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Vážení přátelé, 

je tu druhé číslo našeho občasníku s aktuálními informacemi ze spolku. Přeji příjemné čtení 

                      Václav Kovář 

Akce pro následující týdny: 

Pro širokou veřejnost: 

V nejbližších týdnech není v plánu žádná akce pro širokou veřejnost. 

Pro členy: 

Od 9.7. do 23.7. se min. 2 x týdně budou konat odchyty a kroužkování ledňáčků říčních – 
bližší termíny na požádání. 

Pátek, sobota, neděle 24. – 26.7. – odchyty a kroužkování labutí na rybnících okresu Plzeň – 
jih, Klatovy a Strakonice. 

PÁ: od 18:00  
– rybník Maňovská u Mileč 
SO: od 8:00 na celý den 
NE: od 8:00 min. na dopoledne 
‐ Hadí rybník u Blatné 
‐ Velký Bezděkovský u Chanovic 
‐ Velký Babín u Horažďovic 
‐ rybník u Partoltic 
‐ Podhrázský rybník u Chocenického Újezda 
‐ možná i rybníky Vůsí u Lnářského Málkova, Lužanský u Lužan a rybník u kasáren u Strakonic 
(tyto zatím nekontrolovány na přítomnost rodinek labutí) 
 

Můžete  s námi vyrazit na  jeden den  i na celý víkend –  sranda a dobrodružství  zaručeno☺. 
Nebát se vody nutností. 

 

 

 



Aktuality: 

Ptačí víkend v Klášteře u Nepomuka 

O  uplynulé  sobotě  se  konala  již  tradiční  akce  pod  Zelenou Horou  u  řeky Úslavy  na  okraji 
Kláštera u Nepomuka. Bohužel musím konstatovat, že se  jednalo o  jednu z nejhorších akcí, 
která  se kdy konala. Za celý den  se odchytli pouze 3 ptáci  (v  lepších  letech  jich bylo  i 40), 
dusné počasí odpoledne vystřídala bouřka s přívalovým deštěm, ze spolku se na organizaci 
podíleli pouze 2  (3)  lidé a návštěvníky bychom  spočítali na prstech obou  rukou  (z  toho  se 
jednalo  ve  všech  případech  o  příznivce,  případně  i  členy  spolku). Večerního  neúspěšného 
odchytu netopýrů se zúčastnili 3  členové spolku a 5 nečlenů. Zkrátka zbytečně vynaložená 
energie. Měli bychom popřemýšlet, zdali akci nepořádat  jiným způsobem, případně změnit 
místo nebo ji úplně zrušit. 

 

Špatná sezóna pro motáky pochopy 

Atypicky vlhké počasí,  časté deště a bouřky a nedostatek potravy zapříčinili dosud nejhorší 
sezónu pro motáky pochopy, co ve spolku pamatujeme. Ačkoliv ještě v první polovině června 
bylo na mnoha  lokalitách vidět tyto ptáky krmit mláďata, postupně z lokalit mizeli poté, co 
přišli o svá mláďata. Tam, kde se nám je podařilo zastihnout, většinou bylo na hnízdě jen 1‐2 
mláďata (v lepších letech to bývalo 4‐6(7) mláďat). Začátkem tohoto týdne jsme kontrolovali 
poslední hnízdiště – za celý den jsme objeli 10 hnízdišť a neokroužkovali jsme jediné mládě.  

 
jediné a navíc nepříliš vitální mládě motáků pochopů u Nicova u Plánice, opět na netradičním hnízdě na vrbě 

 

 

 



Ledňáčci a skorci 

1.  července  jsme  během  jediného  odpoledne  na  řece  Úslavě  a  Bradavě  okroužkovali  27 
mláďat  ledňáčků  říčních  ve  stáří  14‐20  dní,  na  dalších  2  lokalitách  byla  mláďata  na 
kroužkování malá a na ně se pojede ve druhém červencovém týdnu. I přes přívalové deště a 
bouřky měli ledňáčci z povodí Úslavy štěstí – hladina se nezvedla více než o půl metru. Hůře 
dopadly  páry  hnízdící  na  Úhlavě  a  Otavě  –  zde  hladina  stoupla  o  více  než  250cm  a 
pravděpodobně po celém toku voda vypláchla všechna hnízda.  

Dobrá zpráva se nám donesla v sobotu 4.7. – v Klášteře u Nepomuka na Úslavě po min. 3 leté 
pauze opět zahnízdili skorci vodní – a navíc – hnízdo si postavili v námi vyvěšené polobudce 
pro konipasy horské, která  je na  lokalitě  již 5  let a každoročně v ní hnízdili právě konipasi. 
Jedná se o první zahnízdění v budce v námi sledované oblasti. Skorci zde krmili svá (min. 3) 
právě vylétlá mláďata – začátkem července se  jedná o docela pozdní vyvedení. Tento druh 
hnízdí 1‐2x za rok a většinou v dubnu – květnu. 

 

15 dní staré mládě ledňáčka říčního při kroužkování, Vlkov u Spáleného Poříčí 

 

Transfer labutí 

Tak jako každý předchozí rok i letos v červnu nás labutě ze Špitálského rybníka nezklamaly. I 
se  svými mláďaty  tradičně  naskákaly  pod  přeliv  potoka Muchovky  ze  Špitálského  rybníka 
v Nepomuku. Proto jsme provedli rychlý odchyt a transfer celé rodinky na rybník Maňovská u 
Mileč, kde  je budeme za 3  týdny odchytávat znovu – za účelem kroužkování mláďat, která 
nyní byla na označení příliš malá. Pokud bychom nechali labutě svému osudu, po potoce by 
došly  až  na  rybník  v Klášteře,  kde  by  jejich  pobyt  kolidoval  se  sportovním  rybolovem  a 



místními  zahrádkáři,  jimž  by  z břehu  chodili  do  zahrad  na  zeleninu….tam  už  by  se 
odchytávaly hůře (zkušenosti z roku 2002 a 2003). 

 

 

 



 

Sběr materiálu z padacích pastí na hmyz na Chejlavě 

V pátek 3.7. byla provedena 2. kontrola a sběr odchyceného hmyzu ze všech 48 sledovaných 
bodů  v polesí  Chejlava.  Pasti  byly  připraveny  na  další  odchyt  a  příští  kontrola  bude 
provedena poslední týden v červenci. 

 



 

 

 

 

 



Předběžná zpráva o hnízdění poštolek v roce 2009 

Sezóna  poštolek  obecných  (Falco  tinnunculus) 
pomalu  končí,  zbývá  už  jen  zkontrolovat  několik 
lokalit, kde jsou ještě vejce – pravděpodobně se ale 
jedná  o  opuštěné  nebo  neoplodněné  snůšky. 
Většinu  hnízdišť  již  mladé  poštolky  opustily.  Na 
úspěšnosti  hnízdění  se  podobně  jako  u  motáků 
pochopů  (Circus aeruginosus) podepsalo počasí. Na 
většině  lokalit  byla  mláďata  napadena  parazity. 

Přestože  byla  obsazenost  barelů  umístěných  na 
stožárech VVN 100%  (jedná se o 27  lokalit), věku 
kroužkování  se  dožilo  pouze  97  mláďat  z počtu 
148 vajec (prokazatelně se vylíhlo 7 mláďat, která 
zemřela) a  to  je průměrně pouze 3,59 mláďat na 
barel – v loňském  roce  to bylo 4,64  (4 barely ale 
nebyly  obsazeny).13.6.  byla  v barelu  v  Pozdyni 
(okres  Příbram)  nalezena  tři  mrtvá  mláďata  a 
minimálně  jedno  roztrhané  (z  5  vajec). Mláďata 
nebyla  slabá,  byla  mrtvá  krátce  (otrava???). 
Barel v Neurazech  (umístěný na stromě) byl  letos 

prázdný,  poštolky  zde  hnízdí  v areálu  firmy  Aximont  (hnízdo  nenalezeno).  Neobsazeny  zůstaly  i 
některé další  lokality z minulých  let  (např. podkroví zámku Zelená Hora, zámek Žinkovy, díra ve zdi 
mlýnu v Kladrubcích). Objevili  jsme nová hnízdiště  (kostel v Myslívě, zámek v Obytcích, zemědělská 
stavení v Žinkovicích a ve Tchořovicích). Pár hnízdící na kostele sv.  Jakuba v Nepomuku měl 9 vajec 
(rekordní počet), snůška je ale pravděpodobně opuštěná (24.5. sedm vajec, 16.6. a 30.6. devět vajec). 
V nově vyvěšeném barelu nad obcí Jarov se z 5 vajec vylíhla béžová mláďata (na fotkách bohužel není 
rozdíl oproti běžnému zbarvení příliš patrný). 

 Podrobnější  zpráva  se  statistickým  vyhodnocením  hnízdní  úspěšnosti  bude  ve  zpravodaji  Datel.
                        P.V. 

 


