha, ve které si ledňáček může vybudovat noru. U 

některých břehů jsem odstranil převislou vegetaci, která zakrývala břeh. Takto jsem umožnil 

ledňáčkovi přístup k břehu. Tyto úpravy, pokud jsou drobnějšího charakteru, nejsou finančně 

náročné a zvládne je i samostatný pracovník. Výsledky mé práce napovídají, jaké typy břehů 

ledňáčci preferují. K těmto výsledkům by se tedy mělo při tvorbě nových břehů přihlížet, aby 

úpravy byly efektivní. Například rozměry břehu, který se tvoří uměle, by měly být co možná 

největší (kvůli dostatečné nabídce hnízdního prostředí). Čech (1981) do kolmých břehů 

vyrýval nástrojem jamky, kterých posléze ledňáčci využili jako základ pro stavbu svých nor. I 

takto lze zvýšit atraktivitu hnízdního břehu. 

 

 V okrese Vsetín během let 2001 – 2004 nainstaloval Miroslav Dvorský 11 umělých 

hnízdních nor. Jednalo se o hnízdní nory instalované přímo do břehů. Ani v jedné noře však 
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nebylo prokázáno hnízdění. Byl dokonce zaznamenán případ, kdy si ledňáčci vyhrabali 

vlastní noru přímo vedle nory umělé Dvorský (2004). Proto se domnívám, že účelnější bude 

spíš úprava hnízdních břehů do takové podoby, aby v nich ledňáčci mohli hnízdit. Neméně 

důležitá je ochrana stávajících hnízdních břehů.  

 

 Čech (1981) popisuje instalace hnízdních nor přímo do kolmých břehů. Tyto nory byly 

obsazeny a ledňáčci v nich hnízdili. Autor neuvádí, s jakou četností byl tento typ nor 

využíván. Dobrou zkušenost autor měl s umělými stěnami o rozměrech 1 x 1 m. Stěna byla 

zhotovena z prken, a na ní navazovala umělá hnízdní nora, zhotovená z trubky, na jejím konci 

se nachází hnízdní dutina z pórovitého betonu. Tato metoda se velmi dobře uplatnila. Čech 

(1995) uvádí, že podle posledních výzkumů u nás i v Německu se úspěšnost hnízdění 

v umělých norách nelišila od úspěšnosti hnízdění v přirozených norách. Výhodou umělých 

nor, je jejich odolnost vůči erozi (narozdíl od nor přirozených). Pokud jsou lokalizovány 

v dostatečné výšce nad hladinou, odpadá také riziko zaplavení. Riziko vyhrabání umělé nory 

je nulové. 

 Důležité jsou pro ledňáčka břehové porosty (Obr. 20.), které skýtají prostředí, ve 

kterém se může ukrýt před nepřáteli a také dostatek loveckých posedů (Obr. 21.) ze kterých 

vyhlíží kořist (Čech 1995; Hagemeijer & Blair 1997). Z vyvýšených posedů ledňáčci loví 

někdy také hmyz a po jeho ulovení se vrací zpět na posed (Veselovský 2001). Pleticha (1985) 

popisuje naprosté vymizení populace ledňáčků z rozsáhlého úseku řeky Blšanky, kde byly 

odstraněny břehové porosty v pásu o šířce 80. metrů. 

 Faktorem, který výrazně ovlivňuje početnost ledňáčků, je klima. Nejrizikovějším 

obdobím pro jedince, kteří u nás zůstávají, je zima. Během krutých zim nemají ledňáčci 

přístup k vodní hladině a hynou hlady (Obr. 22.). Silné kolísání početnosti ledňáčka 

v závislosti na průběhu zimy na Vsetínsku uvádí Pavelka a kol. (Šťastný et al. 1997). Cramp 

(1985) uvádí, že hustota ledňáčků vzrůstá na úsecích, které nezamrzají, známý je případ 

pozorování třiceti jedinců na třech kilometrech nezamrzlého toku (Cramp 1985). Čech (2005) 

zjistil, že bez úbytku na váze zimu přežívají pouze jedinci, kteří mají přístup k nezamrzlé 

hladině třeba u splavů, výpustí čistíren odpadních vod atd. Za silných mrazů prochládají 

periferní partie těla natolik, že dochází k přimrznutí nožek k posedu, nebo k přimrznutí čelistí 

zobáku. 50% celkové mortality připadá na zimní období. Další průběh vývoje hustoty 

ledňáčků během roku závisí na počtu jedinců, kteří se vrátí z jižní Evropy. Dále závisí na tom, 

jaký bude průběh počasí v hnízdní sezóně. Např. dlouhotrvající deště podporují zvýšené 

borcení nor (Čech 2005). 
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 Ledňáček má výhodu v tom, že v klimaticky příznivých letech hnízdí až 4x do roka. 

Při každém hnízdění vyvádí 5 – 7 mláďat (Hudec 1983). Navíc dochází k péči starších mláďat 

o mladší sourozence. Jsou známy i případy kdy vyvedená mláďata krmila mláďata jiných 

rodičovských párů. Jde o tzv. jev hnízdních pomocníků (Krebs & Davies 1997). Dokonce je 

běžné i rychlé dospívání mladých ptáků, kteří mohou vstoupit do reprodukce ještě v roce 

jejich narození (Čech 2005). Dalším faktorem, díky kterému zdecimované populace mohou 

dosáhnout původního počtu jedinců, je polygamie (Hudec 2005). Ta je spojena s nadbytkem 

samic v populaci (Cramp 1985). 

 Faktorem limitujícím populaci ledňáčka, jsou srážky během hnízdního období. Silné 

srážky působí negativně na úspěšnost hnízdění. Při silných deštích dochází k nasycení 

substrátu vodou, umocní se gravitační pohyby a dochází k závalu nor. V noře zůstává 

zasypaná snůška, mláďata a často i samice sedící na hnízdě (Čech 1981). K tomuto jevu velmi 

často docházelo například v roce 1997, kdy území ČR postihly dlouhotrvající letní deště 

(Čech 2005).  

 Naprostá většina mnou pozorovaných hnízdních nor se nacházela ve flyšových 

sedimentech (Obr. 23.). Tento typ substrátu je velice náchylný ke gravitačním pohybům 

(borcení, sesuvy atd.). Většna nor, (85.5 %; n = 55) které jsem pozoroval, byla po několika 

měsících zborcená, nebo značně narušená. K borcení může docházet i během hnízdění. 

Otázkou je, jakým způsobem se rodičovský pár dokáže s tímto problémem vyrovnat. 

Průchová (1988) uvádí časté pozorování u břehule říční (Riparia riparia), kdy se rodičovský 

pár bez problémů vyrovnal s menším sesuvem části nory. Ptáci odstranili materiál a sesuv je 

nijak neodradil od hnízdění. Neřešitelným problémem je však případ, kdy voda podemele 

břeh, či zatopí noru. Jakým způsobem se vyrovnávají ledňáčci s borcením nory během 

hnízdění, se v literatuře nepojednává. 

 Na základě průzkumu zabývajícího se fluktuací ledňáčka na jednom toku v Belgii bylo 

dosaženo zajímavých zjištění. Během let 1984 – 1985 bylo na lokalitě 8 párů ledňáčků. Do 

roku 1990 se díky absenci krutých zim počet párů zvýšil na 43 a během tuhé zimy v roce 

1991 se opět snížil na 25 párů. Tento příklad dokládá, že dochází k výrazné fluktuaci 

v závislosti na klimatu. Proto je těžké stanovit počty ledňáčků ve velkých oblastech. 

Vývojové trendy jsou těžko postižitelné a hodnotné výzkumy musí být prováděny 

dlouhodobě. (Hagemeijer & Blair 1997). 
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ZÁVĚR 

 Z výsledků vyplývá, že ledňáček říční při výběru hnízdních břehů preferoval břehy 

s velkými rozměry a tím pádem vyšší nabídkou hnízdních příležitostí. Velikost břehu měla 

také významně pozitivní vliv na počet hnízdění. Vzdálenost nory od horní hrany břehu, ani 

výška nory nad hladinou, neměly významný vliv na délku nory a na velikost nory. Není jasné, 

zda je délka a velikost nory ovlivněna pouze kvalitou substrátu, nebo jinými faktory, jako jsou 

predace či stáří a zkušenost jedinců. Nepotvrdil jsem, že by vzdálenost břehu od vody měla 

významný vliv na pravděpodobnost zahnízdění nebo frekvenci hnízdění. Výška nory 

pozitivně korelovala s výškou břehu. Výška břehu pozitivně korelovala se vzdáleností nory od 

horní hrany břehu. Otázkou je, proč ledňáčci staví své nory v horních partiích břehů a jaké 

faktory mají vliv na toto chování. Tato kapitola výzkumu ledňáčka říčního zůstává otevřená a 

bude zapotřebí dalších studií, které by se věnovaly výzkumu chování ledňáčka při výběru 

místa k hnízdění. 
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SOUHRN 

 V letech 2004 až 2005 jsem shromažďoval data o výskytu, hnízdění, hnízdních březích 

a norách ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Data o výskytu a hnízdění za roky 2001 až 2005 

jsem získal i od dalších pozorovatelů. Zjišťoval jsem morfometrické charakteristiky hnízdních 

břehů a hnízdních nor. Tyto data jsem zpracoval, abych zjistil, jaké typy lokalit ledňáček 

preferuje, jakým způsobem staví své nory a které faktory hrají v tomto chování roli. Dále jsem 

shromáždil některé poznatky týkající se obecných nároků na prostředí a lokální ochrany 

tohoto druhu. 

1) Potvrdil jsem, že velikost břehů měla pozitivní vliv na zahnízdění a frekvenci hnízdění. 

Ptáci využili k hnízdění všechny břehy delší než 20 m a vyšší než 4 m. Břehy s menšími 

rozměry byly využívány méně. 

 

2) Nepotvrdil jsem, že by výška nory nad hladinou, nebo vzdálenost nory od horní hrany 

břehu měla vliv na délku nory. Na délku nory zřejmě působí ještě jiné faktory než přítomnost 

méně odolného substrátu. Důležitým faktorem bude zřejmě i podíl různých zrnitostních frakcí 

substrátu. 

 

3)Výška nory nad hladinou a vzdálenost nory od horní hrany břehu neovlivňovala velikost 

nory. Velikost nory by mohla být ovlivněna nejen dostupností méně odolného substrátu, ale 

například podílem různě velkých částic v substrátu. Jednou z možných variant je, že velikost 

nory je uzpůsobena tak, aby ztěžovala přístup predátorům. 

 

4) Nezjistil jsem žádný vztah mezi vzdáleností břehu od vody a hnízděním, nebo frekvencí 

hnízdění. To mohlo být způsobené tím, že všechny sledované břehy se nacházely blízko vody 

(do 12 m). 

 

5) Potvrdil jsem, že výška břehu pozitivně korelovala s výškou nory nad hladinou a se 

vzdáleností nory od horní hrany břehu. Nory byly umístěné průměrně 0.54 cm pod horní 

hranou břehu. V tomto způsobu umístění by mohly hrát roli protichůdné tlaky prostředí 

(záplavy působící zdola, predátoři shora).  
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PŘÍLOHY 
 

 
 
Obr. 1. Mapa sledované oblasti. 
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Mapovací karta ledňáčka říčního 

Datum:  

Lokalita:  

Bližší lokalizace v terénu:   

 

Vodní tok:  

Břeh: 

Délka břehu   

Maximální výška břehu: 

Průměrná výška břehu: 

Podrobnější popis břehu:  

 

 

 

 

Průměr nory:  

Vzdálenost od vodní plochy: 

Výška nad vodou: 

Vzdálenost od horní hrany:  

Údaje o hnízdění: 

Možnosti ohrožení: 

 

Poznámka: 

 

  Obr. 2. Mapovací karta. 
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A.

B. C.

 
 
Obr. 3. Měření parametrů hnízdního břehu. A. délka hnízdního břehu, B. výška břehu, C. maximální výška 
břehu. 

 
 
 

D.

E.

 
 
Obr. 4. Měření parametrů vstupního otvoru. D. výška otvoru. E. šířka otvoru. 
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F.

G.

H.

 
 
Obr. 5. Měření parametrů hnízdní nory. F. výška nory nad hladinou. G. vzdálenost nory od horní hrany břehu. 
H. délka nory. 
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Obr. 6. Srovnání maximálních výšek břehů a výšek břehů (v místě nory). Z grafu je patrná výrazná korelace 
mezi maximálními výškami břehů a výškami břehů.  
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Obr. 7. V grafu je srovnávána nabídka hnízdního prostředí a její využití ledňáčkem. Černé sloupce znázorňují 
délku hnízdních břehů obsazených ledňáčkem, bílé sloupce znázorňují délku všech břehů v daných kategoriích. 
Z grafu je patrné, že břehy s délkou do 20 m byly využívány pouze zčásti. Břehy delší než 20 m byly obsazeny 
všechny, což ilustruje pozitivní vztah mezi délkou břehu a hnízděním. 
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Obr. 8. V grafu je opět srovnávána nabídka hnízdního prostředí a její využití ledňáčkem. Černé sloupce 
znázorňují výšku hnízdních břehů obsazených ledňáčkem, bílé sloupce znázorňují délku všech břehů v daných 
kategoriích. Z grafu je patrné že břehy s výškou do 4 m byly využívány pouze zčásti, břehy delší než 4 m byly 
obsazeny všechny, což ilustruje pozitivní vztah mezi výškou břehu a hnízděním. 
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Obr. 9. Délky hnízdních nor. Nejvíce zastoupené byly nory v kategorii 41 – 60 cm. Nor, které měřily od 0 do 40 
cm bylo velmi málo, a všechny byly vyhloubeny ve velice tvrdém a odolném substrátu, který se na dalších 
lokalitách nevyskytoval. Délka nor byla tedy dle mého názoru limitována odolností materiálu, ve kterém byly 
vyhloubeny. Nejkratší nora měřila pouhých 20 cm. Nejdelší nora 67 cm.  
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Obr. 10. Graf ilustruje těsný vztah (P = 0.0001), mezi výškou otvoru a šířkou vstupního otvoru nory. 
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Obr. 11. Znázornění výšek nor nad hladinou. Nejvíce naměřených nor bylo v kategorii 0 – 2 m. Většina nor byla 
ve výšce 0 – 4 m. Nory v kategoriích s výškou větší než 4 m se vyskytovaly s přibližně stejnou četností. 
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Obr. 12. Vzdálenost nor od horní hrany břehu. Z obrázku je patrné, že drtivá většina nor byla vzdálená 21 – 80 
cm od horní hrany břehu. Nory, které nepatřily do tohoto intervalu, byly spíše vyjímkou. Nejvíce nor bylo 
v kategorii 41 – 60 cm od horní hrany břehu. 
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Obr. 13. Srovnání výšek břehů a výšek nor nad hladinou. Černé sloupce znázorňují výšky břehů, bílé sloupce 
znázorňují výšky nor nad hladinou. Výška břehu souvisí s výškou nor nad hladinou, což je názorně vidět na 
grafu. Výšky břehu a výšky nor korelují z toho důvodu, že nory ledňáčků byly bez ohledu na výšku břehu 
průměrně 55 cm od horního okraje břehu. 
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Obr. 14. Graf ilustruje velmi těsný vztah  ( r = 0.97, P = 0.0001) mezi výškou břehu a výškou nory nad hladinou. 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 - 2 2.1 - 4 4.1 - 6 6.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 12

vzdálenost hnízdního břehu od vody (m)

po
če

t l
ok

al
it

 
Obr. 15. Vzdálenost hnízdního břehu od vody. Břehy nejčastěji využívané ledňáčkem byly do dvou metrů od 
vody. Naprostá většina břehů byla do šesti metrů od vody. Nebyla statisticky dokázána souvislost 
s pravděpodobností zahnízdění ani s četností hnízdění. 
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Obr. 16. Regulace vodního toku na Vsetínsku. Důsledkem je znehodnocení hnízdní lokality ledňáčka (foto 
Ondřej Straka). 
 
 
 
 

         
 
Obr. 17. Černá skládka u toku Senice (foto Ondřej Straka). 
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Obr. 18. Umělá nora pro ledňáčka (foto Petr Čech).            
 
 
 
 
 
 

 
                 
Obr. 19. Uměle vytvořený hnízdní břeh (foto Pavel Čech). 
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Obr. 20. Břehové porosty jsou podmínkou pro přítomnost ledňáčka (foto Pavel Čech).  
 
 

 
 
Obr. 21. Ledňáček říční na loveckém posedu (foto Pavel Čech). 
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Obr. 22. Uhynulý ledňáček (foto Pavel Čech). 
 
 

 
 
Obr. 23. Typické uspořádání sedimentů v hnízdních březích na Vsetínsku. Velikost částic se snižuje od paty 
břehu k horní hraně břehu (foto Ondřej Straka). 
 


