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V příspěvku popisujeme pozorování zpětného křížence racka stříbřitého (Larus argentatus) 
a racka bělohlavého (Larus cachinnans). Jedná se o první prokázaný výskyt zpětného křížence 
těchto druhů na území České republiky. Jedinec v šatu první zimy byl pozorován a fotogra
fován 2. 2. 2009 na Labi v centru Ústí nad Labem. Identifikován byl na základě odečítacího 
kroužku. Vylíhl se ve smíšené kolonii racků v centrálním Polsku 10. 5. 2008, následující den 
byl kroužkován kovovým kroužkem, odečítací kroužek byl přidán na konci května. Jeho matka 
je dle všech určovacích znaků typickou samicí racka stříbřitého zatímco otec vykazuje znaky 
racka stříbřitého i bělohlavého (tmavě skvrněná duhovka, štíhlý zobák, vnější letky s velkou 
plochou černé barvy, letka P10 typická pro racka bělohlavého) a jde téměř jistě o křížence F1 
generace. Podle opeření byl pozorovaný zpětný kříženec neodlišitelný od typického racka 
stříbřitého, některé tělesné proporce ale odpovídali rackovi bělohlavému. Na základě analýzy 
DNA na devíti mikrosatelitových lokusech bylo prokázáno, že mláďata nejsou produktem 
mimopárové kopulace. Jde zatím o prvního prokázaného potomka hybrida F1 generace racka 
stříbřitého a bělohlavého v rámci celého areálu. V článku rozebíráme historii hnízdění těchto 
druhů v Polsku pro ilustraci vývoje hybridizace a výskyt jednotlivých druhů v České republice.

We describe the first record of a backcross hybrid between the Herring Gull (Larus argentatus) 
and the Caspian Gull (L. cachinnans) in the Czech Republic. A first-winter individual was 
observed and photographed in Ústí nad Labem on 2 February 2009. The bird was identified 
by the individual code of its colour ring. It hatched in a mixed gull colony in central Poland 
on 10 May 2008, was ringed with a metal clip-ring the next day; a colour ring was added in 
late May. Its mother was a typical Herring Gull, showing all characters consistent with this 
species, while the father showed characters of both the Herring and Caspian Gulls (spotted 
dark iris, slim bill, but lots of black on outer primaries, with the P10 pattern excluding the 
latter species) indicating that the individual is a F1 hybrid. By plumage, the hybrid individual 
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was inseparable from a typical Herring Gull, but it showed some structural characters of the 
Caspian Gull. Both the parents and the young from the clutch were genotyped on 9 microsatel-
lite loci, confirming that the observed individual was not an extra-pair sired young. This is the 
first proved/described backcross hybrid between the Herring and Caspian Gulls in the whole 
distribution range. History of breeding of large gull species in Poland is described to illustrate 
the hybridisation process.

Keywords: backcross hybrid, interspecific hybridization, plumage, reproductive isolation 

Racek stříbřitý (Larus argentatus) a ra
cek bělohlavý (Larus cachinnans) jsou 
blízce příbuzné druhy hnízdící v Evropě 
a Asii. Původně jeden druh – racek stří
břitý sensu lato, byl na základě gene
tických, morfologických a behaviorál
ních rozdílů rozdělen na více druhů. 
V současné době jsou na území Evropy 
uznány čtyři samostatné hnízdící druhy 
(racek stříbřitý, racek bělohlavý, racek 
středomořský Larus michahellis a racek 
žlutonohý Larus fuscus) a několik pod
druhů (Liebers et al. 2004, Malling Olsen 
& Larsson 2004, Collinson et al. 2008), 
které je možné „v terénu“ vzájemně za
měnit. Základní informace o problema
tice velkých racků shrnul u nás Vavřík 
(2001). Určování jednotlivých druhů je 
často komplikované a není předmětem 
tohoto článku. 

Racek stříbřitý je hojně  rozšířen 
na severu Evropy (Skandinávie, Vel
ká Británie a přilehlá kontinentální 
Evropa). V šedesátých letech došlo 
k rozšíření jeho areálu k jihu a po
stupně kolonizoval severní vnitrozemí 
Německa i Polska. V Polsku docházelo 
k nárůstu populace až do konce osm
desátých let s populačním maximem 
1900–2100 párů. Nyní zde dochází k po
klesu populace a současný stav je odha
dován na 1200–1500 párů (Neubauer et 
al. 2006). V České republice nehnízdí, 
pouze nepočetně zimuje a jen v sever
ních částech republiky se místy vysky
tuje v hojnějším počtu (Vavřík 2001). 
Podle nových poznatků (Vavřík in litt.) 
je druhová identita velkých hejn pozo

rovaných v 80. letech na severní Moravě 
nejistá. Zimní výskyt na severu Čech 
je potvrzen odečty kroužků jedinců ze 
Skandinávie (V. B., vlastní pozorování). 
I na Ostravsku se v současné době vy
skytuje v desítkách ve velkých hejnech 
racků bělohlavých (Vavřík in litt.). 

Racek bělohlavý byl původně rozšířen 
pouze v oblasti Černého a Kaspického 
moře a dále na východ do východního 
Kazachstánu (Malling Olsen & Larsson 
2004). V druhé polovině dvacátého sto
letí došlo k expanzi areálu západním 
a severozápadním směrem. V současné 
době hnízdí i ve střední Evropě, nejzá
padněji a nejseverněji pak ve východ
ním Německu a Polsku (Collinson et 
al. 2008). V Polsku hnízdí od roku 1981. 
Velikost hnízdní populace zde stále na
růstá a v roce 2004 hnízdili racci bělo
hlaví na 31 lokalitách v počtu minimálně 
480 párů (Neubauer et al. 2006), v roce 
2009 zde hnízdilo už více než 1 100 párů 
(Neubauer G., ZagalskaNeubauer M., 
Betleja J., in verb). V České republice 
bylo první hnízdění druhu L. cachin-
nans s.l. prokázáno v roce 1990 na jižní 
Moravě (Hudec & Šťastný 2005), v letech 
2001–2003 byl odhad populace v ČR 
2–5 párů (Šťastný et al. 2006). Přesné 
druhové určení prvních hnízdících ptá
ků však zatím nebylo provedeno (Vavřík 
in litt.). Prokázané hnízdění druhu L. ca-
chinnans s. str. je doloženo až z roku 
2010 ze Znojemska (Škorpíková in litt.). 
Maximální početnosti v ČR však tento 
druh dosahuje v mimohnízdním obdo
bí při jarním a podzimním tahu a při 
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 zimování (Vavřík 2001), kdy početnost 
na jednotlivých lokalitách může dosaho
vat i stovek jedinců. 

Racek středomořský pochází z oblasti 
Černého moře, Středomoří a přilehlé čás
ti Atlantického oceánu až po Kanárské 
a Azorské ostrovy. Odtud se začal v dru
hé polovině dvacátého století šířit na 
sever a v současné době hnízdí až ve 
středním Polsku a Německu (Collinson 
et al. 2008). V Polsku hnízdí na 6 lokali
tách v početnosti 5–10 párů (Neubauer 
et al. 2006). V České republice nebylo 
hnízdění zatím prokázáno, pravidelně 

se zde vyskytuje v mimohnízdní době 
a zřejmě i řídce zimuje. 

Vzhledem k výše popsaným recent
ním změnám areálu vznikla v Polsku 
a Německu zóna druhotného kontaktu, 
kde dochází ke křížení všech tří popiso
vaných druhů (Gay at al. 2007, Neubauer 
et al. 2006, 2009). Vzhledem k tomu, 
že příležitostné mezidruhové křížení 
bylo v přírodě zaznamenáno u více než 
9 % známých ptačích druhů (McCarthy 
2006), není překvapivé, že na hnízdištích 
v Polsku byla potvrzena přítomnost jak 
smíšených hnízdních párů, tak i výskyt 

Obr. 1. Popisovaný zpětný kříženec racka stříbřitého (Larus argentatus) a bělohlavého (Larus 
cachinnans) 66P3 dne 2. 2. 2010. Šat typický pro racka stříbřitého, delší a užší zobák, delší nohy 
a štíhlá zadní část těla naopak typické pro racka bělohlavého. Foto V. Beran.
Fig. 1. The described backcross hybrid of the Herring (Larus argentatus) and Caspian Gulls 
(Larus cachinnans) on 2 February 2010. Plumage typical for the Herring Gull, but longish and 
narrow bill, longish legs, slim back and missing tertiary step typical for the Caspian Gull. Photo 
by V. Beran.
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kříženců v populaci. Zatímco křížení 
racka středomořského s ostatními dru
hy je zde vzácné (z důvodu jeho níz
ké početnosti), křížení racka stříbřitého 
s bělohlavým je běžné. Křížení ale není 
náhodné a neodpovídá poměrnému za
stoupení druhů ve smíšených koloniích, 
jak se dříve domnívali místní specialisté, 
neboť zřejmě dochází k asortativnímu 
párování. Kříženci jsou životaschopní 
i plodní, ale zřejmě tedy nejsou prefero
vání při pohlavním výběru (Neubauer et 
al. 2009).

U ptáků trvá řádově miliony let, než 
mezi dvěma příbuznými druhy dojde 
ke vzniku neplodných potomků a až 
desítky milionů let, než jsou kříženci 
neživotaschopní (Price & Bouvier 2002). 
Tato doba je u ptáků asi 5–10 krát del
ší než např. u savců a může proto být 
také důvodem, proč je výskyt kříženců 

u ptáků tak častý. Následné uplatně
ní hybrida v reprodukčním procesu je 
však komplikováno jeho behaviorálními 
i ekologickými nekompatibilitami, které 
fungují jako účinné reprodukčně izo
lační mechanizmy. U řady druhů jsou 
zásnuby a ekologické nuance hnízdění 
tak složité, že další hybridizace je téměř 
vyloučena (Price & Bouvier 2002).

Bezpečné odlišení křížence od „čis
tých druhů“ bývá v terénu téměř vždy 
obtížné. V případě kříženců racka bělo
hlavého a stříbřitého je však relativně vel
mi spolehlivé, mámeli možnost detailní
ho studia všech důležitých určovacích 
znaků (Neubauer at al. 2009). Určovací 
znaky jsou dnes již dobře prostudova
né a podpořené genetickou analýzou 
dlouhodobě sledované populace. Pokud 
však neznáme všechny důležité znaky 
a nemáme s určování „velkých racků“ 

Obr. 2. Otec popisovaného zpětného křížence 66P3 – kříženec racka stříbřitého (Larus 
argentatus) a bělohlavého (Larus cachinnans) na hnízdišti dne 3. 5. 2006. Pro křížence 
patrné znaky jsou tmavě skvrnitá duhovka a štíhlý zobák s indexem délka/šířka 3,08. Foto 
M. ZagalskaNeubauer.
Fig. 2. Father of the described backcross hybrid 66P3 – a hybrid of the Herring (Larus argen
tatus) and Caspian Gulls (Larus cachinnans) at the breeding site on 3 May 2006. Characters 
typical of the hybrid include a dark spotted iris and the bill length/depth ratio of 3.08. Photo by 
M. Zagalska-Neubauer.
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zkušenosti, kříženec v terénu snadno 
unikne naší pozornosti a problematické 
může být i „pouhé“ správné určení dru
hové příslušnosti. Ideální je situace, kdy 
je jedinec individuálně označen a známe 
jeho genetický profil.

Dne 2. 2. 2009 při pravidelném ode
čítání kroužků na Labi v centru Ústí 
nad Labem nad železničním mostem 
(okres Ústí nad Labem, kvadrát 5350, 
50°39'17.803''N, 14°2'40.939''E) pozoroval 
V. B. racka se zeleným polským odečí
tacím kroužkem 66P3. Racek právě vy
tahoval z vody na mělčinu leklou par
mu obecnou, Barbus barbus, (délka cca 
45 cm). Pozorovatel se k němu přiblížil 
na vzdálenost cca 50 m a následujících 
cca 25 minut ho pozoroval stativovým da
lekohledem (Swarovski ATS 80 HD s oku
lárem 20–60×). Jednalo se o jedince ze 
skupiny Larus argentatus / cachinnans 
/ michahellis v šatu první zimy. Určení 
v terénu bylo problematické, proto pozo
rovatel pořídil přes stativový dalekohled 
fotodokumentaci (adaptér Swarovski 
DCA Zoom, fotoaparát Sony DSCW55).

Kresba per a celkové zbavení odpo
vídala rackovi stříbřitému, morfologické 
znaky zobáku, hlavy a nohou ale nebyly 
zcela typické pro tento druh a spíše 
se blížily znakům racka bělohlavého. 
Zobák byl relativně dlouhý a štíhlý, nohy 
se zdály být delší. Zadní část těla se 
zdála být protáhlá (křídla byla dlouhá 
a ramenní letky nevystupovaly z profilu 
složeného křídla). 

Korespondencí s G. N. bylo zjištěno, 
že jedinec 66P3 pochází ze smíšené ko
lonie racků stříbřitých a bělohlavých na 
přehradní nádrži Wloclawek na řece 
Visle v centrálním Polsku (poloha hnízda: 
52°39''11.03''N, 19° 8'31.71''E). V této velké 
smíšené kolonii studují G. N. a M. Z. N. mi
mopárové kopulace a oplodňování u smí
šených či hybridních párů. Jedinec 66P3 
se vylíhl 10. 5. 2008 z prvního sneseného 
vejce v rámci snůšky, které bylo sneseno 

11. 4. 2008 (rozměry 71,0 mm × 49,1 mm). 
Okroužkován byl 11. 5., odečítací kroužek 
byl přidán na konci května. V Ústí nad 
Labem byl jedinec zastižen po 267 dnech 
od kroužkování ve vzdálenosti 416 km ve 
směru 238° od místa narození.

Matka mláděte 66P3 je dle externích 
znaků racek stříbřitý (světlá duhovka, 
žlutý orbitální kroužek, typické vybar
vení špičky křídla s pěti letkami s čer
nými konci). Otec mláděte 66P3 je dle 
externích znaků hybrid racka stříbřitého 
a racka bělohlavého (tmavě skvrnitá du
hovka, štíhlý zobák s indexem délka/
šířka 3,08, což je typické pro racka bě
lohlavého, ale špička křídla s velkými 
plochami černé, tmavý jazýček na letce 
P10 a kompletní subterminální pruh, 
který prakticky vylučuje racka bělohla
vého). Otec byl kroužkován v roce 1996 
jako mládě na hnízdě ve stejné kolonii, 
samice byla odchycena v roce 2006 jako 
dospělá na hnízdě také v této kolonii. Při 
hnízdění v roce 2008 byli oba určeni na 
základě odečtu barevného kroužku. Oba 
rodiče byly druhově určeni na základě 
porovnání externích znaků. Určování 
hybridů podle externích znaků je v rám
ci střední Evropy spolehlivé a bylo G. N. 
a M. Z. N. verifikováno porovnáním s ge
notypovým určením druhové příslušnos
ti (Neubauer at al. 2009). Jedinec 66P3 
byl za použití univerzální molekulární 
metody na určování pohlaví (Griffiths 
et al. 1998) určen jako samec. U ptáků 
a zejména při hnízdění hybridů (Veen 
at al. 2001) dochází k častým mimopá
rovým oplodněním. U koloniálně hníz
dících racků byla zatím prokázána určitá 
míra mimopárových kopulací i otcovství 
(Bukacińska et al. 1998, Gilbert at al. 
1998), avšak u pozorovaného jedince 
66P3 bylo mimopárové oplodnění vy
loučeno jeho genetickým profilem. Z něj 
vyplývá, že byl zplozen biologickým 
párem. Sekvence všech devíti testova
ných mikrosatelitových lokusů odpovídá 
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 lokusům matky či otce. Přesnou metodi
ku popisuje Neubauer et al. (2009).

Jedinec 66P3 je tedy zpětný kříženec 
racka stříbřitého (tedy potomek racka 
stříbřitého a hybrida racka stříbřitého 
a bělohlavého). Jde zřejmě o vůbec prv
ní doložené pozorování zpětného kří
žence (potomka hybrida F1 generace) 
racka stříbřitého a bělohlavého v rámci 
areálů rozšíření těchto druhů. 

Výskyt kříženců racka stříbřitého a bě
lohlavého v České republice bude prav
děpodobně běžnější. Dle posledních 
kroužkovacích výsledků je zřejmé, že 
část polské populace „velkých“ racků 
zaletuje do České republiky. V průběhu 
zimy 2009/2010 sledoval V. B. racky na 
řece Labi v Ústí nad Labem. Celkem se 
zde vyskytovalo přibližně 500–600 rac
ků stříbřitých, bělohlavých i středomoř
ských. Na základě odečtu kroužků bylo 
identifikováno 38 jedinců z následujících 
zemí: Polsko (23), Finsko (6), Ukrajina 
(3), Německo (2), Chorvatsko, Litva 

a Maďarsko (1) a jeden jedinec byl z další 
země, kterou se nepodařilo určit. Poměr 
okroužkovaných ptáků nemusí odpoví
dat skutečnému počtu ptáků z jednotli
vých zemích, neboť míra kroužkovací ak
tivity je v těchto zemích různá. Poskytuje 
však alespoň základní informaci o tom, 
že se polští racci u nás pravidelně obje
vují. Domníváme se, že pravidelný výskyt 
kříženců z polských kolonií na území ČR 
je velice pravděpodobný. Důsledným ur
čováním a případně odečítáním kroužků 
velkých racků můžeme znalosti o této 
problematice výrazně rozšířit.

PODĚKOVání

Poděkování náleží Tomáši Koutnému 
za cenné připomínky k textu i k určo
vání „velkých“ racků obecně, polské 
kroužkovací stanici za nadstandardně 
rychle dodaná zpětná hlášení a Peteru 
Adamíkovi za nápad, tento článek pu
blikovat. Rovněž děkuji oběma recen

Obr. 3. Matka popisovaného zpětného křížence 66P3 – racek stříbřitý (Larus argentatus) na 
hnízdišti dne 2. 5. 2009. Pro racka stříbřitého typická světlá neskvrněná duhovka, žlutý orbitální 
kroužek a zobák silný, krátký. Foto M. ZagalskaNeubauer.
Fig. 3. Mother of the described backcross hybrid 66P3 – a Herring Gull (Larus argentatus) at the 
breeding site on 2 May 2009. Characters typical of the Herring Gull include a pale, unspotted 
iris, a yellow orbital ring and a deep short bill. Photo by M. Zagalska-Neubauer.
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zentům za cenné připomínky. Dík patří 
samozřejmě mé rodině za její trpělivost 
a toleranci, díky které jsem mohl odečí
tat racky i o víkendech.
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