
Čím je ohrožen?

stále rozsáhlejšími regulacemi
vodních toků

znečištěním životního prostředí

kontaminací potravního řetězce

chladnými, dlouhými zimami,
zejména opakují-li se po sobě

Ledňáček říční ( ), patřící do řádu srostloprstých, je jedním z našich nejkrásnějších ptáků žijících trvale
u vody. Dnes jej však na našich řekách a rybnících můžeme zastihnout již poměrně vzácně. Příčinou jeho úbytku je
především ztráta vhodných míst k hnízdění. K tomu ledňáček potřebuje přítomnost kolmých břehů, v nichž si
vyhrabává noru. V ní pár 2-4x do roka vyvádí po 4-8 mlád’atech. Málokteré z nich však přežije první zimu, jen
výjimečně ptáci dosahují věku vyššího než 5 let. Potravou ledňáčků jsou především drobné rybky a různí bezobratlí
živočichové. V ČR patří ledňáček mezi zákonem zvláště chráněné - silně ohrožené živočichy. V rámci evropské
soustavy chráněných území NATURA 2000 je pro něj vyhlášeno několik ptačích oblastí (SPA).
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Kontakty

ZO ČSOP 76/08

Česká společnost ornitologická

ÚVR Českého svazu ochránců přírody

Severomoravské regionální sdružení ČSOP

Správa CHKO Beskydy

Radhoštˇ
Valašská 1657, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
tel.: 605 552 978, e-mail: j.kolecek@email.cz,
www.csoproznov.org

Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5, tel.: 274 866 700
e-mail: cso@birdlife.cz, www.cso.cz

Uruguayská 7, 120 00 Praha 2, tel.: 222 516 115
e-mail: csop@ecn.cz, www.csop.cz

U Rajky 15, PS 49, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel.: 571 621 602, e-mail: csopvm@quick.cz

Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
tel.: 571 654 293, e-mail: beskydy@schkocr.cz

Jak mu můžeme pomoci?

podílením se na zachování a ochraně jeho
přirozených životních podmínek

registrací a ochranou stálých hnízdišť
ve spolupráci se Správou toku a orgány ochrany
přírody

citlivými úpravami břehů a budováním umělých
hnízdních stěn a nor

prosekáváním otvorů do ledu za tuhých zim

osvětou a propagací

při podezření na činnost, která ohrožuje ledňáčky
nebo jejich lokality výskytu nebo hnízdění,
kontaktováním některé z uvedených organizací
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