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Tři tipy na nové ornitologické publikace

Jiří Šírek

V závěru roku 2017 a počátkem roku letošního jsem měl možnost zakoupit nově vydané ornitologické knihy, 
které podle mého názoru patří k zdařilým pracím, užitečným zejména pro každého terénního ornitologa či 
zájemce o dění v ornitologii v českém i středoevropském „ptačím“ prostoru. Dovolte mi stručné představení 
těchto knih.

Tomáš Diviš: Ptactvo Náchodska – 
dravci 
Vydala VČ pobočka ČSO při VČM v Pardubicích. 
Cena 220 Kč 
ISBN 978-80-270-1692-1

Kniha zkušeného ornitologa a praktika Tomáše 
Diviše překračuje svými nabitými informacemi 
jednoznačně hranice Náchodska i východočeského 
regionu. Na 108 stranách je množství zajímavých 
dat z hnízdní bionomie, potravní biologie, mig-
race a početnosti dravců hnízdících či migrujících 
na Náchodsku, vše doplněno i o stručný přídavek 

dalších druhů zjištěných v ČR. Přínosem jsou kva-
litní fotografie, tabulky, diagramy a grafy. Pokud 
by podobným způsobem byly zpracovány i ostatní 
skupiny ptáků v dané oblasti, vznikla by slušná řada 
prací z tradičně silného a aktivně pracujícího ornito-
logického regionu. Malým nedostatkem je absence 
obsahu či rejstříku, to je ale jen drobnost.

Tadeusz Stawarczyk, Tomas Cofta, 
Zbigniew Kajzer, Jan Lontkowski, 
Arkadiusz Sikora: Rzadkie ptaki 
Polski 
Vydalo Studio B a W Wojciech Janecki, Sosnowiec.
Cena 115 Zl 
ISBN 978-83-947338-0-3

Polská faunistická komise předkládá výborně zpra-
covaný přehled dosavadních znalostí o výskytu 
rarit i méně běžných ptačích druhů na území našich 
severních sousedů. Více než 500 stran textu, který 
je mimochodem vzorně graficky a přehledně zpra-
cován, je doplněný mnoha cennými fotografiemi 
popisovaných druhů. Kniha je velmi logicky kon-
cipovaná, od výborných úvodních kapitol o polské 
FK, její historii i vývoji zjišťování nových druhů pro 
Polsko, přes nosnou část s výčty pozorování, jedno-
duchých grafů i mapek až po přehled neakceptova-
ných pozorování a obsáhlý přehled literatury.

Mým velkým přáním je, aby naše faunistická 
komise vytvořila podobné dílo i pro naši avifaunu, 
i přesto, že Poláci nasadili touto knihou laťku hodně 
vysoko!
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Klaus Malling Olsen: Gulls of the 
World 
A Photographic Guide. Christopher Helm, London.
Cena 28.99 GBP
ISBN 978-1-4081-8164-5

Po 14 letech se K. M. Olsen znovu ozval s vel-
kým rackařským klíčem. Po Raccích Evropy, Asie 
a  severní Ameriky (2004) nabízí racky světa, a to 
již pouze ve fotografické podobě, doplněné hutným 
textem. Myslím, že pro nás, kteří se snažíme rackům 
a jejich určování věnovat, tu s větším, tu s menším 
úspěchem, jde o nepostradatelnou pomůcku. Vzhle-
dem k relativně dostupné ceně bych ji však dopo-
ručil všem terénním ornitologům, kteří se s  touto 

úžasnou skupinou ptáků potkávají. Nenechte se 
překvapit systematikou – nám známý rod Larus je 
zde už nově rozdělen do rodů Leucophaeus, Ichtya-
etus, Chroicocephalus, Saundersilarus, Hydrocolo-
eus a  Larus. Některé taxony, považované dříve za 
subspecie, už jsou blízko k novým druhům – např. 
Larus (canus) camtschatschensis, Larus (vegae) mon-
golicus, Larus ( fuscus) intermedius/graellsii. 

Jak už to u stěžejních prací bývá, nevyhnou se 
banálním chybám. Zde je už na úvodní straně zko-
molen název racka Audouinova, vadí mi i to, že 
v záhlaví každé strany není druhové jméno, ale jen 
rodové, což trochu ztěžuje orientaci v početných 
obrazových přílohách. Jinak ale – opravdová rac-
kařská lahůdka.


