Nečekaný

zálet:

Pěnkavák sněžný v ČR

V

polovině letošního února způsobila

Šumavu řada nadšenců z celé země. Hledání rarity

v české birderské komunitě rozruch

na obrovské ploše zasněženého horského hřebe-

zpráva o výskytu pěnkaváka sněžného.

ne a okolních plání je úplně něco jiného než pro-

Tento alpský pěvec, patřící do čeledi

hlížení vodních nádrží stativovým dalekohledem,

vrabcovitých, byl 17. února objeven na Plechém (1378

jak se u nás naprostá většina raritních pozorová-

m), nejvyšší hoře české Šumavy. Od druhé poloviny

ní odehrává. I tato „přidaná hodnota“ jistě stála za

20. století se jedná teprve o sedmý záznam druhu

velkým zájmem o pozorování tohoto druhu. I když

v České republice, druhý v novém miléniu.

ale pozorovatel pěnkaváka na hřebeni našel, ještě
nebylo vyhráno. Pokud si ho chtěl připsat do sezna-

„Pták přilétl z rakouské strany, jednou se ozval.

mu ptačích druhů pozorovaných v Česku, musel

Létal tam a zpět přes hranici, kolem půl páté mi

ho zahlédnout alespoň na chvíli na správné straně

zmizel. Nebyl nijak plachý. Pravděpodobně létá na

státní hranice, zjistitelné podle hraničních kamenů,

vrchol Plechého za potravou, protože zde mnoho

a v přesunu správným směrem mu nesměl aktivně

turistů svačí,“ popisuje první pozorování objevitel,

pomáhat.

belgický zoolog Paul Van Daele.
V následujících dnech byl pěnkavák četnými pozo-
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Reakce českých ptáčkařů na sebe nenechala dlouho

rovateli zaznamenán buď na původním místě, nebo

čekat a hned po zveřejnění pozorování zamířila na

na Trojmezné (1361 m), vzdálené od Plechého asi 2,5

km vzdušnou čarou. Občas se zastavil i na menších

fotodokumentaci. I sem se vypravilo několik birde-

skalkách mezi oběma vrcholy, zaletoval zřejmě také

rů, pěnkaváka se jim ale již zastihnout nepodaři-

na kamenné útvary jižně od Plechého. Naposledy

lo. Totožnost obou ptáků tak bohužel zůstane jen

byl pozorován v sobotu 23. února, kdy se v odpoled-

spekulací.

ních hodinách zdržoval opět na Trojmezné. Během
krátké chvíle odlétl na českou stranu SV směrem,

Foto a text: Jan Studecký

kde jeho stopa končí.
O 5 dní později veřejnost překvapila zpráva o pěnkavákovi na Pradědu v Jeseníkách. Krátké pozorování mezi turisty na vrcholu se podařilo Milanu Ha-

Zdroj: Hudec K., Šťastný K. a kol. 2011: Fauna ČR.
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asovi, tentokrát ale rychlý pták neumožnil žádnou

Pěnkavák překračuje hranici do Německa.
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