
Na světě žije přes 10 tisíc ptačích 
druhů, většinou celkem nenápadných, 
jen část z nich září oslnivými barvami. 
PROČ SE NĚKTEŘÍ TAK NAPARUJÍ? 
Prohlédněte si nejbarevnější 
krasavce, mnozí hnízdí i u nás.
text: Petr Čermák 
foto: www.tomasgrim.com, Shutterstock, Profimedia.cz
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Ptačí

Víte, co je to UHP? „Uni-
verzální hnědý pták,“ 
směje se autor zkratky, 
ornitolog Tomáš Grim, 
který s fotoaparátem lo-

vil obrázky ptáků v 70 státech sedmi 
kontinentů a během sedmi let pobytu 
v zahraničí nafotil tisíce nejrůznějších 
druhů opeřenců. „Méně nápadné bar-
vy ptáky přirozeně maskují, je to je-
jich ochrana před predátory.“

Podle odborníka nelze zatím zcela 
spolehlivě říct, proč jsou některé ptačí 
druhy pestře vybarvené, zatímco jiné 
řadíme právě do „neviditelné“ kate-
gorie UHP. „Zato víme, proč se často 
liší samice a samec stejného druhu. 
Samci barvami dávají samičce na vě-
domí, jak jsou dobří pečovatelé, tedy 
jak vydatně samičce pomůžou s robo-
tou na hnízdě. Také tím signalizují, jak 
mají dobré geny, které pak předají po-
tomstvu. Nebo jak dokážou s takovou 
zátěží utéct predátorům,“ vysvětluje 
profesor Grim.

Výrazně barevné peří ptáky lo-
gicky zviditelňuje, tudíž je ve volné 
přírodě značně znevýhodňuje. Přes-
to některým samečkům stojí za to se 
takhle naparovat. Samičky to vnímají 
– a následují. „Jen opravdový frajer si 

totiž může dovolit takový handicap, 
tak tomu v biologii skutečně říkáme. 
Třeba sameček rehka zahradního je 
jedním z nejpestřejších v Evropě hníz-
dících pěvců, zatímco jeho samička je 
šeďák.“

Každý si jistě vybaví i pestrobarev-
né kačery divoké, v jak ohromném 
kontrastu je jejich peří hned na první 
pohled oproti samicím téhož druhu. 
Ale pozor, zrovna u kachen to platí jen 
omezeně. „Samci kachen se po hnízd-
ní sezoně převlékají do krycího šatu. 
V pozdním létě byste mnohé nejspíš 
považoval za samičku,“ upozorňuje 
Tomáš Grim.

U jiných druhů se mění zbarvení 
v závislosti na potravě. „Třeba červená 
barva je dána tzv. karotenoidy, ptáci si 
je neumí vyrobit sami, musí je získat 
z potravy. Sameček, který se dobře 
vykrmí, je červenější a samička pak ví, 
že to je dobrá partie – když nafutruje 
skvěle sebe, nakrmí dobře i samičku, 
když je zaneprázdněná zahříváním 
vajec, i mláďata, až se vylíhnou.“

K nejvzácnějším ptačím barvám ná-
leží růžová. „Převážně růžový je snad 
jen australský kakadu růžový. U na-
šich ptáků mě nenapadá žádný, který 
by měl růžovou, která by stála za řeč,“ 
přemýšlí přední český ornitolog.

Profesor Grim coby nadšený ptáčkař 
pozoroval přes 4 000 ptačích druhů, je 
v tomto ohledu národním rekordma-
nem. Přesto se zdráhá určit absolutní-
ho barevného rekordmana ptačí říše. 
Přidává k tomu logické vědecké zdů-
vodnění: „Velká část ptáků totiž vidí 
UV světlo. Ultrafialové odstíny my lidé 
nevidíme, takže ptačí skrytou pestrost 
nevnímáme.“

Dobrá, tak aspoň český barevný 
ptačí šampion? „Z našich druhů určitě 
co do počtu barev vede vlha pestrá – 
už jen ten název!“

petr.cermak@mfdnes.cz n

mámení
VlhA PESTRá. Tenhle 
„český papoušek“ je zřej-
mě nejbarevnějším ptákem, 
který u nás hnízdí. Přilétá 
na léto z Afriky, a kdo z lidí 
se bojí hmyzích žihadel, 
ten by chtěl mít hnízdící 
vlhy nablízku: rády se krmí 
vosami, sršni a dalším 
otravným hmyzem. Vlha 
každý den dokáže za letu 
nalovit stovky kusů.

PáV KORUNKATý. Indický národní pták je 
v Česku chován v zahradách a parcích jako 

ozdoba díky ocasním perům samců, kteří se jimi 
dvoří pávicím a někdy i jiným zvířecím druhům. 

Může sloužit také jako hlídač: pečlivě a hlasitě si 
vymezuje své teritorium před nezvanými hosty.

TUKAN KRáTKOzObý. Nikoli 
barevné peří, ale duhový zobák 
nominoval středoamerického 
tukana do naší galerie. Nazývá 
se sice krátkozobý, přitom jeho 
chlouba dorůstá 20 cm; láká jím 
samičky, bojuje s jinými samci 
a samozřejmě loví – ponejvíc 
hmyz, ovšem rád zobe i ovoce 
a rozbíjí vejce jiných ptáků.

lORi mNOhObARVý. Duhového australského 
papouška přivezl do Evropy Cookův botanik Joseph 
Banks, jehož jméno nese v Austrálii pestrobarevný 

keř banksia. Ten se stal pro loriho neodolatelnou 
drogou, papoušek zbožňuje nektar šťavnatých 
květů banksií, připomínajících protáhlé kartáče 

na vymývání lahví.
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ARA ARAKANgA. U nás je díky populární hudbě nejslavnější papoušek kakadu, 
ale ve světě vede spíš ara. Je velký (měří 80 cm), létá v párech, které se takřka 

dotýkají křídly, a taky je učenlivý. Jihoamerický ara se řadí k nejchytřejším 
ptákům světa, lidé ho učí i „mluvit“ – napodobovat zvuky slov.

lEdňáČEK ŘÍČNÍ. Říká se mu lidově létající 
drahokam. Patří mezi ohrožené, ovšem zvolna 
jich u nás přibývá. A tak s porcí štěstí můžete 

spatřit namlouvací rituál těchto samotářů, kdy 
sameček nabídne samičce rybu, a pokud je 

dar přijat, pustí se do společné stavby hnízda, 
sezení na vejcích a vyvádění mláďat.

KARdiNál ČERVENý. Sameček severoamerického ptáka při 
námluvách vkládá plod do zobáku samičky a čeká na jeho přijetí. 
Je oficiálním ptákem sedmi států USA a symbolem baseballového 
klubu St. Louis Cardinals, stal se oblíbeným zimním pohlednico-
vým motivem. Jméno dostal podle církevních kardinálů.

RAJKA hOlOhlAVá. Indonéský pták 
se pyšní patrně nejsytějšími barvami 

v celé ptačí říši. Jeho pronikavě modrá 
hlavička, to není ve skutečnosti peří, ný-

brž kůže, trup a křídla mu zdobí oslnivě 
barevné peří, samečci mají navíc dvojitý 

zatočený modrý ocásek, připomínající 
pečlivě pěstěný knírek.

KAchNiČKA mAN-
dARÍNSKá. Barevný 
vodní pták pochází 
z východní Asie, kde 
se stal symbolem 
věrnosti: novoman-
želé v Číně či v Koreji 
je dostávají tradičně 
darem. Kýčovitě 
přebarvené obrázky 
kachniček nejsou pro-
dukty počítačového 
programu Photoshop, 
nýbrž reálnými 
snímky samců při 
námluvách.

STEhlÍK ObEcNý. 
Navzdory barevnosti je 
docela nenápadný, ale 
v letu nás ohromí svým 
kontrastním zbarvením. 
Má ještě menší tělíčko 
než třeba vrabec. Rád 
vyzobává v přírodě 
semínka, nejvíc mu 
chutnají bodláky. Je 
u nás hojně rozšířený, 
dřív býval chován 
i na ozdobu.


