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Vážení přátelé,
naše organizace Vám jednou ročně poskytuje informační zpravodaj Datel – ten ale plní spíše
takovou shrnující funkci. Rádi bychom Vás informovali o činnostech právě probíhajících nebo
v brzké době se chystajících. Tak jsme pro Vás přichystali tento občasník, který by měl být
plný aktualit a vycházet podle toho, co se zrovna děje cca 1x za měsíc. Vycházet samozřejmě
bude pouze v elektronické podobě. Vy, co ho právě čtete, patříte mezi ty, kterým jsme začali
Datlíka zasílat. Pokud nechcete tento zpravodaj dostávat, kontaktujte nás a my Vaši e‐
mailovou adresu vyjmeme z databáze. Pokud víte o někom, kdo by měl o zasílání tohoto
zpravodaje zájem, nechť se ozve a rádi ho zařadíme mezi obesílané adresy.
Václav Kovář
Akce pro následující týdny:
Pro širokou veřejnost:
Neděle 21.6. – Exkurze na Postřekovské rybníky – jednodenní exkurze na zajímavou lokalitu
zasazenou do krásné krajiny Chodska. Sraz na nádraží v Nepomuku v 7:15 hod, v 7:30 odjezd
rychlíkem do Plzně, odsud do Domažlic a z Domažlic do Postřekova. Večer pak odjezd z Klenčí
pod Čerchovem, případně Trhanova, návrat do Nepomuka kolem 20:00 hod.
Sobota 4.7. – Ptačí víkend v Klášteře u Nepomuka – celodenní odchytová akce u splavu na
řece Úslavě pod hřištěm v Klášteře. Večer odchyty netopýrů. 8:30 – 22:00 hod.
Pro členy:
Do 4.7. budeme jezdit několikrát týdně kroužkovat především tyto druhy:
Poštolky obecné, čápy bílé, motáky pochopy, rorýse obecné, ledňáčky říční a okrajově i další
(břehule, vlaštovky apod.). Od 4.7. do 30.9. se to pak již bude týkat jen ledňáčků. Pokud
s námi budete chtít vyrazit, stačí zavolat na tel. 777 900 519 a domluvit se, které dny
v následujícím týdnu a kam vyrážíme. Budete vítáni. Vždy máme min. 3 místa v autě.
Pátek, sobota, neděle 24. – 26.7. – odchyty a kroužkování labutí na rybnících okresu Plzeň –
jih, Klatovy a Strakonice.
PÁ: od 18:00 – 1 rybník
SO: od 8:00 na celý den
Ne: od 8:00 min. na dopoledne

Můžete s námi vyrazit na jeden den i na celý víkend – sranda a dobrodružství zaručeno☺.
Nebát se vody nutností.
Aktuality:
Spolek má zaměstnance
Od 1.5.2009 opustil Václav Kovář pozici úředníka na Odboru dopravy a životního prostředí
ÚMO Plzeň 3 a stal se na plný úvazek zaměstnancem spolku. Do budoucna by tento krok měl
přinést další rozvoj organizace.
Průzkum Chejlavy

Vzorkovací plochy na Chejlavě

Od začátku května se spolek podílí na projektu „Vliv způsobu lesnického hospodaření na
biodiverzitu lesních ekosystémů v kontextu globální klimatické změny“ a to konkrétně tak, že
provádíme ornitologický průzkum a servis odchytových pastí na hmyz na celkem 48
vzorkovacích plochách rozesetých po lesním komplexu Chejlavy. V průběhu posledních 4
týdnů byly provedeny 3 ornitologické průzkumy podle standardních metodik a 1 sběr
odchyceného hmyzu do padacích pastí. V následujících týdnech nás již čeká jen práce kolem
hmyzu – instalace a obsluha nárazových pastí na létající hmyz, servis padacích pastí na

lezoucí hmyz apod. Díky tomuto projektu jsme mnohem lépe poznali celý lesní komplex –
dostali jsme se i na místa, kde jsme dosud nebyly. Některé lokality jsou z botanického
hlediska unikátní.
Lesní komplex se nachází v Přírodním parku Buková hora – Chýlava, jeho část je vedena jako
Evropsky významná lokalita v rámci systému NATURA 2000 a jedna z nejcennějších částí
pralesovitého charakteru je chráněna jako Národní přírodní rezervace Chejlava. V tomto
velkém lesním komplexu ze zajímavých ptáků žije čáp černý (v roce 2009 zde hnízdí 2 páry),
výr velký, kulíšek nejmenší, sýc rousný, puštík obecný, ořešník kropenatý a z těch
nejvzácnějších jsem zde letos pozoroval sluku (hlášena i od dřevorubců v minulých letech) a
dnes jsem měl navíc možnost na jedné lesní pěšině cca 1km od Ždírce nalézt trus kurovitého
ptáka, který může pravděpodobně patřit jeřábkovi. Je tak pravděpodobné, že tento druh
ještě na Chejlavě žije. Naposledy jsem ho zde spatřil v říjnu 1997.

Přírůstky do seznamu kroužkovaných druhů ptáků
Každý kroužkovatel je tak trochu sběratel okroužkovaných druhů – pokaždé ho potěší, když
se mu do ruky dostane nějaký nový druh, který ještě nekroužkoval. Nám se to letos podařilo
hned 4x. Poprvé se jednalo o běžného ptáka, který se ale zas tak běžně do sítí nechytá –
straku obecnou, kterou jsme odchytli nedaleko Kalikovského mlýna v Plzni začátkem dubna
(předevčírem jsme pak kroužkovali 3 mláďata tohoto druhu u Klatov). Pak se jednalo o kavku
obecnou – dnes již vzácný druh žijící v Plzeňském kraji snad už jen v Plzni a Klatovech (viz.
samostatná zprávička). Dalším z druhů byla zcela náhodně čejka chocholatá. Tu jsme jako
ještě nevzletné mládě odchytili u Nového rybníka u Nepomuka při kontrole barelu pro
poštolky
(chování starých
čejek
nám
prozradilo,
že
tam někde na
poli v mokřině
bude
určitě
hnízdo s vejci
nebo mláďata) a
posledním
přírůstkem
z této
neděle
jsou 4 mláďata
čápa
černého
kroužkovaná na
Chejlavě na námi zhotoveném hnízdě.

Vzdělávací a osvětové akce
V květnu jsme kromě Vítání
ptačího zpěvu v Lužanech a
Spáleném
Poříčí
uspořádali
vycházku i pro rodiče s dětmi
z MŠ Nezvěstice a akci pro
druháky ze Střední zemědělské
školy v Klatovech. Na všechny
akce vyšlo počasí a lze je kladně
hodnotit.

Vycházka z Nezvěstic do Žákavé

V Klatovech

Kavky v barelu
Kavka obecná je středně velký inteligentní pták z čeledi
krkavcovitých, původně to byl dutinový hnízdič (hnízdila
např. v aleji k Žinkovskému zámku), popř. v budkách. Pak
se postupně stáhla k lidem a začala hnízdit na kostelních a
zámeckých věžích, v holubnících, na půdách domů apod.
Ještě jako kluk si pamatuji, že slušná kolonie kavek hnízdila
Někde tam ten skřivan je……………
na Zelené Hoře ve věži. Ještě když zde natáčeli Černé barony zde hnízdila v počtu min. 5
párů. Pak zmizela a nejen odtud. Při cestách Plzeňským krajem na ni narazím snad jen v Plzni
a při sběru potravy i v okolí a pak v Klatovech a na okolních polích. Díky rekonstrukcím
objektů, ve kterých hnízdí, přicházejí i o tato hnízdiště a stávají se stále vzácnějšími. Nyní
nám ale svitlo zrnko naděje. Cca 1km vzdušnou čarou od severního okraje Klatov,
v zemědělské krajině nedaleko místního letiště máme umístěno několik barelů pro poštolky
– každoročně zde poštolky vyváděly mladé. Jeden z barelů je umístěn na topolu ve výšce cca
8m nad zemí. Letos namísto poštolek nás v něm čekala 2 mláďata kavek. Barel byl zčásti
zastavěn větvemi, podobně jako mají hnízdo straky. V okolí na polích sbíraly potravu další
kavky, které hnízdí kdesi v centru Klatov (možná přímo na Černé Věži). Na podzim zde
rozšíříme nabídku barelů a budeme sledovat, jestli se jejich obliba u kavek v této lokalitě
rozšíří.

Břehule
Jako každý rok i letos sledujeme vývoj populace břehulí na českém jihozápadě. Provedli jsme
kontrolu známých lokalit a zjistili jsme, že situace v oblasti oproti loňsku zůstává v podstatě
stejná. V Nepomuku pod přepadem říčky Muchovky ze Špitálského rybníka jsme provedli
posekání trávy, aby zde břehulím nezarůstali umělé nory do trávy. Přímo pod přepadem
hnízdí 3 páry břehulí. Dalších cca 5‐7 párů pak hnízdí na stejné říčce ve stejných umělých
norách pod PNEUSERVISEM BARUM na opačné straně hlavní silnice Plzeň – České
Budějovice. Těší nás, že se počet hnízdících párů tohoto druhu v této lokalitě pomalu
zvětšuje. Bohužel lokalita již o moc více prázdných hnízdních nor nenabízí. Musíme do
budoucna zauvažovat, jak zde jednoduše tomuto druhu pomoci….
Racci chechtaví – konec hnízdní kolonie?
Již od roku 2002 pravidelně jezdíme každý červen na hnízdní kolonii racků chechtavých na
Kozčínském rybníce u Pačejova a okroužkujeme zde minimálně několik desítek až stovek
racků chechtavých. Kolonie se nachází na ostrově největšího rybníka Plzeňského kraje a
v současnosti se jedná pouze o jednu ze dvou zbývajících kolonií v Plzeňském kraji. Protože
racek chechtavý je ubývajícím druhem ptáka, byla zde vyhlášena přechodně chráněná plocha
na dobu hnízdění vodních ptáků. Možná však tomuto hnízdišti zvoní hrana. Rybník je obrok
loven a než nateče 104ha plochy, chvíli to trvá. Na podzim 2006 byl proveden výlov a
vzhledem k suché a teplé zimě a minimálnímu přítoku vody zůstal ostrov ještě v červnu 2007
na suchu a predátoři – lišky, divoká prasata, kuny apod. chodili na ostrov suchou nohou jako
na prostřený stůl – během několika dní sežrali všechny vejce a racci nevyvedli ani jedno
mládě. V roce 2008 sice byl rybník již napuštěn a hnízdění zde proběhlo, ale hnízdících párů
racků bylo evidentně méně. Na podzim 2008 byl rybník opět loven, při poslední návštěvě
minulý týden je ostrov stále na suchu a rackové již lokalitu opustili a to letos byla zima
celkem normální, s dostatkem sněhu a i jaro bylo celkem vlhké. Nechápeme tedy, proč
rybník je stále na poloviční hladině, když v žádném z roků před rokem 2006 se to nestávalo.
Nestálo by zauvažovat o nějakých opatřeních, která by měla minimalizovat
pravděpodobnost, že v hnízdní době od 15.4. do 15.7. bude ostrov na suchu? Např. snížit
minimální průtok vody na výtoku z rybníka? Dle našeho názoru nyní nechybí moc a hnízdiště
racků zde definitivně zmizí.
Slavíci a albín konipase bílého
Slavík obecný je druhem nížin, v našem regionu je hojnější pouze v Plzni a blízkém okolí.
Roztroušeně hnízdí až k Nepomuku do výšky max. 450 m.n.m. V posledních letech začal
v regionu z tradičních hnízdišť mizet, ale zato byla nalezena hnízdiště nová. Loni to např. byl
břehový porost rybníka Vejsovského u Chocenic. Letos jsme zcela náhodou narazili na
zpívajícího samce slavíka nad obcí Klášter, směrem k samotě Dubeč. Nadšeni z nového
poznatku jsme byli jen chvíli – nadšení vystřídalo ještě větší nadšení, když jsme zde uviděli
bílého konipase bílého☺. Skutečně – tento atypický jedinec se pohybuje nejčastěji podél
komunikace z Kláštera na Dubeč a tento týden byl spatřen i mezi Klášterem a Nepomukem
poblíž čističky odpadních vod. Když budete mít cestu okolo, určitě se zastavte – takovou
raritu už asi neuvidíte.

Albín konipase bílého

Kroužkování poštolek
Naše členka Petra Vacíková se v rámci své bakalářské práce systematicky věnuje poštolkám
obecným – menším sokolovitým dravcům. Každé 3 týdny již od půlky dubna provádí kontrolu
nám známých hnízdišť. Ve srovnání s ostatními roky již mohu říci předběžný výsledek.
Obsazenost hnízd je vysoká – řekl bych nejvyšší v historii. Oproti loňsku je ale znatelně méně
mláďat na hnízdo – patrně důsledek menšího množství potravy. Z námi vyvěšených barelů na
stožárech VVN je jich obsazeno 100%! Zajímavý je i příběh barelu v Letinech. Tam při nátěru
stožárů shodili natěrači barel na zem (cca říjen 2008), zjistili jsme to koncem března 2009 –
barel jsme tedy znovu pověsili – při další kontrole za týden jsme nevěřili svým očím –
v barelu již byly poštolčí vejce….sotva pár dní poté, co jsme ho pověsili. Nyní již jsou téměř
všude mláďata – někde již dokonce vylétaná. Na většině lokalit jsou již okroužkovaná – zbylé
lokality budeme objíždět postupně až do konce června. K dnešnímu dni je označeno za rok
2009 asi 80 poštolek.

Snůška poštolek ve věži zámku Oselce

Invaze motýlů
V sobotu 17.5. se v Nepomuku konala tradiční pouť. Ležel jsem na zahradě a čekal, jestli
někdo navštíví naše spolkové zahradnictví a najednou, kolem 14té hodiny mi upoutala
naprostá invaze motýlů. Všude kolem létali tisíce motýlů jedním směrem a to velmi rychlým
tempem. Odhadl jsem, že se jedná možná o babočku síťkovanou (jak jsem později zjistil, mýlil
jsem se). Uvedenou věc mi během odpoledne hlásilo telefonicky více lidí, jak z Nepomuka,
tak i z trasy Nepomuk – Plzeň. Invaze pokračovala několik hodin – k večeru postupně slábla.
Nedalo mi to a napsal jsem zvědavý dotaz na českou společnost entomologickou. Za několik
dní jsem obdržel odpověď, že se jedná o babočku bodlákovou….i když….já Vám odpověď
zkopíruji celou….

„Hezky den, neslo o babocku sitkovanou, ale o babocku bodlakovou Vanessa
cardui, vime o tom a pozorujeme take, kolega Michal Palka mi preposlal
toto:
dostal se mi do ruky e‐mail od nasich kolegu z Butterfly Conservation
Europe ohledne letosniho masivniho tahu babocek bodlakovych (ty
oranzovo
hnedi motyli, co jsme videli v Maroku uplne vsude)
Diky pomerne destivemu jaru v Atlasu v kombinaci s teplejsi zimou je
dnesni jarni populace naprosto vyjimecne (pisou doslova
"fenomenalni"),

podarilo se odhadnout pocet kukel az kolem 150 tisic na jednotlive
lokalite
(Constanti Stefanescu, Spain; pozorovano v breznu na 1,8 ha)
21. kvetna priletela migracni vlna do Velke Britanie, behem dvou dnu
24/25 kvenna priletelo na ostrovy mezi 10 a 50 milionu jedincu.
A ted to podstatne pro nas: v nedeli jsem byl na hranicich s Bavorskem
a migracni vlna je uz i u nas. Behem minuleho tydne zaznamenali tah
na Jizni Morave a na Hane (a tah stale trva), minule utery v okoli
Olomouce
a Prerova proletelo minimalne nekolik milionu jedincu (Adolf Goebel).
Podle soucasnych odhadu se letosni migracni vlna vyrovnava obrovske
migraci
pred 30ti lety, vzhledem k tomu, ze stale pokracuje, mozna ji jeste
predci. Takze kochejte se dokud muzete, uz to mozna nezazijete :)“
Opravdu jsem se kochal – nikdy jsem nic podobného neviděl a doufám, že do konce života se stanu
ještě něčeho podobného svědkem…. V.K.

