
Bahňáci ( Charadriiformes )

    Bahňáky jako podřád řadíme do řádu dlouhokřídlích, podtřídy letců, třídy ptáků, kmene 

strunatců, říše živočichů a nadříše triblastica. Jako podřád se dělí na následující čeledi : 

písečníkovití, dropíkovití, slukovití, slučicovití, ostnákovití, štítonosovití, dytíkovití, ústřičníkovití, 

tenkozobcovití, srpatkovití, kulíkovití, pobřežníkovití a ouhorlíkovití

    Bahňáci jsou malí až středně velcí a štíhlí ptáci. Mají tenký a dlouhý zobák, v některých 

případech je ohnutý buď dolu nebo nahoru, který slouží k nalezení a chycení potravy v zamokřené 

půdě nebo písku. Chybí jim vole. Mají dlouhá křídla, tenké a dlouhé brodivé nohy.  

     Živí se především drobnými živočichy jako například červy či hmyz. Hnízdí na zemi, především 

v zamokřených loukách, bahnitých, písčitých a kamenitých březích. U nás se vyskytuje především 

čejka, kulík, koliha, sluka, bekasina, více druhů vodoušů a jespáků, pisík, břehouš a tenkozobec.

     Jejich mláďata jsou nekrmivá a většinou se o ně starají oba rodiče. U druhů, kde se o mladé stará 

samec, je výraznější pohlavní dimorfismus - samice je pestřejší. 

     Jsou to velice dobří letci, často na zimu táhnou do teplých krajů, kde pak žijí u mořského 

pobřeží.

    Zástupci : 

    Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) - Velikostí podobná holubovi. Na hlavě má výraznou 

chocholku. Za letu pomalu mává zaoblenými křídly a často se ozývá kvílivým hlasem. Hnízdí na 

mokrých loukách v blízkosti rybníků, ale i na oraništích. Za potravu ji slouží hmyz, dešťovky a 

drobní plži.

    Kulík říční (Charadrius dubinus) - Veliký asi jako drozd. Má výraznou černou pásku pod krkem. 

Pohybuje se rychlým během po zemi. Hnízdí na písčinách řek nebo větších rybníků. Živí se 

hmyzem, pavouky a červy.

    Pisík obecný (Actitis hypoleucos) - Velký asi jako špaček. Typický je svým nízkým letem nad 

hladinou, při kterém rychle a trhavě pohybuje křídly. Žije na březích rybníků a řek, hnízdo si staví 

na zemi na písčitém nebo kamenitém břehu. Živí se červy a vodním hmyzem.

    Sluka lesní (Scolopax rusticola) se zdržuje v listnatých a smíšených lesích a v jejich vlhkých 

místech. Kropenatá vejce snáší do dolíku pod křovinami.

    Bekasina otavní (Gallinago gallinago) žije v celé Evropě kromě jihu. Ročně snáší 4 skvrnitá 

vejce olivové barvy. Požírá hmyz, pavouky, červy.

    Jespák bojovný (Calidris alpina) je rozšířen v severnějších a středních oblastech Evropy a obývá 

břehy rybníků. Délka těla přes 20 cm. Samice staví hnízdo v důlku, snáší 4 vejce a sedí sama. Samci 

svádějí mezi sebou souboje, v době hnízdění mají límcovitě prodloužená pera na krku a jsou pestře 

zbarvení. Jespáci se živí hmyzem, červy, měkkýši a jinou drobnou potravou.


