
Vydejte se 1. máje na pěší vycházku do luk a polí 

a pátrejte po Máchově hrdličce 
Populace hrdličky divoké v Česku podle odhadů čítá 40–80 tisíc párů. „Kvůli tomu, 

že je plachá a žije skrytě, je možné ji mnohem častěji slyšet než vidět. Zaslechnout 

a případně i spatřit hrdličku divokou je velký zážitek. Vydejte se 1. máje na pěší 

vycházku do luk a polí a pátrejte po Máchově hrdličce,“ vyzývá Gabriela Dobruská, 

která má v ČSO na starost osvětu a vzdělávání. 

Pozorně poslouchejte a pozorujte. Pokud nemáte dostatečné zkušenosti a nejste si 

jisti rozlišením hrdliček divokých od zahradních, prohlédněte si nejdříve pozorně 
obrázky obou druhů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace hrdličky zahradní a hrdličky divoké od Jana Hoška. Zdroj: Ptačí svět 1/2019  



I když jde o příbuzné druhy, každý si oblíbil jiné prostředí. Hrdlička zahradní, 

věrná svému jménu, vyhledává v hnízdním období hlavně zahrady lidských obydlí 

a běžně ji potkáváme v obcích. Naopak hrdlička divoká je obyvatelem zemědělské 

krajiny a se svou příbuznou se potká maximálně na rozvolněném okraji vesnic. 
V obou prostředích však můžete narazit na dalšího příbuzného: holuba hřivnáče. 

V metodice se dozvíte, jaké údaje nás zajímají. Pokud běžně vkládáte do faunistické 

databáze na birds.cz, zadejte své pozorování tam (více viz metodika). Pokud ne, 
připravili jsme pro vás jednoduchý formulář, do kterého nevyžadujeme registraci. 

  

Metodika pátrání po hrdličce 

 Termín akce: 

Středa 1. května 2019 (státní svátek) 

Jelikož v této době vrcholí přílet hrdliček a hrdlička pozorovaná jeden den 

v západních Čechách může být po týdnu úplně jinde, jsou pro nás cenná data 
posbíraná během jednoho dne na co největším území. 

 Kdy vyrazit na vycházku? 

Ideálně v dopoledních hodinách nebo v podvečer. I když v této roční době se 
hrdličky ozývají během celého dne, po poledni jejich aktivita klesá. 

 Pěšky nebo na kole? 

Pěšky – tak nejvíce uvidíte i uslyšíte. 

Pokud ale na tento den plánujete vyjížďku na kole a nechcete se jí proto vzdát, 

můžete s ní pátrání spojit. Jen nám to napište do poznámky, abychom věděli, že jste 
se pohybovali v krajině jinou rychlostí. 

 Jaké údaje nás zajímají: 

– datum a čas (od – do) vycházky; 

– souřadnice místa začátku vycházky; pokud hrdličku uvidíte nebo uslyšíte, pak 
i souřadnice 1. místa pozorování hrdliček divokých, 

– počet pozorovatelů (víc očí víc vidí); 

http://birds.cz/avif/
https://goo.gl/forms/JuTI3wS3BPNkhDRq2


– počet pozorovaných hrdliček (celkový i při prvním pozorování, včetně nuly!). 

Získání i negativního pozorování je pro nás velice důležité. Jen tak se dozvíme, že 
někdo v místě po hrdličce pátral a nebyla tam. 

 Jak zadat pozorování 

Pozorování zadávejte nejpozději do 12. května 2019. 

Můžete si vybrat ze dvou způsobů, jak pozorování zadat: 

1) Do Avifu můžete svoji vycházku zadat, jak jste zvyklí: na birds.cz jako kompletní 

seznam druhů. Kompletní seznam druhů je zde nezbytný pro zjištění negativních 

pozorování. V tomto případě v mapě označte jako místo pozorování místo 
pozorování první hrdličky / hrdliček. 

Doporučujeme pro: účastníky, kteří do Avifu běžně zadávají, případně ptáky dobře 
znají a zaznamenávají všechny pozorované druhy. 

2) Pomocí aplikace Avif Mobile lze pozorování zadávat přímo v terénu, pokud 

vlastníte mobilní telefon s operačním systémem Android. Opět je nutné zadávat jako 

kompletní seznam druhů z důvodu zjištění negativních pozorování. V mapě označte 
jako místo pozorování místo pozorování první hrdličky / hrdliček. 

Doporučujeme pro: účastníky, kteří do Avifu běžně zadávají, případně ptáky dobře 
znají a zaznamenávají všechny pozorované druhy. 

3) Prostřednictvím google formuláře. Zde se nemusíte registrovat ani zadávat 

pozorování dalších druhů. Stačí nám jen výsledek vašeho pátrání po hrdličce. 

Doporučujeme pro: školy a jednotlivce, kteří pátrali pouze po hrdličce. 

 

http://birds.cz/avif/
https://play.google.com/store/apps/details?id=czavif.httpbirds.avifmobile&hl=cs
https://goo.gl/forms/JuTI3wS3BPNkhDRq2

