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Akce pro následující týdny:
Pro širokou veřejnost:
Aktuálně nic

Pro členy a příznivce:
‐
‐

Kroužkování poštolek, ledňáčků, káňat, čápů, rorýsů a motáků – průběžně až do
prvního týdne v červenci.
Přelom července / srpna – tradiční víkendová akce Labutě

Aktuality:
Omlouvám se všem čtenářům, že dlouhodobě neobdrželi tento zpravodaj. Kvůli naprosto nabitému
jaru jsem se nedostal k jeho tvorbě. Proto Vám nyní přináším fotografiemi bohatší číslo. Všechny akce
uplynulých měsíců nelze do tohoto periodika vtěsnat, tak alespoň takový malý výběr.
V. Kovář

Akce ke dni Země v Plzni
Stalo se již zvykem, že jsme v posledních letech pro ZOO Plzeň organizovali aktivity ke Světovému
dni ptactva začátkem dubna. Letos se však akce posunula a konala se až v druhé polovině dubna
jako akce ke Dni Země. Plzeňská zoologická a botanická zahrada uspořádala na sobotu 24.4 pro
návštěvníky bohatý program. O část z něj jsme se postarali my z NOSu, kdy dopoledne mezi 10:00 –
12:00 jsme připravili vycházku kolem části kaskády Boleveckých rybníků mezi stanicemi tramvají číslo
1 a číslo 4. Počasí ten den vyšlo na jedničku a v 10:00 se na konečné tramvaje č. 1 v Bolevci sešlo
kolem 50 lidí všech věkových kategorií (viz. foto v úvodníku). Do natažených sítí se pak chytlo větší
množství opeřenců celkem 12 druhů ptáků, takže i odchyt lze hodnotit jako zdařilý. Celá akce byla
přítomnými kladně hodnocena.

Průzkum regionu ze vzduchu
Týž den, jako se konala akce ke Dni Země, jsme využili počasí a s Petrou Vacíkovou podnikli vzdušný
průzkum našeho regionu. Dohromady jsme ve vzduchu strávili 2,5 hodiny v ultralehkém letadle. Mimo
jiné jsme prolétli oblast mezi Plzní a Šumavou, Brdy včetně Padrťských rybníků, Rokycansko,
Radnicko a Berounku. Byl to nádherný zážitek, který všem doporučuji a rád si ho v budoucnu zopakuji.

Předletová příprava na letišti v Líních

Předletová příprava na letišti v Líních

polesí Chejlava

Polesí Chejlava, napravo Chocenice a uprostřed údolí Chocenického potoka

Zelená Hora

Nepomuk

Klatovy

Klatovy – sídliště za Beránkem – zde jsem strávil 10 let svého života (1989 – 1999)

Přelet nad Jezerní horou s pohledem na Velký Javor, na severní straně ležel ještě koncem dubna sníh

nová rozhledna sedlo u Sušice

Kozčínský rybník s hnízdní kolonií racků chechtavých, Pačejovsko

Jdeme na přistání v Líních

Vítání ptačího zpěvu v Žinkovech a Spáleném Poříčí
O druhém květnovém víkendu jsme pořádali tradiční jarní akce pro veřejnost. V sobotu v Žinkovech
vedl akci Vojtěch Hájek, v neděli ve Spáleném Poříčí pak Václav Kovář. Počasí se vyvedlo (hlavně
v neděli bylo nádherně). V Žinkovech přišlo 15 lidí a ve Spáleném Poříčí 35 lidí. Vše, včetně odchytu
ptáků, vyšlo na jedničku.

V. Hájek a účastníci akce na hrázi rybníka Labuť v Žinkovech

OPŽP
Alias Operační program životní prostředí. Již jste o něm slyšeli – spolek z tohoto programu měl
požádáno na financování 2 projektů „Regenerace sídelní zeleně v Nepomuku, okres Plzeň-jih“ a na
projekt „Podpora biodiverzity v Jihozápadních Čechách“. První z uvedených byl již fakticky zrealizován
na konci roku 2009, papírově dořešen v květnu 2010, kdy jsme také obdrželi uhrazení vzniklých
nákladů z OPŽP. Nyní jsme předložili na Státní fond životního prostředí poslední dokumenty
(Závěrečné vyhodnocení akce) a projekt se tak úspěšně uzavírá. Druhý projekt se teprve naplno
rozběhne, tento týden jsme dokládali na Státní fond životního prostředí poslední vyžadované
dokumenty. Nyní již jen budeme čekat na smlouvu o poskytnutí dotace podepsanou novým ministrem
ŽP (nebo jiného resortu, pod který možná ŽP spadne) a budeme moci začít realizovat.

Poštolky
Stejně jako loni se Petra Vacíková věnuje intenzivně poštolkám. První odhady hovoří o nejvyšší
hnízdní úspěšnosti tohoto druhu po dobu našeho sledování. Během 3 následujících týdnů bychom
měli sebrat poslední data z letošní hnízdní sezony a v dalším čísle tohoto zpravodaje přineseme
statisticky zpracované výsledky.

Variabilita ve zbarvení vajec poštolek obecných

Variabilita ve zbarvení vajec poštolek obecných

hnízdiště na kostele sv. Jakuba v Nepomuku

mladé poštolky před kroužkováním

kroužkování poštolek

čerstvě vylíhlá mláďata poštolek

kroužkování poštolek

kroužkování poštolek

V roce 2010 poštolky nouzí o potravu netrpí – barel u Nového rybníka u Nepomuka – celkem 12,5
hraboše připravených ke konzumaci mláďatům

Rarita – albín….(nebo snad chytla laboratorní myš???:-)

kroužkování poštolek

To hnízdo neopustím ani náhodou – pár cm od sedící samice a s ní to ani nehlo, Chocenice - sýpka

Ledňáčci
Letošní sezona ledňáčků moc dobře nezačala, lokalit je obsazena cca polovina a na Úhlavě nebyla
mnohá první hnízdění vyvedena kvůli povodni před 10 dny, kdy se mnoho mláďat utopilo v norách
(podobná situace byla i na Otavě a Klabavě), jen Úslava se nedostala ani k prvnímu povodňovému
stupni… V následujících dnech a týdnech budou probíhat kontroly a kroužkování druhé snůšky. Děkuji
M. Boušové a J. Hanzlíkovi za sjetí větší části Úslavy na kánoi a kontrolu lokalit.

Zajímavá pozorování a zjištěná hnízdění zajímavých druhů ptáků
Loni jsem Vás informoval o hnízdění kavek obecných v plastovém barelu u Klatov. I letos v tomto
barelu hnízdění kavek probíhalo. Byla okroužkována 2 mláďata.
Na 2 lokalitách těsně vedle Nepomuka letos hnízdí kulíci říční.
Pár kilometrů na jih od Nepomuka vyvedli 2 mláďata orli mořští (dle místních zde hnízdí již min. 3
roky). Ačkoliv okolo jezdím několikrát do měsíce jsem je tu nikdy nepozoroval a rozhodně bych je tu
nečekal.
U Měcholup, respektive mezi obcemi Měcholupy a Prádlo hnízdí pár motáků lužních. Hnízdo zatím
nebylo nalezeno.
V okolí Nepomuka, ale i v širším okolí stoupá rok od roku pozorování luňáků červených v hnízdním
období, patrně se zde zvedá a rozšiřuje hnízdní populace tohoto druhu. Troufám si tak říci, ačkoliv
jsme dosud žádné hnízdo fyzicky nenašli.
Břehule i letos hnízdí na všech lokalitách v regionu jako loni a v podobných počtech.
Ornitologicky zajímavou lokalitou se jeví oblast mezi Mladým a Starým Smolivcem a obcí Metly.
Hlavně v okolí Metelského rybníka. Naposled při kroužkování poštolek jsme tu najednou pozorovali 2
luňáky červené a orla mořského. Na jaře se zde shromažďovalo úctyhodné množství čejek. Jsou zde
hlášena pozorování vzácných racků, kachen a bahňáků.

Letošní rok je jeden z nejlepších za posledních 10 let pro populaci výrů velkých – po dlouhé době byla
úspěšně vyvedena mláďata i v polesí Chejlava. Zato velmi černě vidím v našem regionu letošní
hnízdní sezonu pro bílé i černé čápy. V Nepomuku ani v Mladém Smolivci letos čápi bílí nehnízdí. Na
Chejlavě jsou obě hnízda černých čápů opuštěná (ačkoliv se v březnu na obě lokality vrátili), podobně
je na tom lokalita na Kákově u Neuraz. Nakonec jsme ale přeci jen nějaká mláďata tohoto druhu
kroužkovali – dnes večer Vojtěch Hájek vylezl na hnízdo na vrchu Štědrý u Vrčeně a asistoval
kroužkování 4 mláďat tohoto druhu. U čápů bílých se chystáme na hnízdo v Příchovicích u Přeštic
během tohoto týdne.
Potápky roháči mohou hnízdit i koloniálně – na Kozčínském rybníce na ploše cca 200m2 hnízdilo letos
20 párů potápek roháčů – dalších min. 10 hnízd se nacházelo v okolí. Bylo zjištěno při kroužkování
mláďat racků chechtavých.

Exkurze Třeboňsko
Dlouhodobě plánovaná víkendová akce, které se nakonec zúčastnilo jen 8 členů spolku. Ostatní
prohloupili a o hodně přišli. Větší část skupiny se sešla v pátek večer u sádek pod hrází rybníka Velký
Tisý u Lomnice nad Lužnicí. Opodál se nachází terénní stanice České společnosti ornitologické, která
se nám stala základnou na celý víkend. V sobotu brzo ráno jsme vstali a vydali se směrem k obci
Záblatí, kde jsme měli v 9:30 sraz s autobusem s účastníky přírodovědné exkurze, kterou pořádala
společnost Calla z Českých Budějovic. V autobuse již seděla zbývající část členů N.O.Su, kteří
z domova vyráželi až v sobotu ráno. Po celý den jsme jezdili po pískovnách, bývalých i současných a
pod vedením několika odborníků jsme poznávali obojživelníky, hmyz a další. Asi největším lákadlem
byly žáby. V pískovnách u obce Záblatí a u obce Cep jsme pozorovali hnízdní kolonie břehulí říčních.
V předposlední pískovně u Suchdola nad Lužnicí jsme mohli vidět nejvzácnější českou žábu –
ropuchu krátkonohou. V. Hájek měl štěstí více a pozoroval i dudka chocholatého. Na poslední
zastávce jsme pak kromě žab, rosnatek a vodního hmyzu mohli na vlastní oči vidět i 2 druhy čolků.
Celou exkurzi dokumentoval R. Kučera a jeho fotky jsou níže k vidění. V podvečer jsme se přesunuli
zpět na naši základnu, kde jsme stejně jako den předtím poseděli u ohně. V neděli od brzkého rána
probíhal na lokalitě odchyt projektu CES, který vedou místní ornitologové spolu s J. Cepákem
(vedoucím kroužkovací stanice N. muzea v Praze). Kromě odchytu do nárazových sítí se využíval i
odchyt na nahrávku. Mohli jsme např. pozorovat nahrávkou poblázněnou kukačku (která se ale
nakonec nechytla). Během dopoledne jsme se sbalili a vyrazili na malý písečný přesyp u obce
Lužnice. Následovala návštěva největšího rybníka v ČR – Rožmberka u Třeboně, kde jsme mimo
velké množství lejsků bělokrkých pozorovali i souboj rybáka obecného s rackem chechtavým o
potravu. Na oběd jsme se přesunuli do Třeboně do vyhlášené rybí restaurace Šupina, kde jsme si
všichni pochutnali na místních rybích specialitách a následně jsme vyrazili na NPR Rybníky u
Vitmanova s hnízdní koloniií 100-200 párů kormoránů velkých, odkud nás velmi rychle vyhnal místní
„porybnej“ a tak jsme vyrazili na poslední místo naší exkurze – Červené Blato. V tuto dobu to na
blatech nádherně vonělo pryskyřicí a rozkvetlým rojovníkem bahenním. Prošli jsme si celou naučnou
stezku blatem, mně osobně se podařilo pozorování zmije v červené formě, kterou jsem nikdy předtím
neviděl, a znavení jsme dorazili zpět k našim vozidlům. Počasí vyšlo perfektně a všem se akce velice
líbila. Jako takovou tečku jsme ještě v neděli večer po návratu z exkurze vyrazili okroužkovat mláďata
výrů velkých na Chejlavu.

Skokani krátkonozí

rosnička

Kuňka obecná (ohnivá)

břehule na Cepu

rosničky

ropucha krátkonohá – nejvzácnější žába v ČR

čolek

Terénní stanice na Velké Tisém

Speciální plemeno koz se zelenými rohy u Lomnice nad Lužnicí☺

Odchyt CES na Velkém Tisém

Malá poušť – Slepičí Vršek u Lužnice

Na hrázi Rožmberka

Červené Blato

Červené Blato

Kroužkování výrů

Kroužkování výrů

Aktuality v zahradním centru
Provoz zahradního centra na Klášterecké 40 bude jen do konce června. Od 1.7. bude toto centrum
uzavřeno a odběr sazenic apod. bude možný jen po předchozí tel. domluvě. Od září pak bude
centrum zprovozněno na nové adrese ve Vrčeni u Nepomuka (mezi návsí a Úslavou)

Sběr dat – Chejlava
Stejně jako loni jsme prováděli subdodávku prací pro společnost Ekologické služby Hořovice, s.r.o. –
sběr zemních padacích pastí na lezoucí hmyz na Chejlavě. Poslední odběr byl proveden koncem
května, kdy byly padací pasti definitivně odstraněny a přemístěny na nové lokality mimo náš region.
Od začátku června pro změnu začal servis nárazových pastí pro létající hmyz. Mimo toho byly
provedeny 2 celodenní monitoringy ptáků. Servis nárazových pastí bude prováděn do podzimu, kdy
budou i tyto odstraněny.

