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(4.)  Pozorování tenkozobce opačného (Recurvirostra avosetta) na jezeře 
Most  /  Observation of Pied avocett (Recurvirostra avosetta) on the Most reservoir  
near Most town 
 
Abstract: During ornithological research of Most reservoir near Most town (faunistic quadrant  5447) four feeding 
specimens of Pied avocett (Recurvirostra avosetta) were recorded on 16th April 2019. The occurrence was 
temporary, birds were recorded on stopover site in flyway. 
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Dne 16.IV.2019 byly u Mostu zjištěni 
čtyři jedinci tenkozobce opačného 
(Recurvirostra avosetta). Ptáci sbírali 
potravu na mělčině v jihovýchodní části 
tzv. jezera Most (faunistický kvadrant 
5447). Jedná se o první pozorování tohoto 
druhu na Mostecku a o jedno z mála 
v Ústeckém kraji. Tenkozobci byli 
pozorováni autorem a Miloslavem 
Anderlem, který je také dokumentačně 
vyfotografoval. 

Jaroslav Bažant 
 
 
Obr. 1. Skupina čtyř tenkozobců opačných (Recurvirostra avosetta) u jihovýchodního břehu jezera Most. Foto 
Miloslav Anderle. 
Fig. 1. Group of four specimens of pied avocet (Recurvirostra avosetta) near southeastern margin of Most reservoir. 
Photo by Miloslav Anderle. 
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Recenze  
 
Ohrožené rostliny Ústeckého kraje 
Ondráček Č. [ed.] (2019): Ohrožené rostliny Ústeckého kraje. Červený seznam květeny Ústeckého kraje 
a komentář k vybraným taxonům. – Ústecký kraj, Ústí nad Labem. 224 pp. ISBN 978-80-88140-24-5. 
 

V srpnu roku 2019 vyšla monografická publikace „Ohrožené rostliny 
Ústeckého kraje“ s podtitulem „Červený seznam květeny Ústeckého kraje 
a komentář k vybraným taxonům“. Editorem je znalec severočeské 
květeny Čestmír Ondráček. V autorském kolektivu je 19 jmen, přičemž 
samozřejmě nechybí jeden z nejvýznačnějších nestorů české botaniky 
Karel Kubát. Mezi spolupracovníky nalezneme dalších sedm botaniků,  
a to jistě nejsou všichni, kteří přispěli svými údaji. Pro tak atraktivní  
a mnoha botaniky intenzivně navštěvované území bych však v zájmu 
úplnosti souboru zdrojových dat čekal podstatně delší výčet autorů,  
resp. spolupracovníků (včetně specialistů na některé složitější taxony). 
Samostatnou kapitolou jsou vesměs velmi zdařilé fotografie, kterých je 
přes 280 od 13 autorů, a mapky aktuálního rozšíření téměř 360 taxonů. 
Dvousloupcová sazba publikace na formátu A4 je moderní, přehledná.  

Tisk je kvalitní, plnobarevný na křídovém (povrchově natíraném) papíře, vazba šitá v měkkých deskách 
(typ V4). Publikace vyšla v nákladu 500 výtisků, dostupná je (zatím?) pouze v tištěné verzi.  

Publikace je rozdělená do pěti částí – stručně: úvod, metodika, červený seznam, speciální část  
a literatura. Už na první prolistování je vidět obrovské množství odvedené práce, úsilí a jistě i částečně 
probděných nocí. Kniha působí uceleným dojmem a má jednoznačnou a logickou strukturu. Fotografie 
a mapky lákají k okamžitému začtení do komentářů k jednotlivým taxonům, které čtenáře určitě 
nezklamou. Texty jsou pečlivě zpracované, překlepů je naprosté minimum. Podívejme se však na knihu 
podrobně, kriticky a od začátku do konce. 

Úvodní část (str. 5–21) obsahuje pouze jednu stranu textu. Na ní je kromě úvodních slov velmi 
krátce provedeno vymezení a charakteristika oblasti. Nic zásadního v této charakteristice nechybí  
a velmi správně je zdůrazněna vysoká geomorfologická, geologická, klimatická, socioekonomická  
a z toho všeho plynoucí biotopová pestrost. Nicméně takto pojatému monografickému dílu by slušel 
hlubší popis přírodních podmínek a biotopů. Naopak za vynikající nápad považuji přiblížit v úvodu 
jednotlivé fytogeografické celky sadou 63 fotografií krajiny a biotopů, často z ptačí perspektivy. Škoda 
jen, že každý celek není stručně charakterizován. Stačil by jeden odstavec, aby čtenář viděl,  
co fotografie z dané oblasti vypichují a měl jednoznačně uvedeno, jak moc se jednotlivé oblasti liší.  

Metodická část (str. 22–26) je stručná a s ohledem na přijatý koncept výběru a komentáře druhů 
výstižná. Jen jsem v ní neodhalil, zda pojetí současného (recentního) rozšíření je na mapkách shodné 
jako v textu (snad ano), tedy od roku 2000 do července 2017. Metodika končí podkapitolou  
„Příčiny ohrožení rostlinných druhů“, kde jsou bez výraznější stylistické, ale i logické návaznosti 
vyjmenovány rostlinné taxony ve třech skupinách lišících se kombinací charakteru původního 
stanoviště (přirozené versus antropicky silně ovlivněné) a charakteru úbytku populací (druhy na 1–3 
lokalitách, druhy silně ustoupivší). 

První stěžejní částí publikace je kapitola „Červený seznam ohrožených taxonů květeny 
Ústeckého kraje (stav k roku 2017) a srovnání s červeným seznamem ČR“ (str. 27–46). Autoři 
přistoupili na dělení užité v Červené knize květeny jižní části Čech (Lepší et al. 2013). To umožňuje 
vylišit nejen taxony vymizelé (kategorie A1 – vyhynulé, A2 – nezvěstné) a taxony s různým stupněm 
ohrožení (kategorie C1, C2, C3, C4a, C4b), ale i taxony, u nichž panují nějaké nejasnosti (kategorie 
D1, D2, Dx). Výběr taxonů do jednotlivých kategorií ohrožení, záleží vždy zejména na míře poznání 
daného území, ale je také do jisté míry subjektivní. Sem tam se proto najdou nejasnosti v zařazení 




