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KOROPTEV POLNÍ
(Perdix perdix)
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Koroptve – hledání potravy pod sn ěhem

Koroptev polní (Perdix perdix)

Polní hrabavý pták s převažující šedou a hnědou barvou 
(výraznější červenohnědé pruhy na bocích). Samci mají na 
břiše velkou tmavě hnědou podkovu a jasně oranžovou 
hlavu. Samice podobné, ale méně barevně výrazné. 
Koroptve jsou stálé a jejich teritoria mají max. několik 
čtverečních kilometrů. Zimu přečkávají v hejnkách, která
jsou tvořena jednou i více rodinami. V předjaří na přelomu 
února a března pak dochází k rozpadu hejnek, kdy se tvoří
hnízdní páry. V této době začínají samci v ranních a 
večerních hodinách hlasitě čiřikat. Toto teritoriální volání
vydrží kohoutkům až do léta. Koroptve žijí v přísné
monogamii, což je u hrabavých ptáků spíš výjimkou. Proto 
můžeme v hnízdní době na základě hlasových projevů
samců vypozorovat jen úplné páry nebo nespárované
kohoutky. Věrnost koroptví k malému teritoriu dokládá také
to, že je lze pozorovat v pravidelný čas na témže místě, 
čehož využíváme v monitoringu. Odhad hnízdní početnosti 
v ČR v letech 2001–2003 byl 11000–22000 párů.

Ohrožená populace

Nejvyšší počty koroptví byly u nás ve 30. 
letech 20. stol., kdy bylo rozšířené drobné
rolnictví a myslivci důsledně pečovali o 
koroptve. Například v roce 1935 byly jarní
počty koroptví na území dnešní ČR 
odhadnuty na 4,6 milionu jedinců. Přesně
o 70 let později ale klesla koroptví
populace na pouhých 60 tisíc jedinců. To 
je kritický úbytek populace o 98,7 %. 

Koroptví pár
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Velikost koroptví populace
na území ČR (mil. jedinců)

MONITORING KOROPTVE – Každý údaj je cenný!

Dlouhodobě shromažďujeme záznamy o výskytu koroptve 
polní v České republice. Údaje o pozorovaných jedincích, 
párech či hejnech nám můžete posílat nepřetržitě během 
roku. Data slouží mimo jiné k lepšímu poznání bionomie a 
životní strategie druhu. Záznamovou kartu si lze stáhnout 
na informačním portálu www.koroptvicky.cz, kde je také
on-line formulář, nebo vám ji na vyžádání pošleme poštou.

Garant monitoringu koroptve polní:
Michal Zedek, tel. 731 729 542, projekt@koroptvicky.cz
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