
v poznání je sílav poznání je síla

ročník 89 (140) • první číslo vyšlo roku 1871 • 2010 /10
4,65 € • 88 Kč

NEJVĚTŠÍ 
PĚVECKÝ SBOR 
SVĚTA

PYTLÁCTVÍ

INZULIN

HNOJENÍ

SÍLA SLABÝCH VAZEB

BARVY PODZIMU

GLOBÁLNÍ 
OBCHODOVÁNÍ

TÉMA: CHEMIE KOLEM NÁS

V577_obalka201010.indd   577 13.9.2010   18.37:21



578   Vesmír 89, říjen 2010   |   http://www.vesmir.cz

Láčkovky jsou masožravé rostliny s listy přeměněný-
mi v soudečkovité pasti s tekutinou, která tráví uvíz-
lou kořist (Vesmír 82, 559, 2003/10). V jihovýchodní 
Asii, Indii, na Cejlonu, na Madagaskaru nebo třeba na 
Nové Kaledonii se vyskytují v mnoha druzích, které se 
kromě jiného výrazně liší tvarem, barvou a velikostí 
láček. Přestože se jejich kořistí stávají především čle-
novci (hlavně mravenci), u láčkovek s velkými láčkami 
(s rekordním obsahem až 2 litry) se předpokládalo, že 
tato velikost souvisí s lovem větší kořisti, třeba ještě-
rek, žabek, možná i drobných ptáků a savců. Detailní 
a dlouhodobý výzkum největší láčkovky světa (Nepen-
thes rajah) a dalších druhů však ukázal, že se obratlo-
vec stává jejich kořistí zcela výjimečně. Na druhou stra-

nu byl u některých druhů v láčkách pravidelně nachá-
zen trus tany horské (Tupaia montana), což je drobný 
stromový savec zvící veverky, který je však příbuzný 
primátům a letuchám. 

Podrobný pohled na život tan a láčkovek odhalil 
zajímavou symbiózu. Tany se chodí občerstvovat nek-
tarem láčkovek produkovaným na jejich víčkách (což 
jsou takové stříšky nad ústím láčky, které též odklánějí 
dešťové kapky, aby neředily trávicí tekutinu). Láčkovky 
za to bývají odměňovány trusem tan bohatým na živi-
ny. Láčky takových láčkovek jsou sice větší, aby tany 
unesly, ale také lem láčky a úhel víček jsou tvarovány 
tak, aby byl zadek tany při požírání nektaru nasměro-
ván přímo nad ústí láčky, čímž se zvyšuje šance na zís-
kání trusu. Některé získané fotografie dokonce ukazu-
jí, jak má tana celou zadní partii těla i s ocasem zastr-
čenou v láčce. 

Láčkovky, které tany využívají (např. Ne penthes 
lowii, N. macrophylla; a další byly vytipovány na 
základě morfologie láček), spojuje kromě podobné 
morfologie asi i výskyt ve vyšších nadmořských výš-
kách. Není vyloučeno, že by zde bez symbiózy s tana-
mi možná nemohly růst, protože je tu méně hmyzu. 
Protože bylo také pozorováno, jak tana horská znač-
kuje některé láčky močí, a je známo i přespávání ně-
kterých netopýrů během dne v láčkovkách druhů 
N. rafflesiana a N. bicalcarata, není vyloučeno, že 
i jiné exkrementy, popřípadě exkrementy jiných dru-
hů mohou láčkovky využívat ve svůj prospěch.

(http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/
newsid_8552000/8552157.stm; 

New Phyto logist, 186, 461–470, 2010)

Ovlivňují tany vzhled některých 

Jan 
Robovský

láčkovek?

Nahoře vlevo: Horská láčkovka, avizovaná průvodci jako Nepenthes kinabalu-
ensis, má být přírodním křížencem největší láčkovky světa N. rajah a menší N. 
villosa. Národní park Kinabalu, Sabah, Borneo.
Nahoře vpravo: Snad Nepenthes rafflesiana, Národní park Bako, Sarawak, Bor-
neo. Oba snímky © Jan Robovský.

Na obálce: Spektakulární strnadec pampový (Embernagra platensis) je typic-
kým a nápadným obyvatelem otevřené travnaté a řídce křovinaté krajiny od jižní 
Bolívie a Brazílie po střední Argentinu. Většina jeho areálu leží v nížině, ale místy 
vystupuje v Andách až do výšky 3500 m n. m. Tradičně se řadí do čeledi strna-
dovitých, poslední výzkumy však naznačují, že by to mohla být tangara (ostatně 
mezi čeledí strandovitých a tangarovitých plyne čilý taxonomický ruch). Foto-
grafie pochází z pamp východní Argentiny, někde mezi osadami pojmenovanými 
s typickou argentinskou nápaditostí General Lavalle, General Conesa, Las Armas 
či General Juan Madariaga. Provincie Buenos Aires, Argentina. Snímek © Tomáš 
Grim; k článku na s. 602.
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Jedním z nejrychleji rostoucích odvětví turis-
tického průmyslu ve světě je „birdwatching“, 
tedy pozorování ptactva.1 Kromě prode-
je dalekohledů, specializovaných zájezdů či 
průvodcovského servisu se na něm význam-
ně podílí i nevysychající proud desítek a sto-
vek nových určovacích příruček. Terénních 
atlasů je na druhově chudou Evropu para-
doxně nepřeberně, zatímco pro nejbohatší 
oblasti světové ptačí diverzity – Jižní a Střed-
ní Ameriku – jich je málo, často nevalné kva-

lity, a pro některé neotropické země chybí 
zcela.2

Příručka pokrývající všechny jihoameric-
ké nepěvce3  opustila tiskárnu nakladatelství 
Collins před více než čtyřmi roky, a tak není 

Ridgely R. s., 
Tudor G.: Field 
Guide to the 
songbirds of south 
america. The 
passerines. 

University of Texas 
Press, Austin 2009

nad kniHou

největší pěvecký sbor světa
liboR vaicenbacHeR
toMáŠ gRiM

slovem i obrazem

Vpravo nahoře: I nejzručnější malíři si často vylámou 
zuby na některých ptačích obyvatelích neotropů. 
Mezi takové patří celá plejáda štidláků rodu Scyta-
lopus, kteří jsou si k nerozeznání podobní. Některé 
druhy nelze odlišit morfologicky vůbec. Navíc se 
chovají extrémně skrývavě – mezi vskutku frustrující 
zážitky patří štidlák volající jen pár decimetrů „dale-
ko“, kterého po čtvrt hodině zoufalé snahy v hus-
tém podrostu ani nezahlédnete. Jediným určovacím 
vodítkem zůstává jejich hlasový projev, areál výskytu 
a nadmořská výška. To Ridgely a Tudor vzali v úva-
hu a místo toho, aby pokryli stranu stejně vyhlížejí-
cími klony, zobrazili pouze jednotlivé typy zbarvení 
v rámci čtyř desítek štidláků tohoto rodu. Štidláka 
paramového (Scytalopus canus) by bez playbackové 
nahrávky a dostatku trpělivosti vyfotit možné neby-
lo. el ángel, ekvádorsko-kolumbijská hranice. Sní-
mek © Tomáš Grim.
Vpravo uprostřed: Po světě poletuje jediný druh ptá-
ka, který má delší zobák než zbytek těla – kolibřík 
mečozobec (Ensifera ensifera). Na zobáku samičky 
na snímku se zachytila pylová zrna. Hnízdo tohoto 
nijak vzácného druhu se zatím nepodařilo spolehli-
vě zdokumentovat! yanacocha, provincie Pichincha, 
ekvádor. Snímek © Tomáš Grim.
Vpravo dole: Háčkozobec modrý (Diglossopis 
cyanea) byl dříve řazen do čeledi strnadovitých, 
novější studie jej přesunuly mezi tangary (Thraupi-
dae). Spolu se zástupci příbuzného rodu Diglossa 
žije v lesích vysokých And. Na rozdíl od většiny ptá-
ků, kteří mají nějak zahnutý zobák, mají háčkozob-
ci zobák zahnutý nahoru. Proklovávají jím květy ve 
snaze získat nektar, který by jinak zůstal nepřístup-
ný kvůli protáhlým kalichům. yanacocha, provincie 
Pichincha, ekvádor. Snímek © Libor Vaicenbacher.

Slunatec nádherný (Eurypyga helias) je jedním z ikonických ptáků 
tropické Ameriky. Jako jeden z velmi mála opeřenců spojil výhody 
kryptického a varovného zbarvení. Se složenými křídly je v jeho 
typickém prostředí – v porostech na březích stojatých i tekoucích vod 
– velmi nenápadný. Stačí však, aby roztáhl křídla, a dojem se změní 
v pravý opak. Červenočerné „sluneční“ skvrny nelze přehlédnout. 
Slunatec jimi signalizuje v toku a při agresivních interakcích 
s příslušníky vlastního druhu i druhů jiných. Cristalino, stát Mato 
Grosso, Brazílie. Snímek © Tomáš Grim.

1) Doležal R., Vesmír 87, 126, 2008/2.

2) Grim T., Remeš V., Vesmír 85, 462, 2006/8; Grim T., Vesmír 83, 542, 
2004/10.

3) Rodriguez Mata J. R., Erize F., Rumboll M.: A Field Guide to the Birds of South 
America: Non-Passerines: From Rheas to Woodpeckers. Collins, London 2006.



divu, že v táboře profesionálních ornitologů 
i ptáčkařů (jinak zvaných „birdwatcher“ či 
„birder“) celého světa zajímajících se o neo-
tropickou oblast panovala atmosféra napjaté-
ho očekávání: Kdy přijdou pěvci? Tuto zvě-
davost ještě umocňoval fakt, že nepěvci se 
opravdu velmi povedli, a pokud by se poda-
řilo udržet nebo dokonce překonat nastave-
nou laťku, jednalo by se o skutečně mimo-
řádný počin.

V červnu 2009 spatřila světlo světa publi-
kace, která se věnuje největšímu pěveckému 
tělesu současnosti, pěvcům Jižní Ameriky. 
Konečně se můžeme vrhnout do odkrývání 
ptačích tajů na druhy nejbohatšího kontinen-
tu bez potřeby dalšího zavazadla napěchova-
ného regionálními atlasy. Se dvěma příruč-
kami v batůžku se můžete směle zanořit do 
kolumbijských lesů na severu, abyste se po 
letech vynořili v Ohňové zemi s poznáním, 
že ona neuvěřitelná diverzita tvarů, velikostí 
a barev opeřenstva skutečně existuje. Kresby 
nové publikace svou kvalitou zastiňují i atla-
sy, o nichž jsme byli doposud přesvědčeni, že 
jsou vynikající,4 a ty ostatní doslova deklasu-
jí.5 Vezměme to ale popořádku.

Autory knihy není zapotřebí dlouze před-
stavovat. Věhlasná dvojice Robert S. Ridge-
ly a Guy Tudor si vystavěla pomník monu-
mentální dvoudílnou6 publikací The Birds 
of South America („BOSA“) již před dvěma 

Oblast kolem řeky Napo v místech, kde se stýká hra-
nice ekvádoru, Peru a Kolumbie, má pravděpodobně 
vůbec nejvyšší ptačí diverzitu mezi nížinnými oblast-
mi světa. Potu obecný (Nyctibius griseus) sice není 
žádný „špek“ (v ptáčkařské hantýrce „vzácný opeře-
nec“), ale druh je to rozhodně atraktivní. Kvůli vyni-
kajícímu kryptickému zbarvení (podobnému lelkou-
nům, viz Vesmír 85, 462, 2006/8) a zvyku celé hodiny 
nehnutě sedět a „tvářit se“ jako uschlý pahýl větve ho 
běžně nezahlédneme, i když on nás vidí nepochybně 
dost často. Potuové často sedají i na úplně otevře-
ná místa, třeba tento rodič s mládětem v prachovém 
peří sedí na zlomené palmě na břehu řeky. Přestože 
mládě stráví na hnízdě celé tři měsíce, není překva-
pivě tak kryptické jako jeho rodiče. Na potuí mládě 
právě dopadly první ranní sluneční paprsky, a tak se 
ochlazuje zrychleným dýcháním. Rezervace Cuyabe-
no, provincie Sucumbíos, ekvádor. Snímek © Libor 
Vaicenbacher.

4) Ridgely R. S., Greenfield P. J.: The Birds of Ecuador. Christopher Helm, Lon-
don 2001; Schulenberg T. S. et al.: Birds of Peru. Helm, London 2007. 

5) Fjeldsa J., Krabbe N.: Birds of the High Andes. Apollo Books, Svendborg 
1990; de la Peña M. et al.: Birds of Southern South America and Antarctica. 
Princeton University Press, Princeton 1998; van Perlo B.: A Field Guide to the 
Birds of Brazil. Oxford University Press, USA 2009.

6) V roce 1989 vyšel v nakladatelství University of Texas Press, Austin, díl „The 
Oscine Passerines“ (zpěvní pěvci), v roce 1994 pak část „The Suboscine Pas-
serines“ (křikaví pěvci).

7) Právě u tangar se vloudila drobná chybička: na tabuli č. 90 je prohozené čís-
lování u druhů Cyanerpes cyaneus a Chlorophanes spiza.

8) Svensson L. et al.: Birds of Europe. Princeton University Press, Princeton 
2010. Ačkoli u nás kniha nechvalně proslula svým katastrofálním překladem od 
R. Anděrové, stále zůstává obrazově zdaleka nejlepším atlasem, který lze u nás 
sehnat (Vesmír 83, 595, 2004/10). Před několika měsíci vyšlo druhé vydání pta-
čí „bible“. 

9) Narosky T., Yzurieta D.: Birds of Argentina & Uruguay: A Field Guide. 
Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires 2006.

10) Souza D.: All the Birds of Brazil. Subbuteo Natural History Books, Shrews-
bury 2006.



desetiletími. Díky skvělému Ridgelyho tex-
tu a fenomenálním Tudorovým obrazovým 
tabulím se BOSA stala okamžitou klasikou, 
která si na webu WorldTwitch vysloužila 
nálepku „nejlepší ptačí kniha 20. století“. 
Jedinou zjevnou nevýhodou byly rozměry 
obou dílů, které nepřály práci v terénu.

Loni vydaný atlas pěvců Jižní Ameriky 
však představuje kondenzovanou, a navíc 
doplněnou a aktualizovanou verzi BOSA. 
„Terénní“ rozměry se podařilo zachovat 
i navzdory tomu, že se počet ilustrovaných 
druhů navýšil o více než čtyři stovky, tedy na 
současných více než 1500. K tomu je zapotře-
bí přičíst dalších 160 barevných ilustrací pod-
druhů a samic. Na 121 více (tangary)7 či méně 
(tyrani) barevných tabulích najdete vyobra-
zení opravdu téměř každého druhu, se kte-
rým byste se v dané oblasti mohli setkat.

Ačkoli může kvalita ilustrací na první 
pohled připomenout určovací „bibli“ Svens-
son a spol.8, je třeba mít na paměti, že zob-
razení ptáků neotropických a palearktic-
kých klade na malíře zcela odlišné nároky. 
Tropičtí ptáci jsou extrémně skrývaví. Je vel-
mi těžké a u řady druhů přímo nemožné je 
dlouho pozorovat a studovat jejich vzhled. 
Z tohoto pohledu je věrné zobrazení ptáků 
evropských záležitost legračně jednoduchá 
a ze dvou podobně kvalitních maleb ptáka 
evropského a neotropického si mnohem vět-
ší obdiv zaslouží zobrazení toho druhého. 
Zvlášť tragické se v tomto světle jeví české 
atlasy (všechny).

Čím vyčnívají Tudorovy ilustrace nad díla 
jiných autorů? Abychom tomu porozuměli, 
musíme se oprostit od tabulí s opeřenci hýří-
cími barvami – aru araraunu zvládne nakres-
lit i průměrně nadané dítě za pomoci mod-
ré a žluté pastelky v průběhu velké přestávky 
i se svačinou v ruce. Místo toho zalistujme 
stránkami, ze kterých na nás dýchne více či 
méně monotónní hněď, výjimečně ozvlášt-
něná šedí. Tady se začne oddělovat zrno 
od plev: řada jiných autorů plní atlasy zce-
la neužitečnými a prostor zabírajícími kres-
bami bez praktické použitelnosti. Příkladem 
jsou například atlasy ptáků Argentiny9 či 
Brazílie10, které správnému určení spíše brá-
ní, než pomáhají. To je patrné zvláště u sku-
pin, jako jsou klouzálci (Dendrocolaptidae), 
tyrani (Tyrannidae) či mravenčíci (Thamno-
philidae). 

U takto druhově početných čeledí, jejichž 
příslušníci jsou si často podobnější než na-
ši budníčci, je důraz na přesnou interpre-
taci barev a tvarů alfou a omegou úspěchu. 
Populační hustoty řady druhů jsou mnoh-

Nedospělá harpyje krahujová (Morphnus guianen-
sis) svírá ve spárech užovku brazilskou (Spilotes pul-
latus). Tento druh vzhledem blízce připomíná nejim-
presivnějšího amerického dravce, harpyji pralesní 
(Harpija harpya), ale je ještě vzácnější, a podobné je 
to s nálezy hnízd obou druhů. Znalosti o hnízdní eko-
logii obou druhů harpyjí se zakládají na pozorováních 
z hnízd, která spočítáte na prstech jediné ruky. Rezer-
vace Cuyabeno, provincie Sucumbíos, ekvádor. Sní-
mek © Libor Vaicenbacher.
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dy tak nízké, že často dostanete jen jednu 
šanci k pozorování, které navíc bude zřídka 
delší než pár vteřin. O nějakém prohlížení 
barev a zkoumání vzorů tak může být sot-
va řeč a jediné, co po sobě plachý tvor zane-
chá, bude letmý dojem vytvořený na základě 
postoje, tvaru těla a velikosti. Pro takové si-
tuace se mezi ornitology vžil termín „jizz“11. 
A právě jizz je tím pomyslným zrnkem pís-
ku na misce vah, které může rozhodnout. 
U Tudora v jeho prospěch – UHP12 jsou totiž 
Tudorovou doménou. 

Nejen vlastní druhy jsou zobrazeny doko-
nale – u mravenčíků se po stránce proháně-
jí „opravdoví“ mravenci, v zobáku tyranov-
ce bledookého se ještě mrská drobný ještěr 
a pod nohama ptáků bují bezpočet druhů 
rostlin, za jejichž vyobrazení by se nemusel 
stydět ani atlas zcela jiného zaměření. Tedy 
žádná univerzální bidýlka a muzeálně sterilní 
posed, které jsou standardem většiny ptačích 
atlasů. Ptáci na Tudorových kresbách prostě 
žijí. Barevné tabule jsou doplněny mapkami 
s areálem jednotlivých druhů. Ačkoli mapky 
nejsou nijak veliké, mají dostatečné rozliše-
ní a poskytnou detailní představu o výskytu 
daného druhu.

Abychom jen nechválili: Část druhů na 
tabulích stále chybí, což nepotěší zejména 
línější ptáčkaře, kteří by rádi vše určili hned 
po letmém nahlédnutí do obrazové části atla-
su. Je však třeba mít na paměti, že vizuální 
znaky mohou být např. v příšeří deštného 
lesa dost matoucí, a tak je při určování téměř 
jakéhokoli druhu důležité ověřit i jeho areál, 
mikrohabitat, nadmořskou výšku, a přede-
vším hlasové projevy. Koneckonců, obrovská 
vnitrodruhová variabilita neotropických ptá-
ků13 je na úrovni celé Latinské Ameriky do 
jedné kapesní publikace asi nevměstnatelná. 

V textové části se Ridgely efektivně zamě-
řuje na informace klíčové pro identifikaci 
daného opeřence v terénu, aniž by obsáhlým 
povídáním nafukoval obsah knihy. Kromě 
početnosti, biotopu či areálu uvádí i rozpětí 
nadmořských výšek – což je zejména na and-
ských svazích klíčová informace. Následu-
je popis druhu, který zohledňuje jak rozdíly 
mezi pohlavími, tak geografickou variabi-
litu. Určující znaky jsou zvýrazněny kurzi-
vou, geografické odchylky pak tučným pís-

Přestože je tinama argentinská (Eudromia elegans) v Argentině a jižním Chile 
oblíbeným předmětem zájmu lovců, zůstává relativně běžným, i když dost pla-
chým druhem. Podobně jako u ostatních tinam jsou samice polyandrické (páří 
se postupně s několika samci) a samci polygynní (mají více samic). Na rozdíl 
od téměř všech ostatních ptáků se o vejce i mláďata stará samec, samice kromě 
„výroby“ vajec do potomstva už nijak neinvestuje. Poloostrov Valdés, provincie 
Chubut, Argentina. Snímek © Tomáš Grim.

Abstract: The world’s largest 
choir in words and images by 
Libor Vaicenbacher and Tomáš 
Grim. South America boasts 
the highest avian diversity and 
endemism in the world. Until 
recently, there had been no single 
field guide which would cover 
all the passerines of the “bird 
continent”. In 2009, a field guide 
by R. S. Ridgely (authoritative 
text) and G. Tudor (meticulously 
detailed plates) finally filled the 
long-standing gap. Here, we 
present a review of this excellent 
field guide and put it into the 
context of previously published 
literature on South American 
birds.

11) Názory se liší, ale termín snad pochází ze zkratky „general impression of size 
and shape“, tedy „obecného dojmu velikosti a tvaru“ – původně ovšem ne ptá-
ků, ale nepřátelských letadel. 

12) UHP = univerzální hnědí ptáci.

13) Viz např. Restall R. et al.: Birds of Northern South America. Helm, London 
2006.

14) Grim T., Vermouzek Z., Sylvia 41, 147, 2005.

15) Viz např. Hayman P., Hume R.: Bird: The Ultimate Illustrated Guide to the 
Birds of Britain and Europe. Mitchell Beazley, London 2007.
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Kolibřík modrokřídlý (Pterophanes cyanopterus) je jedním z největších kolibříků 
na světě. Podobně jako největší druh (kolibřík velký, Patagona gigas) žije vyso-
ko v Andách, kde obývá mlžné lesy (kolibřík velký preferuje naopak aridní oblas-
ti). Často saje nektar z gigantických květenství bromélie Puya hamata. Kolibřík 
modrokřídlý vystupuje až do výšek nad 3500 m n. m., jako tento samec blízko 
ekvádorsko-kolumbijské hranice. el ángel, provincie Carchi, ekvádor. Snímek 
© Libor Vaicenbacher.

Mgr. Libor Vaicenbacher (*1977) vystudoval učitelství přírodopisu na Pedagogické fakultě Univerzity 
Palackého. V rámci postgraduálního studia se zabývá diverzitou ptáků v tropických Andách.

Doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., (*1973) viz Vesmír 89, 238, 2010/4.

mem. Ridgely dále zmiňuje podobné druhy, 
s nimiž ten určovaný můžete zaměnit, a záro-
veň uvádí rozdíly, které by vám měly napo-
moci omylu předejít.

Následuje popis typického chování a pře-
pis druhově specifických hlasových projevů. 
Tady je na místě připomenout, že bez znalosti 
ptačího zpěvu a volání bude úspěšnost v teré-
nu velice nízká, a to i navzdory perfektní zna-
losti vizuální podoby všech ptáků v oblasti.14 
Můžete strávit celé měsíce v terénu, a přesto 
některé druhy, s nimiž jste v dennoden-
ním akustickém kontaktu, nikdy nespatříte. 
V budoucnu se snad nedílnou součástí atlasů 
stanou i nosiče s ptačími hlasy.15 I bez této tře-
šinky na dortu se nám však dostala do rukou 

kniha, která má potenciál vnést hodně světla 
do ztemnělých lesů a svěží vítr do rozlehlých 
luhů a hájů „ptačího kontinentu“. Ö
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