Potáplice severní
Gavia arctica
Řád: Gaviiformes - Potáplice
Délka těla: 60 až 70 cm
Hmotnost: samec až 3,5kg, samice kolem 2,5kg
Rozpětí křídel: 110 až 130 cm
Věk: až 27 let

g

Potáplice jsou typičtí obyvatelé severních jezer v pásmu tajgy a tundry v severní
Evropě i Asii a v Severní Americe. U nás nehnízdí, ale v době tahu přelétají i naše území
a někdy tu na tekoucích vodách i zimují. U nás se kromě potáplice severní můžeme setkat
i s potáplicí malou.

g

Potáplice severní je větší než kachna divoká. V době hnízdění má nádherný svatební
šat, jak je znázorněno na obrázku. U nás ji bohužel takto většinou nemůžeme spatřit,
protože tito ptáci v září a říjnu přepelichávají do prostého mimohnízdního šatu.

g

Přes naše území protahují na podzim nejčastěji ptáci ze Skandinávie. Při jarním tahu
letí od Černého moře k Baltu spolu se skandinávskými ptáky i ptáci ze Sibiře a teprve
od Baltského moře se stáčejí na východ. Tito ptáci uletí cestou ze zimoviš na hnízdiště
až 15.000 km.

g

Živí se hlavně menšími rybami, někdy korýši a měkkýši, výjimečně byly zjištěny žáby
a rostlinná příměs potravy. Za potravou se podobně jako kormorán potápí a vydrží pod
vodou až 120 vteřin. Je dokonale přizpůsobena životu ve vodě. Nohy má posunuty až
na samý konec těla, takže fungují jako mohutná vesla. Naopak po zemi se může pohybovat
jen krátkými nemotornými krůčky a nedokáže ze země vzlétnout.

g

Na Berounce je k vidění zřídkakdy, ale občas se stává, že vyjíždíme k případům, kdy
přistane unavená potáplice na vozovce či parkovišti. Bývá to v době, kdy je krajina čerstvě
zasněžená, vodní plochy zamrzlé a ptáci si spletou nefrekventovanou, posolenou, mokrou
komunikaci s řekou a omylem na ní přistanou.
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