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Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách VII
Interesting and rare ornithological records in South Bohemia VII

Vojtěch Kubelka (1, 2, 3, 4) • Jan Havlíček (5) • Václav Mikeš (6) (eds)

Abstract: This article contains detailed descriptions of interesting and rare ornithological records 
in the region of South Bohemia. The aim is to publish descriptions of extremely rare bird occur-
rences or unusually high numbers of individuals of some particularly rare species, especially 
massive migrations and breeding or winter irruptions during 2019. The second record of Ring-nec-
ked Duck (Aythya collaris) in South Bohemia, spring occurrence of Pallid Harrier (Circus macrou-
rus) with possible breeding near Bezdrev pond and the first confirmed occurrence of White-winged 
Snowfinch (Montifringilla nivalis) in South Bohemia, in Šumava mountains, are included in this 
issue as well as a summary of other interesting observations. Previous records or regular patterns 
of each species occurrence are discussed. Record conditions are put in the context of known infor-
mation from South Bohemia, the Czech Republic or Europe, where appropriate.
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Abstrakt: Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování představují podrobněji komentovaný vý-
skyt ptačích druhů na území jižních Čech. Předmětem zájmu jsou aktuální popisy výskytu velmi 
vzácných ptačích druhů nebo zaznamenání extrémně vysokého počtu jedinců určitého druhu, zpra-
vidla početný průtah, hnízdění či zimní „invaze“ v roce 2019. V tomto díle je podrobně zpracován 
druhý záznam poláka proužkozobého (Aythya collaris) pro jižní Čechy, jarní výskyt motáka step-
ního (Circus macrourus) s možným hnízděním poblíž rybníka Bezdrev a první doložený záznam 
pěnkaváka sněžného (Montifringilla nivalis) z jižních Čech, který byl pozorován na Šumavě. Poté 
následuje souhrn dalších zajímavých pozorování za uplynulé období. V rámci komentářů k jednot-
livým druhům jsou uvedeny dřívější záznamy nebo charakter výskytu druhu v jižních Čechách, 
případně je situace diskutována v celorepublikovém či evropském kontextu.
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záznamy.
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