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General public knowledge of owls in Finland
Znalosti a vnímání sov mezi veřejností ve Finsku
MIKKOLA H.
Heimo Mikkola, Ph.D., Institute of Applied Biotechnology, University of Kuopio, P.O.Box 1627,
70211 Kuopio, Finland; e-mail FAO-GMB@Field.Fao.ang.
ABSTRACT. Study on general public owl knowledge in Finland was undertaken
1997-1998 by interviewing 251 persons in order to describe the relationship between
owls and human communities. General owl knowledge included: species known,
local names, habitats, food, calls, killings, and superstitions. General owl knowledge
in Finland was fairly good, but school teaching improved clearly the knowledge.
Universally owls are seen as messengers of ill tidings, but in Finland these ill-omen
connections have practically vanished. Majority classified owls as symbols of
wisdom; 82 % of females and 66 % of males. Further education is needed on how
beneficial owls are.

INTRODUCTION
The survival of birds depends not only on environmental issues but also on social and
cultural values. For instance, HOLL et al. (1995) suggest that it is important to consider
how people’s attitude toward wildlife affects their action on conservation of species and
ecosystems. Understanding both environmental problems and the influence of human
behaviour is indispensable to achieve success in the conservation of owl populations in
any part of the world. For hundreds, or rather thousands of years, owls have played diverse
and fascinating roles in a wide array of myths and legends. Owls are perceived as harbingers
of evil and usually they are viewed as messengers who announce forthcoming illness or
even death to the observer or the observer’s family. In this paper, I hope to foster an
appreciation for the extent to which owls have been invited into the myths of human society
in Finland as so few previous papers refer to owls in Finnish beliefs, myths, superstitions
and folklore (JÄRVINEN 1981, 1991, MIKKOLA 1995a, SAUROLA 1995).
There are 12 different species of owl in the Finnish list of birds, two of them extremely
rare. Barn Owl (Tyto alba) has been recorded four times this far, and Little Owl (Athene
noctua) only twice. Snowy Owl (Nyctea scandiaca) only breeds occasionally in northernmost Lapland, and can be absent for several years between peaks. Some Snowy Owls
are observed, however, every winter in Finland, especially in the southwestern archipelago.
The remaining nine species: Eagle Owl (Bubo bubo), Hawk Owl (Surnia ulula), Pygmy
Owl (Glaucidium passerinum), Tawny Owl (Strix aluco), Ural Owl (Strix uralensis), Great
Grey Owl (Strix nebulosa), Long-eared Owl (Asio otus), Short-eared Owl (Asio flammeus)
and Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) are common or fairly common in large parts of
the country (MIKKOLA 1983). So public knowledge of these nine species should be fairly
good.
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METHODS
An interview study on general public knowledge of owls in Finland was undertaken in order
to describe the relationships between owls and human communities and owl myths and legends.
In 1997-98 a total of 251 Finnish people were interviewed by using the pretested questionnaire
(MIKKOLA 1997a). People were not selected fully at random, but represented quite well the
entire country, both sexes, and all age groups above 10 years of age.
Age and sex of the interviewed persons
The age and sex distribution of the interviewed persons is fairly representative of the active
Finnish population as shown in Table 1. The eldest female interviewed was 73 years old
and the eldest male 77 years old, respectively; the youngest female was 11 and the youngest
male 14 years old. People still at school are over represented as two most active interviewers are teachers of biology.
Table 1 - Age distribution of the interviewed persons (in %).
Tab. 1 - Věková skladba dotazovaných osob (v %).

Years of age Věk (roky)
10-20

Females
51.7

Ženy

Males Muž i

Total Celkem

40.2

46.8

20-30

9.8

5.6

8.0

30-40

11.2

9.3

10.4

40-50

11.9

12.2

12.0

50-60

10.5

19.6

14.4

60-70

3.5

7.5

5.2

70-80

1.4

5.6

3.2

100.0

100.0

100.0

143

108

251

Total Celkem
Nr. of answers Počet respondentů

Spatial distribution
The spatial distribution of the interviewed persons covered the whole country, as there were
people from 55 different villages and towns from Nauvo in the south to Utsjoki in the north,
and from Vaasa in the west to Joensuu in the east.
Education level
The education level of the interviewed people was not far from the national average, ranging
from people with 7 years of standard schooling to highest academic degrees in law etc.
Professions
The professions of the interviewed people also represented the variety of Finnish society.
Students and school kids were slightly over represented, but all major professions from
farmers to company directors were well represented. Even unemployed, including housewives and retired persons, were included.
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In most of the tables in this paper the similarity index has been calculated to show if
there are statistically significant differences in the answers between the female and male
respondents. The index used in this paper is modified from MacNAUGHTON and WOLF’s
(1973) "Index on Community Similarity":
C=

∑ (2m)
∑ (a + b)

In which: a = percentage in female answers, b = percentage in male answers, m = minimum
percentage in either male or female answers.
The nearer 1.0 the index is, the higher is the similarity between female and male answers
and less significant are the gender differences statistically.
RESULTS
General knowledge of owls
There are 12 possible species of owls in Finland, two of which are extremely rare, and one
of which occurs only occasionally in the country. The remaining nine species are fairly
common in most of the country, so the identification of these species should not be too
difficult even for the general public. The majority of the interviewed people were able to
identify between two and six different species of owls, 65 % of the females and 67 % of
the males. The knowledge of the species seems to be slightly better in males compared
with that of the females but according to the similarity index (explained above) the
difference is not statistically significant (Table 2).
Table 2 - General knowledge of owl species (in %). Similarity Index C = 0.82.
Tab. 2 - Počet druhů sov, které respondenti znají (v %). Index podobnosti C = 0,82.

Nr. of Species known Počet druhů

Females

Ženy

Males Muž i

Total Celkem

0

11.1

6.5

9.6

1

9.7

9.3

9.5

2-3

34.7

33.3

34.6

4-6

30.6

33.3

31.8

7-10

13.2

13.0

13.1

> 10

0.7

4.6

2.4

Total Celkem

100

100

100

Nr. of answers Počet respondentů

143

108

251

At the most one interviewed female knew 13, and one male 14-owl species. Similarity
index between female and male knowledge of species is so high (0.82) that there are no
statistical evidences to prove that males know more owl species than females. Three species
listed by these respondents are not known to occur in Finland, namely Common Scops Owl
(Otus scops), Marsh Owl (Asio capensis) and Cape Eagle Owl (Bubo capensis), which
people must have seen during their trips abroad. The most active interviewer, Kirsti Helle,
M.Sc., repeated the owl questions in her class 8A after she had taught owls in the class and
shown them the BBC owl video "Night Hunters". Students were surprised that they had to
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answer again, but did it anyhow. Results were remarkable. Before teaching six out of 11
girls knew no owl species at all, and the best knew five species. A few weeks after the owl
lesson all girls knew between two and ten owl species as shown below. For the boys the
teaching was equally effective, although their starting level was already higher than that
of the girls. After teaching the similarity index was even less than before the teaching (0.29
vs. 0.32) proving that the boys also benefited from the lessons. Teaching also positively
affected all the other answers on owl food, calling, habitat etc., but the results are not shown
in this paper.
Owls known

Before

After

Girls (11)

Boys (5)

Girls (11)

Boys (5)

0

54.5

-

-

-

1

9.1

20.0

-

-

2-3

27.3

60.0

18.2

20.0

4-6

9.1

-

54.5

-

7-10

-

-

27.3

40.0

10

-

20.0

-

40.0

Total %

100.0

100.0

100.0

Similarity Index C

0.32

100.0
0.29

Best known owl species
Out of the 12 species of owls in Finland, the Eagle Owl is by far the best known species
both for the female and male respondents (Table 3).
The most common owl, Tengmalm’s Owl, is the second best known, again for both
sexes. Third best known - Snowy Owl - is a great surprise, considering that it only breeds
in Finland, when an invasion from the east coincides with a microtine peak in northernmost
Lapland. The last good breeding years have been 1999, 1998, 1988, 1987 and 1974.
Naturally, one explanation is that it is the easiest owl to identify due to its almost white
appearance.
Equally surprising is that only every fourth respondent knows the Pygmy Owl, and only
every sixth the Short-eared Owl, both of these species being very common in a large part
of the country. There are estimated 10.000 pairs of Pygmy Owls and up to 8.000 pairs of
Short-eared Owls in Finland, the last mentioned number depending, however, heavily on
vole densities. Men seem to be more familiar with these two species than women, as is the
case with some other species like Great Grey, Hawk and Tawny Owls. However, the overall
similarity index between male and female answers is very high 0.86, so the differences are
obviously not statistically significant.
The rarest owls in the country, Barn and Little Owls, are also the least known.
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Table 3 - Best known owl species in Finland (in %). Similarity Index C = 0.86.
Tab. 3 - Nejznámější druhy sov ve Finsku (v %). Index podobnosti C = 0,86.

Males Muž i

Total Celkem

Eagle Owl (Bubo bubo)

77.8

81.5

79.4

Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus)

58.3

61.1

59.5

Snowy Owl (Nyctea scandiaca)

38.9

47.2

42.5

Long-eared Owl (Asio otus)

32.6

37.0

34.5

Great Grey Owl (Strix nebulosa)

27.8

35.2

31.0

Ural Owl (Strix uralensis)

29.9

27.8

29.0

Hawk Owl (Surnia ulula)

24.3

32.4

27.8

Pygmy Owl (Glaucidium passerinum)

22.9

33.3

27.4

Tawny Owl (Strix aluco)

15.3

25.0

19.4

Short-eared Owl (Asio flammeus)

6.3

20.4

12.3

Barn Owl (Tyto alba)

8.3

12.0

9.9

Species Druh

Little Owl (Athene noctua)
Nr. of answers Počet respondentů

Females

Ženy

2.1
143

2.8
108

2.4
251

Local owl names
During the interviews some local names were recorded as listed below:
Tengmalm’s Owl - Helmipöllö = Tarhapöllö, Kissapöllö
Tawny Owl - Lehtopöllö = Kissapöllö
Hawk Owl - Hiiripöllö = Kissapöllö, Pissihaukka, Pössihavukka
Eagle Owl - Huuhkaja = Hyypiö, Hyypiä, Huuha, Huuhkain,
Tuukkaja, Vuorten Kummitus, Ukuli
Snowy Owl - Tunturipöllö = Jänishaukka, Valkijapöllö, Valkiahukko, Jänkkälotko, Ukuli,
Skuolfi
Pygmy Owl - Varpuspöllö = Tapinkiertäjä
Owls in general - pöllö = Kissapöllö, Pökö, Ukuli, in Lapland Skelfi, Idjalohtti, Gunjoloddi
In Finland, the word pöllö means both an ignorant (stupid) person and an owl. The ancient
Romans also believed that some owls were so foolish they could be induced to twist their
heads round and round until they throttled themselves. In India, too, the owl is synonymous
with stupidity and pomposity. ’Ullu ki tarah’ - in the manner of an owl: acting foolishly;
’ullu banana’ - to make a fool of someone - are commonly used expressions.
Kissapöllö (catowl) means both owls in general and Tawny, Hawk or Tengmalm’s Owl
in particular.
The name obviously comes from the cat like face of the owls. Interestingly, also in
Costa Rica the second most common name for an owl is "Cara de Gato" (Cat face)
(ENRIQUEZ & MIKKOLA 1997).
Ukuli is also as a common name for owls, but mainly used for Snowy and Eagle Owls.
SAUROLA (1995) lists many more common names for most of the Finnish owls.
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Owl habitats
Interviewed persons very much agreed that the favoured habitat of the owls is the forest
(Table 4). Marshes, hillsides, fields and riverbanks were also correctly selected as favourite
habitats.
A large number (63 %) connected owls specifically with rural countryside areas, but
15 % noted that owls also live in cities. No statistically significant differences exist between
the male and female answers as shown by the very high similarity index 0.91.
Other places included such places as sheds, Lapland, tundra, open rocks, far from
human beings, cleared areas of forest, near houses, on the roof and attics, old buildings and
towers.
Table 4 - Knowledge of owl habitats in Finland (in %). Similarity Index C = 0.91.
Tab. 4 - Znalosti o prostředí sov ve Finsku (v %). Index podobnosti C = 0,91.

Females
Forests Lesy

Ženy

Males Muž i

Total Celkem

100.0

95.4

98.0

Marshes Bažiny

53.9

52.8

53.4

Hillsides Kopcovitá krajina

31.5

31.5

31.5

Fields Pole

23.8

30.6

26.7

Riverbanks Břehy řek

13.3

25.9

18.7

Mountains Hory

5.6

4.6

5.2

Country side Venkovská krajina

65.7

60.2

63.3

Cities Města

11.2

20.4

15.1

Other places Ostatní

10.5

12.0

11.2

Nr. of answers Počet respondentů

143

108

251

Owl food
Almost all respondents answered that mice and voles, in that order, are the most important
food items of the Finnish owls. The clear reason for this statement is the obvious confusion
people have in separating the mice and voles, which tend to be treated as synonyms. There
are no statistically important differences between the gender answers as the similarity index
is as high as 0.88. A great number of other food items were also listed by both genders
(Table 5).
Other prey included meat, lizards, worms, carrions, eggs and sausages.
Cats and chickens, for sure, are over represented as food of the owls; both are taken
but not so regularly. Fruit, bread, sausages and porridge are a complete misunderstanding
as owls only eat such things if starting to starve in captivity, when wrongly fed by humans.
Table 5 shows that females tend to see owls more as cat and rat eaters than the males do,
although the differences are not statistically significant.
Table 6 lists the prey items people have actually seen being taken by the owls. Pygmy,
Eagle,Tawny and Ural Owls were the species mostly seen catching something, mainly in
fields, forest and near the house.
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Table 5 - Knowledge of owl food in Finland (in %). Similarity Index C = 0.88.
Tab. 5 - Znalosti o potravě sov mezi veřejností ve Finsku (v %). Index podobnosti C = 0,88.

Females

Ženy

Males Muži

Total Celkem

Mice Myši

98.6

98.2

Voles Hraboši

95.1

100.0

97.2

Rats Krysy

64.3

52.8

59.4

Other small mammals Ost. drobní savci

7.7

6.5

7.2

Hares Zajíci

9.1

8.3

8.8

Cats Kočky

9.9

5.6

8.0

Chickens Kuřata

15.4

13.9

14.7

Other birds Ostatní ptáci

46.2

53.7

49.4

Fish Ryby

12.6

10.2

11.6

Frogs Žáby

1.4

3.7

2.4

Snakes Hadi

0.7

0.9

0.8

Insects Hmyz

3.5

2.8

3.2

Seeds and fruits Semena a ovoce

1.4

0.9

1.2

Bread Chléb

3.5

3.7

3.6

Porridge Ovesná kaše

2.1

2.8

2.4

Other prey* Ostatní

4.2

6.5

5.2

Nr. of answers Počet respondentů

143

108

98.4

251

* Other prey included meat, lizards, worms, carrions, eggs and sausages.

As in the previous table mice and voles form well over 70 % of the food eaten. Hares are
also quite important food in this material, but no cats have been taken, although they got
8 % in the previous table.
Owls calling
Over 80 % of the respondents had heard owls calling or singing most often during the
spring or summer evenings (Table 7). Forest was the number one place where the owls
were calling, and quite often they were calling near the house.
A large majority of owls heard were stated to be Eagle Owls, which obviously have
the loudest and best-known calls. Less vocal species like Great Grey and Short-eared Owls
were rarely heard.
People killing owls
Killing of owls has been very common in Finland in the past. At the beginning of this century
about 1000 Eagle Owls alone were killed annually, and until the 1950’s people were paid a
reward for killing Eagle Owls. The species got full legal protection only in 1983.
In this study people were asked if they knew anybody who has killed an owl and the
answers went as follows:
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Females
Males

yes 6.8 %

no 93.2 %

total 55.9 %

(133 answers)

yes 18.1 %

no 81.9 %

total 44.1 %

(105 answers)

Although people had witnessed relatively few killings themselves, many (206 answers)
listed several reasons why owls are killed. The following reasons were mentioned (in %):
Stupidity

12.6

Self defence

1.0

To mount for decoration

11.2

Owl disturbing (voice etc)

1.0

To protect cats or game

6.8

For feathers

0.5

By fear

6.8

Due to own frustration

0.5

Just for fun

5.8

By accident

0.5

Ignorance

3.9

Dog killed

0.5

Animosity to raptorial birds

3.4

To see closer

0.5

Superstitions and prejudice

2.9

Excitement

0.5

Hunting instinct

2.9

Nobody kills owls!

1.0

For money

1.9

Is somebody killing?

3.9

Brutality

1.5

Those who kill should tell

0.5

The owl was injured

1.0

Don’t know any reason

To be eaten

1.0

Total

27.9
100.0

Table 6 - Seen actually an owl catching or eating of a prey (in %).
Tab. 6 - Respondenti, kteří viděli sovu chytit či požírat kořist (v %).

Females Ženy

Yes 29.4

No 70.6

Total 57.0

Males Muži

Yes 48.1

No 51.9

Total 43.0

Prey items seen (80 total): Kořist sov pozorovaná respondenty (celk. 80):
Mice Myš

33.8

House Sparrow Vrabec dom.

1.2

Voles Hraboš

32.5

Bullfinch Hýl obecný

1.3

Lemming Lumíci

2.5

Fieldfare Kvíčala

1.3

Field Vole Hraboš mokÑadní

2.5

Goose Husa

1.3

Bat Netopýr

1.2

Fish Ryby

1.2

Rabbit Králík

1.3

Meat Maso

2.5

Hare Zajíc

7.5

Small animal Malý živočich

1.2

Small birds Malí ptáci

6.3

Unknown prey Neznámá kořist

1.2

Willow Tit Sýkora lužní

1.2

Total Celkem

12

100.0

Table 7 - Observations on owl calling in Finland (in %).
Tab. 7 - Respondenti, kteří se setkali s hlasovými projevy sov ve Finsku (v %).
Heard owls singing or calling Respondenti, kteří slyšeli sovu
Females Ženy

Males Muži

Total Celkem

Yes

79.5

84.1

81.6

No

20.5

15.9

18.4

Nr. of Answ. Počet resp.

122

101

223

Timing of the calls Kdy respondenti slyšeli sovu
Morning Ráno

2.5

Spring Jaro

35.4

Daytime Přes den

5.7

Summer Léto

40.8

Evening Večer

58.9

Autumn Podzim

13.8

Night-time V noci

32.9

Winter Zima

10.0

100.0

Total Celkem

100.0

Total Celkem

Places Kde respondenti slyšeli sovu
Forest Les

49.2

Around House V okolí domu

18.1

At Summerhouse Na chatě

17.2

Countryside Ve volné krajině

8.6

6.9

Elsewhere (Zoo etc.)

Total Celkem

100.0

Jinde (zoo apod.)

Species calling Druhy sov, které respondenti slyšeli
Eagle Owl (Bubo bubo)

52.1

Tengmalm’s Owl (Aegol. funereus)

22.9

Tawny Owl (Strix aluco)

6.9

Ural Owl (Strix uralensis)

5.5

Pygmy Owl (Gl. passerinum)

3.5

Hawk Owl (Surnia ulula)

3.5

Long-eared Owl (Asio otus)

2.1

Snowy Owl (Nyctea scandiaca)

2.1

Great Grey Owl (Strix nebulosa)

0.7

Short-eared Owl (Asio flammeus)

0.7

Total Celkem

100.0

Stupidity is listed as number one reason, but the habit of using owls for decoration is
also commonly mentioned. Quite a number of people are questioning if anybody is killing
owls, and some are sure that nobody is. The majority could not give any reason why
somebody is killing owls. Very interestingly there is a statement from two people that owls
are killed to be eaten, both said because of hunger. This is something one would not have
expected from Finland, although owls are eaten for different reasons in many parts of the
world. For instance, in China some restaurants have owls on their menu as great delicacies.

13

Superstitions
The interviewed persons were asked how many superstitions there still are regarding owls
in Finland (Table 8).
A common answer also was that I don’t have superstitions towards the owls, but others
do. Therefore kids have more superstitions than adults (3), or elderly people have more
than young ones (20), in other countries yes, but not in Finland (4), in rural areas more than
in cities (4), during old times more than nowadays (3), and in Lapland more than in the
south (1). These evasive ways of answering seem to indicate that people have inherited
some superstitions, but try to forget or hide them. Fairly high similarity index (0.70)
between females and males seems to indicate no real gender differences in the answers.
Table 8 - The amount of superstitions towards the owls in Finland (in %). Similarity Index C = 0.70.
Tab. 8 - Odpovědi respondentů na výskyt pověr a předsudků o sovách ve Finsku (v %). Index
podobnosti C = 0,70.

Females
Not at all Vůbec nejsou

Ženy

Males Muži

Total Celkem

22.1

27.9

24.7

Not in Finland Ne ve Finsku

8.4

3.8

6.3

Not nowadays Ne v dnešní době

5.3

3.8

4.6

Don’t believe there is Nevěří, ž e přetr.

15.8

12.7

14.4

Very little Velmi málo

21.1

31.6

25.9

Not much Ne moc

13.7

6.3

10.3

Quite a lot Docela dost

2.1

3.8

2.9

A lot Hodně

3.2

-

1.7

Does not know Neví

8.4

10.1

9.2

100.0

100.0

95

79

Total Celkem
Nr. of answers Počet respondentů

100.0
174

Stories, legends and myths on owls
Many respondents knew or had stories, legends and myths on owls.
Nocturnal habits and haunting vocalizations are still invoking fear and even some superstitions. As
a result, owls are still linked by some respondents with death, at least in the beliefs and myths.
"Should an Eagle Owl settle on the roof of your house, you are sure to get some
misfortune" or "if an owl is seen in the courtyard, it is regarded as a messenger of death".
There is also a Finnish saying: "That a Satan will take the body of an owl to move
around". And a warning goes: "That you should not paint the devil into your wall, i.e. that
you should not have even a picture of an Eagle Owl in your house".
Kids have been intimidated, that an Eagle Owl will come and take them, if misbehaving.
Many respondents were referring to the fact that horror and action films often have an
owl or at least its call at tense moments ranging from terror to reverence. Even today radio,
television and film producers use the calls of Tawny Owls when they wish to add a hint of
evil and mischief, a suggestion of supernatural forces at work.
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Owls have very large eyes, which are probably the most conspicuous and compelling
eyes in the world. Some people said that they are frightened by powerful eye patterns and
owls have been employed for intimidation, on the basis that what can startle us can also
be used to scare our real and imaginary enemies.
It was much more common to see owls as symbols of wisdom, as the owls are said to
the wisest animals in the forest. Several childrens stories were cited to support this belief,
which is also known since ancient times. Perhaps the most famous of the wise old owls of
the nursery stories is ’Wol’ created by A. A. Milne to solve the problems of Pooh, Piglet
and Eyore. Alan Alexander Milne lived from 1882 to 1956 and wrote his Winnie-the-Pooh
(’Nalle Puh’ in Finnish) books well before the TV era. However, cartoon films and
children’s picture books translated into Finnish were well known to almost all interviewed,
and the majority of answers made a reference to owls’ wisdom as shown in nursery tales.
As Milne put it: "And if anyone knows anything about anything’, said Bear to himself,
’it’s Owl who knows something about something’, he said, ’or my name’s not Winnie-thePooh’, he said.
A well known late Finnish columnist "Olli" was also cited as saying: " Owl has got a
reputation of being wise, because it only moves in the dark and nobody can see what stupid
things it does". The truth is, of course, that owls are no more or less intelligent than other
predatory birds.
In Finland the commercial channel of the TV has used owls as its symbol, and many
young respondents referred to this association between the TV and owls, making them not
at all frightening.
The connection of owls with bad weather also came through. If a Snowy Owl was seen
in central Finland, people said that it was a sign of winter. One can certainly see the sense
in this association. Interestingly also Chippewa Indians believed that the north wind was
produced by the owl (Great Horned Owl, Bubo virginianus), while the warm gentle wind
from the south was produced by the butterfly (FREETHY 1992).
Classification of owls
As a conclusion the respondents were asked to classify the owls according to their
knowledge and beliefs. A great majority classified the owls as symbols of wisdom, 82 %
of the females and 66 % of the males (Table 9). Only one female and two males listed owls
as signs of ill omen. Similarly only two males and none of the females concluded that owls
are harmful. Interestingly, men find owls more beneficial than women do, but there is no
significant statistical gender difference in the answers as shown by a fairly high similarity
index (0.70).
The something else category included such statements as beautiful, mystic, interesting,
rare and distant.

15

Table 9 - Classification of the owls in Finland (in %). Similarity Index C = 0.70.
Tab. 9 - Charakteristika sov, jak je vnímána respondenty ve Finsku (v %). Index podobnosti C = 0,70.

Females

Males Muž i

Total Celkem

15.4

11.1

13.6

Bad Omen Přinášející smůlu

0.7

1.9

1.2

Harmful Škodlivé

-

1.9

0.8

Beneficial Užitečné

55.2

72.2

62.6

Just like any other bird Jako ost. ptáci

26.6

33.3

29.5

Symbol of wisdom Symb. moudrosti

81.8

65.7

74.9

Something else Jiné

17.5

13.9

15.9

Scaring Strašidelné

Nr. of answers Počet respondentů

143

Ženy

108

251

DISCUSSION
Owls have held a special fascination for humans for thousands of years. With their large
eyes positioned in the front of their heads (all species) and ’ears’ that appear to be in the
right place (some species), owls have a human-like quality that many people find irresistibly endearing. At the same time, however, the human like appearance of owls,
combined with their nocturnal habits and haunting vocalizations, invoke fear and superstition among people of many different cultures. As a result, owls have been inseparably
linked with death wherever they occur. The other central belief is that owls are integrally
involved in witchcraft (MIKKOLA 1999, 2000).
It is highly likely that owls were among the first birds to play an important role in the
legends and myths of ancient humans, probably because their vocalizations in the dead of
night caused havoc in the superstitious mind. Because humans undoubtedly evolved in
Africa, it must be there that the paths of owls and humans first crossed (MIKKOLA 1995b).
Recent comparative studies between Central America and Africa demonstrated that
many more superstitions about owls still exist in Africa and in Central America (ENRIQUEZ
& MIKKOLA 1997). In Malawi, more than 90 % of the 147 people interviewed connected
owls with bad luck, witchcraft, and death. In Costa Rica, however, only 4 % of 162
respondents associated owls with bad omens, and an additional 3 % listed them as
"frightening". Both in Costa Rica and in Malawi women appear much more superstitious
than men do. Interestingly this gender difference does not show at all in the Finnish
material. In Finland women and men are equal also in their beliefs and superstitions.
A British television survey similarly interviewed more than 300 people aged 15 and
older about their animal likes and dislikes. When given a choice between the terms
"frightening" and "non-frightening", 39 % of the respondents considered owls to be
frightening, 35 % did not, and 26 % preferred to view owls as neither (BURTON 1992).
The general public knowledge on owls in Finland is fairly good, especially if compared
with Africa and Latin America. Yet it seems that superstitions and beliefs die hard, and all
too often they give rise to behaviour quite disproportionate to the alleged offences. The
fear of owls is deep-seated and obviously dates back countless centuries. Owls are
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universally acknowledged messengers of ill tidings. Luckily the ill-omen connection has
practically vanished from Finland. A few people still connected owls with bad weather.
And numbers of owls are killed for several reasons, despite of the fact that all owls are
protected by law.
In Malawi and in East and South Africa, 189 people interviewed had witnessed 51
killings of owls. They listed the reasons for the killings as follows: superstitious beliefs to
avoid bad omens (27.5 %); just for fun during hunting (19.6 %); to be eaten as a relish with
the stable maize porridge "nsima" (15.7 %); because it made too much noise (11.7 %); to
make magic medicine (7.7 %); because it was nesting too close to one’s house (5.8 %);
because of the association with witchcraft (2.0 %); because the owl killed a hen (2.0 %);
because the owl attacked first (2.0 %); because it entered a hospital (2.0 %); the owl was
killed by a car (2.0 %), and for unknown reasons (2.0 %). The overall picture provided by
this survey is that little mercy is given to owls in Africa. At least the witchcraft and ill omen
reasons no longer justify the owl killings in Finland. On the contrary, owls are generally
portrayed as noble and benign birds, but above all they are stated to be wise. Tales of the
owl’s reputed intelligence go back thousands of years, at least to 500 BC. One of the first
documented wise owl references comes from the early Greek civilisation, where gods were
the absolute rulers.
The Goddes of Prophecy and Wisdom, Pallas Athene, could transform herself into a
Little Owl at will and, in this disguised form, would fly about the countryside, to look at
her subjects without being noticed. A Little Owl was also depicted on a coin in about 450
BC in Greece, where its name was virtually synonymous with money. Interestingly a Little
Owl coin also was minted in conjunction with the 350-year anniversary of the University
of Helsinki in Finland. These examples just confirm that since ancient times owls have
been regarded as symbols of wisdom.
Further education of the general public is needed on how beneficial owls are, and that
the superstitious beliefs and myths about them are groundless. It is time to admit also that
the owl is labelled wise most likely only because of its appearance - and not due to any
superior intelligence.
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SOUHRN
V letech 1997 až 1998 byla ve Finsku provedena dotazníková akce mezi veřejností, jejímž
cílem bylo popsat vztah veřejnosti k sovám. Celkem bylo dotazováno 251 osob, které
reprezentovaly celou populaci země starší deseti let. Respondenti byli dotazováni na to,
kolik druhů sov znají, na jejich místní jména, na prostředí, v němž sovy žijí, na potravu sov,
na jejich hlasové projevy, na zabíjení sov a na předsudky a pověry o sovách.
Obecně je znalost sov mezi finskou veřejností dobrá. Méně než 10 % dotázaných neznalo
žádný druh sovy a 13 % naopak znalo více než sedm z dvanácti druhů připadajících ve
Finsku v úvahu. Průzkum také ukázal, že výuka ve škole tuto znalost zvýšila: předtím, než
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v 8. třídě školy byly v biologii sovy probírány, šest z jedenácti dívek neznalo ani jeden druh
sovy a nejlepší z žaček znala pět druhů. O pár měsíců později po hodině, kde byly sovy
probírány, znaly všechny dívky mezi dvěma až deseti druhy sov. U chlapců byly výsledky
ještě lepší, ačkoliv chlapci měli již předtím vyšší znalosti než dívky.
Obecně jsou sovy považovány za posly špatných zpráv a předzvěst neštěstí. Ve Finsku
však toto spojení prakticky vymizelo, pouze jedna žena a dva muži mezi respondenty
uvedli sovy jako symboly neštěstí, muži uvedli sovy též jako škodlivé. Zajímavé je, že více
mužů (72 %) než žen (55 %) považuje sovy za užitečné. Velká většina dotazovaných uvedla
sovy jako symbol moudrosti: 82 % žen a 66 % mužů.
Je třeba další výchovy k tomu, aby sovy byly chápány jako užitečná zvířata a aby se
ukázalo, že mýty a pověry s nimi svázané nemají reálný základ. Je také třeba učit veřejnost,
že sovy jsou chápány jako symbol moudrosti ani ne tak kvůli jejich mimořádné inteligenci
jako spíše kvůli jejich vzhledu připomínajícím lidskou tvář.
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Migration and wintering distribution of the Marsh Harrier
(Circus aeruginosus) in southern Italy
Tah a zimování motáka pochopa (Circus aeruginosus) v jižní Itálii
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ABSTRACT. Observations on the migration and wintering of the Marsh Harrier were
made in southern continental Italy and in Sicily, respectively. The aim of this study
was to investigate the migration and wintering distribution of birds belonging to
different sex and age groups. During the autumn migration at the Calabrian Apennines, a total of 453 individuals was observed 63 % of which were adults. Among
adults, males outnumbered females. In Sicily mostly wintering juveniles were
observed. During spring migration at the Straits of Messina, 1301 birds were counted,
more than 80 % of which were adults.

INTRODUCTION
The Marsh Harrier is a summer resident in northern, eastern, and central Europe. Many
individuals winter in the Mediterranean basin, while others cross the Sahara to winter in
tropical North and East Africa (CRAMP & SIMMONS 1980). Although juvenile dispersal
begins in early August, in northern Europe the peak of autumn migration occurs during the
last ten days of that month, while at the Straits of Gibraltar the peak occurs in the second
half of September (KJELLÉN 1992, FINLAYSON 1992). In spring the main period of
movement is in late March - early April (FINLAYSON 1992, YOSEF 1996, AGOSTINI &
MALARA 1997).
Marsh Harriers have relatively long wings and, during migration, they frequently use
powered flight and undertake crossings of large bodies of water (KERLINGER 1989).
Individuals migrating over the central Mediterranean, use two routes: one from Sicily to
Tunisia, and a second across a larger stretch of sea via Malta (BEAMAN & GALEA 1974,
AGOSTINI & DUCHI 1994, COLEIRO et al. 1996, AGOSTINI & LOGOZZO 1998). Individuals
breeding in Finland cross the central Mediterranean, while birds ringed at Cap Bon
(Tunisia) in spring were recovered in the Czech Republic, Poland, Belorussiya and Ukraine
(CRAMP & SIMMONS 1980, GENSBOL 1992).
In southern Italy, the largest concentration of individuals has been observed over the
Calabrian Apennines and at the Straits of Messina, during autumn and spring respectively
(GIORDANO 1991, AGOSTINI & LOGOZZO 1995, AGOSTINI & MALARA 1997, AGOSTINI &
LOGOZZO 1997).
This study provides information on the migration and wintering distribution of Marsh
Harriers in this Mediterranean area.
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STUDY AREA AND METHODS
Observations on the Calabrian Apennines were made from 26 August to 10 October 1996,
at a watchsite where the distance between the Tyrrhenian and Ionian coasts is narrowest
(Approx. 30 km, Fig. 1). We, alternately used two observation posts on the slopes of Mount
Covello and Mount Contessa, at an altitude of approx. 700 m. The valley of the river Pesipe
separates Mount Covello from Mount Contessa in the west. In this area the Apennines are
interrupted by level ground between the two reliefs and the Sila plateau to the north and
the Tyrrhenian and the Ionian coasts to the west and to the east.
At the Straits of Messina (Fig. 1), observations were made from 21 March to 5 May
1997, at the narrowest point using an observation post on the Calabrian side of the strait.
On the Calabrian Apennines and at the Straits of Messina few birds are observed outside
of these periods (AGOSTINI et al. 1994, 1995, AGOSTINI & LOGOZZO 1995, AGOSTINI &
MALARA 1997, AGOSTINI & LOGOZZO 1997).

Fig. 1 - The study area (M = Malta, C =
Cap Bon, SM = Straits of Messina, CA =
autumn site in the Calabrian Apennines,
W = wintering sites).

Obr. 1 - Sledovaná oblast (M - Malta, C Cap Bon, SM - Messinský průliv, CA místo podzimního sledování v Kalá-

We divided each observation season into nine five-day periods. We estimated the total
number of individuals belonging to the two age and sex classes according to their
proportions among identified individuals for each five-day period. Particularly, the
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proportion of females and juveniles was estimated dividing unidentified individuals of the
group female-juvenile between the two age groups according to their proportions among
the identified individuals (KJELLÉN 1992).
310 and 347 hr of observations were tallied using 10x50 binoculars, on the Calabrian
Apennines and at the Straits of Messina, respectively.
Observations on the wintering individuals were made in five sites of eastern and
western Sicily (Fig. 1), in December 1996.
RESULTS AND DISCUSSION
On the Calabrian Apennines a total of 453 Marsh Harriers was observed; of these, 228
(50 %) migrated in flocks comprised, on average, of 2.8 birds. The migration showed two
peaks, from 6 to 10 and from 16 to 20 September (Fig. 2). We observed the plumage of
migrating birds in 219 (48 %) cases; of which 38 % were males, 25 % females and 37 %
juveniles. Among adults, males outnumbered females (84 vs 55, x2 = 5.64, P < 0.05), mostly
from 6 to 10 September (Fig. 2). Our data contrast with results of a study made on the
autumn migration of raptors at the Falsterbo peninsula (Sweden), where 78 % of Marsh
Harriers observed were juveniles and among adults females outnumbered males (KJELLÉN
1992). To explain the enormous difference between the individuals belonging to the two
age groups, KJELLÉN supposed that adults were less inclined to follow leading-lines during
migration. However, considering also the greater number of females recorded in that study,
another factor could have caused different results in the two places. As mentioned above,
many Marsh Harriers winter in the Mediterranean basin; the wintering population in Italy
has been estimated at 400-800 individuals (CHIAVETTA 1986). Observations carried out in

Fig. 2 - Male, female and juvenile, Marsh Harriers observed in nine 5-day periods during autumn,
according to their proportion among identified individuals.
Obr. 2 - Samci, samice a mladí jedinci, motáka pochopa pozorovaní během podzimního tahu (v 5ti
denních periodách) na základě podílu těchto kategorií mezi bezpečně určenými jedinci.
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Sicily in December 1996, showed that 64 % (N = 44) of wintering Marsh Harriers were
juveniles; among adults not one male was observed. These results agree with other
observations made in Italy (CHIAVETTA 1981). Apparently, the greater tendency of males
to migrate over a long-distance could be the cause of their high proportion in the Calabrian
Apennines. Female harriers capture larger prey and, probably, are able to tolerate colder
temperatures and fast longer than males (NEWTON 1979, KERLINGER 1989).
At the Straits of Messina the number of Marsh Harriers counted was 1301, with the
peak during the first 5 days of April (Fig. 3). Nearly 70 % of Marsh Harriers were seen in
groups comprised on average of 3.4 individuals. We sexed and aged 664 individuals (51
%); of these 42 % were males, 40 % females and 18 % juveniles. The proportion of juveniles
increased late in the season (Fig. 3).

Fig. 3 - Male, female and juvenile, Marsh Harriers observed in nine 5-day periods during spring,
according to their proportion among identified individuals.
Obr. 3 - Samci, samice a mladí jedinci, motáka pochopa pozorovaní během jarního tahu (v 5ti denních
periodách) na základě podílu těchto kategorií mezi bezpečně určenými jedinci.

SOUHRN
Na podzim 1996 (srpen až říjen) a na jaře 1997 (březen až květen) byl sledován průtah
motáka pochopa (Circus aeruginosus) v jižní Itálii. Podzimní tah byl sledován v Kalábrijských
Apeninách (obr. 1), jarní tah v Messinském průlivu (obr. 1). V Kalábrijských Apeninách
bylo pozorováno celkem 453 pochopů, z nichž 228 (50 %) táhlo v hejnech o průměrné
velikosti 2,8 jedince. Časový průběh migrace viz obr. 2. Podle opeření bylo možno determinovat věk či pohlaví u 219 pochopů (48 %). Z nich 38 % byli samci, 25 % samice a 37 % mladí
ptáci (juv.). Mezi dospělými jedinci převažovali výrazně samci.
Při jarním průtahu v Messinském průlivu bylo pozorováno 1301 pochopů, časový
průběh viz obr. 3. Téměř 70 % pozorovaných jedinců bylo ve skupinách o průměrné
velikosti 3,4 ex. Věk či pohlaví se podařilo určit u 664 pochopů (51 %). Z nich 42 % bylo
samců, 40 % samic a 18 % mladých (juv.) jedinců.
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Ku hniezdeniu a migrácii plamienky driemavej (Tyto alba)
na Slovensku
On breeding and movements of the Barn Owl (Tyto alba) in Slovakia
SÁROSSY M.
Ing. Martin Sárossy, Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, Slovak Republic;
e-mail sarossy@sav.savzv.sk
ABSTRAKT. V práci sú vyhodnotené výsledky o výskyte plamienky driemavej na
Slovensku, zaznamenané v rokoch 1936-1999. Zistených bolo 138 údajov o hniezdení s uvedeným počtom vajec alebo mláďat a 78 spätných hlásení o náleze okrúžkovaných jedincov. Údaje o priebehu hniezdenia spadajú do rozsahu známeho pre
územie strednej Európy. Najskorší nález mláďat na hniezde bol zaznamenaný 26.
apríla a najneskorší 23. októbra. Priemerný počet mláďat nájdených na hniezde v období apríl-júl bol približne 4, 50 (n = 111). Vo všeobecnosti je u migrujúcich
jedincov pozorovateľný prevažne južný, juhovýchodný až východný smer letu. U
mladých vtákov prevažujú prelety nad 100 km, naopak u viacročných vtákov boli
najčastejšie zaznamenané prelety len do 20 km. Na základe údajov z literatúry
vyplýva, že zálet plamienky (pull.) do vzdialenosti 1820 km (Iňačovce, Slovensko Baryš, Rusko) je druhou nejväčšiou dĺžkou preletu doposiaľ známou u tohto druhu
v rámci Európy.

ÚVOD

Autori prác o plamienke driemavej z územia Slovenska sa venovali prevažne potravným
vzťahom, o hniezdení sa zmieňujú len okrajovo (HARVANČÍK & ŠRANK 1985, ŠRANK
1988). Výsledky šesťročného sledovania hniezdnej biológie plamienky na dvoch lokalitách
v okolí Štúrova publikovali VONDRÁČEK & HOŠEK (1984). Stručné údaje o dobe hniezdenia uvádza tiež FERIANC (1979). V Správach o činnosti Skupiny pre výskum a ochranu
dravcov a sov (SVODS) sú uvádzané väčšinou súhrnné údaje o počte vyvedených mláďat
za celé vtedajšie Československo (DANKO 1980-92 ex POPRACH 1996, DANKO 1994a,b;
DANKO et al. 1995). Migrácia je v tomto príspevku ponímaná v zmysle SCHWERDTFEGERA
(1975) ako pohyby jedincov jednotlivo alebo v skupinách do, z alebo v rámci územia
osídleného populáciou. Pohyby plamienok v strednej Európe hodnotia GLUTZ & BAUER
(1994), CRAMP (1985), DEL HOYO et al. (1999). Z územia Slovenska boli publikované
sporadické spätné hlásenia v správach o výsledkoch krúžkovania (DANKO 1985, 1990,
1994ab, FORMÁNEK 1970, FORMÁNEK & ŠKOPEK 1990, 1991). V práci HUDEC (1983) je
uvedených 8 záletov nad 100 km zo západnej časti Slovenska u plamienok krúžkovaných
v ČSSR do r. 1980. Prelety na veľ ké vzdialenosti sú známe u mladých vtákov (FORMÁNEK
& ŠKOPEK 1990). Zvýšený zimný výskyt plamienky, majúci charakter invázie, bol zaznamenaný koncom minulého storočia na Orave (KOCYAN 1889). V rámci svojej diplomovej
práce (SÁROSSY 1999) som zhromažďoval doposiaľ zaznamenané údaje o tomto druhu z
územia Slovenska. Cieľom tejto práce je na základe takto získaného materiálu zhrnúť
dostupné poznatky o hniezdení a migrácii plamienky na Slovensku.
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CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Plamienka driemavá je hemisynantropným vtákom poľ nohospodárskej krajiny, uprednostňuje otvorenú krajinu v nižších polohách, s miernou zimou. Z celkovej rozlohy
Slovenska 49 035 km2 predstavuje poľ nohospodársky pôdny fond 49,83 %, z toho orná
pôda 14 691,70 km2, trvalé trávne porasty 8 481,89 km2. Nížiny (od 94 m do 300 m n. m.)
zaberajú 41 % územia SR. V tejto oblasti prevláda teplá a suchá až teplá a mierne vlhká
klíma, s priemernými januárovými teplotami od -3 až -2oC a s priemerným trvaním
snehovej pokrývky 40 až 80 dní, vo vnútrokarpatských kotlinách 80 až 140 dní. Celkový
priemerný ročný úhrn zrážok je 760 mm (LUKNIŠ et al. 1972).
MATERIÁL A METODIKA
Inventarizácii hniezdneho rozšírenia plamienky driemavej som sa venoval v rokoch
1996-1999, so zameraním predovšetkým na priamu kontrolu hniezdisk v čase výchovy
mláďat, najmä v kostolných vežiach a na hospodárskych dvoroch. Vlastné pozorovania
pochádzajú z územia Rimavskej kotliny, Košickej kotliny a Trnavskej pahorkatiny. Okrem
niekoľkých poznámok o počte mláďat z odbornej ornitologickej literatúry a vlastných
pozorovaní bola väčšina z doposiaľ nepublikovaných údajov o hniezdení plamienky na
Slovensku získaná z archívu Krúžkovacej stanice pri Národnom múzeu v Prahe (KSNM)
a z odpovedí členov Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS) na dotazník
k pozorovaniam plamienky. Z 80 oslovených členov odpovedalo 54, z toho 37 kladne.
Doba hniezdenia je uvádzaná dekádou mesiaca, v ktorej boli na hniezde zaznamenané
mláďatá (pulli). Vzhľ adom na chýbajúce poznámky o veku mláďat vo väčšine údajov
nebolo možné dostatočne presne vypočítať dekádu mesiaca, v ktorej bolo znesené prvé
vajce ako ani rozdiel medzi prvou, druhou, resp. náhradnými znáškami. Výsledky krúžkovania plamienok na Slovensku v rokoch 1936 až 1997 pochádzajú z archívu HKSNM. U
každého zo 73 spätných hlásení bol zistený vek krúžkovaného vtáka, v piatich prípadoch
chýbal dátum alebo lokalita krúžkovania. Približné vzdialenosti miest krúžkovania od
miest nálezov boli odčítané z mapy v mierke 1 : 500 000. Podobne bol z mapy podľa
geografických súradníc určený smer pohybu, priradený k jednej z ôsmich svetových strán
v intervale 45o. Vyhodnotené boli taktiež okolnosti nálezu krúžkovaných plamienok,
pričom v prípade nájdenia uhynutých jedincov bola príčina úhynu známa len ojedinele
(utopenie, zástrel, náraz na drôty elektrického vedenia, zrazenie vlakom alebo autom).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Hniezdna biológia
Z územia Slovenska sa mi z obdobia rokov 1950-1999 podarilo získať 138 údajov o
hniezdení plamienky, ktoré bolo možné vyhodnotiť na základe uvedeného počtu vajec
alebo mláďat. V 23 prípadoch sa jednalo o hniezdenie zaznamenané po 10. auguste, druhé
hniezdenie bolo preukázané celkom v 15 prípadoch. Najskorší nález mláďat na hniezde
pochádza z obce Vlčkovce (okres Trnava), kde 26. apríla 1990 krúžkoval Hrdlovič dve
mláďatá. Podobne 30. apríla 1984 boli na kostolnej veži v obci Teplý Vrch (okres Rimavská
Sobota) okrúžkované dve mláďatá a na inom mieste nájdená násada s 10 vajciami
(KOHULÁK in litt.). Najneskorší údaj je z 23. októbra 1980, kedy v obci Plešany (okres
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Trebišov) bolo v hniezde ešte 6 mláďat (DANKO in litt.). Najčastejšie boli mláďatá na
hniezde nachádzané v druhej a tretej dekáde júna, druhé maximum počtu nálezov mláďat
spadá do prvej dekády septembra. V období apríl - júl boli väčšinou zisťované 4 mláďatá,
v rozpätí 1 až 11 mláďat na hniezdo (tab. 1), s priemerným počtom 4,50 mláďat na jedno
hniezdenie (n = 111).
Tab. 1 - Počty mláďat plamienky na hniezde zaznamenané v období apríl-júl (n = 111).
Table 1 - Number of nestlings of Barn Owl recorded in period April-July (n = 111).

počet mláďat

number of nestlings

počet prípadov

number of records

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

x = 4.50

9

17

11

24

15

12

15

3

2

0

3

n = 111

HUDEC (1983) uvádza priemerne 4,82 mláďat na hniezde pri vzorke 104 hniezd
z územia Československa. Odchýlka v porovnaní so zisteným údajom zo Slovenska 4,50
mláďat je nepatrná, aj keď kontinentálnejší charakter podnebia na východnom Slovensku
by mohol mať nejaký vplyv na počet mláďat v porovnaní napr. s Polabskou nížinou. Podľa
výsledkov výročných správ o činnosti SVODS (ex POPRACH 1996) vychádza v prvom
hniezdení 4,25 mláďat na jedno hniezdo (n = 303). Pri znáškach boli väčšinou zaznamenané
5 ks násady. Hniezdo s 12 vajciami, čo je doposiaľ maximálny známy počet z územia
Slovenska, uvádzajú VONDRÁČEK & HOŠEK (1984) z okolia Štúrova. Zistené údaje o
priebehu hniezdenia spadajú do rozsahu uvádzaného pre územie strednej Európy (HUDEC
1983, GLUTZ & BAUER 1994).
Migrácie
U plamienky driemavej možno pozorovať dva druhy migrácií (CRAMP 1985). Prelety mláďat
po opustení hniezda, výrazné najmä v prvej jeseni a nepravidelné, tzv. eruptívne prelety za
potravou prejavujúce sa tak u vylietaných mláďat ako aj u dospelých vtákov. V rokoch
1936-1997 bolo na Slovensku okrúžkovaných 597 plamienok, z toho 471 mláďat na hniezde.
Oznámených bolo 78 spätných hlásení o náleze plamienok krúžkovaných v ôsmich štátoch
(tab. 2). Zo Slovenska to bolo 44 plamienok (z nich bolo 12 hlásených z tej istej lokality, kde
bol jedinec okrúžkovaný), z Českej republiky 15 (prevažne z Moravy), z Maďarska 7, Nemecka
5, Rakúska 4 a po jednej plamienke z Chorvátska, Švajčiarska a Francúzska (obr. 1, 2, 3). Zo
zobrazenia výsledkov krúžkovania pozorovať u migrujúcich jedincov prevažne južný, juhovýchodný až východný smer (obr. 4) na čom sa zrejme podieľa aj geomorfológia Slovenska
vytvárajúca prirodzené bariéry v smere sever - jih. Geomorfológia Slovenska vytvára prirodzené bariéry v smere sever - juh. U adultných vtákov FERIANC (1979) predpokladá len čiastočné
"kočovanie", čo potvrdzujú aj zistené výsledky krúžkovania. Prelety plamienok dotýkajúce sa
územia Slovenska siahajú najčastejšie do 50 km (50 % hlásení), v okruhu nad 100 km bolo
nájdených 29 jedincov (39 %). U viacročných vtákov prevažujú prelety do 20 km, naopak u
mladých vtákov boli najčastejšie zaznamenané prelety nad 100 km (obr. 5). Maximálna zistená
dĺžka preletu predstavovala u viacročných vtákov 690 km, u mladých vtákov 1820 km (DANKO
1990). Podľa dostupnej literatúry možno prelet tejto plamienky, krúžkovanej Dankom 3. 6.
1987 v Iňačovciach na východnom Slovensku a nájdenej 19. 4. 1988 pri meste Baryš (Rusko)
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Obr. 1 - Spätné hlásenia o náleze plamienok krúžkovaných na Slovensku.
Fig. 1 - Ringing recoveries of Barn Owls ringed in Slovakia.

Obr. 2 - Spätné hlásenia o náleze plamienok krúžkovaných v zahraničí.
Fig. 2 - Ringing recoveries of Barn Owls ringed abroad.
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Obr. 3 - Spätné hlásenia o náleze plamienok krúžkovaných na Slovensku a v zahraničí z väčších
vzdialeností.
Fig. 3 - Ringing recoveries of Barn Owls ringed in Slovakia and abroad from longer distances.

Obr. 4 - Počet preletov plamienky driemavej podľa Obr. 5 - Porovnanie migračnej aktivity mladých (juv) a viacročných (ad) vtákov.
jednotlivých smerov (n = 63).
Fig. 4 - Numbers of Barn Owl movements recovered
in different directions (n =63).

Fig. 5 - Comparison of migratory activity of
juveniles (juv) and adults (ad).
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Obr. 6 - Zastúpenie vekových kategóií u O br. 7 - Sp ôsob úhynu (kontroly) okrúž kovaných
nájdených plamienok (n = 68). (1 - vek plamienok (n = 78).
jeden rok atd.)
Fig. 7 - Finding circumstances of ringed Barn Owls (n = 78).
Fig. 6 - Numbers of ringing recoveries of
Barn Owls according to age categories
(n = 68). (1 - one year old etc.).

vzdialenom 1820 km na severovýchod, považovať za mimoriadny minimálne v rámci
Európy. JAHNEL (1989) uvádza maximálny prelet 2272 km, CRAMP (1985) 1650 km,
SCHÖNFELD (1974) taktiež 1650 km, GLUTZ & BAUER (1994) 1625 km, DEL HOYO et al.
(1999) do 1600 km a HUDEC (1983) 1580 km. V siedmich prípadoch bola plamienka
kontrolovaná na lokalite krúžkovania po dlhšej dobe (10 až 35 mesiacov). Z toho v štyroch
prípadoch sa jednalo o toho istého jedinca kontrolovaného v rozpätí 14 až 35 mesiacov
(HOŠEK in litt.). V 59 % zo spätných hlásení boli nájdené vtáky vo veku do 1 roku života
(obr. 6). Najvyšší zistený vek voľne žijúcej plamienky na území Slovenska bol minimálne
9 rokov a 6 mesiacov (FORMÁNEK & ŠKOPEK 1991). Plamienku starú 21 rokov a 4 mesiace
zaznamenali SCHIFFERLI & IMBODEN (ex CRAMP 1985). Spôsob úhynu resp. kontroly
okrúžkovaných plamienok znázorňuje obr. 7.
POĎAKOVANIE. Moje poďakovanie patrí všetkým autorom údajov o plamienke, ktorí odpovedali na dotazník
o výskyte plamienky na Slovensku. Pri písaní tohoto článku som vychádzal z nepublikovaných údajov o hniezdení
s uvedeným počtom vajec alebo mláďat, ktoré mi láskavo poskytli páni Bohačík, Danko, Dulaj, Hapl, Hošek,
Kohulák, Kürthy, Mihók, Olekšák, Riník, Uhrin, Urban a Vďačný. Rovnako sa chcem poďakovať pánom
Formánkovi a Škopekovi za pomoc pri získavaní výsledkov krúžkovania z archívu Krúžkovacej stanice pri NM
v Prahe. Ďakujem aj za cenné pripomienky k práci od recenzentov a pánov Danka a Krištína, ako aj čiastočnej
podpore grantu VEGA č. 5172/98 pri finalizácii rukopisu.
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Tab. 2 - Prehľad vybraných spätných hlásení o náleze krúžkovaných plamienok na území Slovenska.
Table 2 - The list of selected ringing recoveries of Barn Owls from the Slovakia.

D 19 354 pull.
C 18 407 pull.
D 25 501 pull.
C 25 517 pull.
Radolfzell pull.
C 36 135
C 27 883 pull.
Sempach pull.
815 018
C 28 256 F+1y.
D 58 957 F+1y.
C 49 562 pull.
Radolfzell pull.
C 36 455
D 67 171 F+2y.
D 69 203 F+1y.
C 49 569 F+1y.
D 66 311 +1y
D 75 674 F+1y.
D 66 873 pull.

09.08.1945 Hodonín (CZ) 48.51N 17.08 E, ring. Balát
09.08.1946 Smolínske 48.40 N 17.07 E, 36 km S
okolnosti nálezu neznáme / unknown
27.09.1949 Hodonín (CZ) 48.51N 17.08 E, ring. Svoboda
28.11.1949 Holič 48.49N 17.10E, 7 km SE
nájdená uhynutá / found dead
04.10 1959 Nosislav (CZ) 49.01 N 16.39 E, ring. Kubík
10.07.1960 Horné Trhovište 48.28 N / 17.52 E, 108 km SE
okolnosti nálezu neznáme / unknown
20.07.1961 Bystré (CZ) 49.38 N 16.21 E, ring. Kubík
25.02.1963 Bytča 49.13 N 18.34 E, 165 km E
okolnosti nálezu neznáme / unknown
23.06.1964 Apelton (A) 47.45 N 16.45 E, ring. Triebl
08.09.1965 Modrany 47.49 N 18.22 E, 116 km E
okolnosti nálezu neznáme / unknown
25.07.1964 Podolí u Brna (CZ) 49.11 N 16.43 E, ring. Kubík
22.12.1964 Veľké Kostoľany 48.31 N 17.43 E, 105 SE
okolnosti nálezu neznáme / unknown
07.08.1966 Niederglatt (CH) 47.29 N 08.31 E, ring. ?
09.11.1966 Kamenín 47.53 N 18.39 E, 720 km ENE
nájdená uhynutá / found dead
27.08.1967 Nová Ves (CZ) 48.56 N 17.32 E, ring. Kubík
24.02.1976 Blahová 48.05 N 17.32 E, 120 SE
nájdená uhynutá / found dead
05.08.1975 Ostrov pri Trnave 48.38 N 17.46 E, ring. Kubán
05.06.1976 ibidem
kontrolovaná na hniezde / breeding
20.06.1977 Salka 47.53 N 18.46 E, ring. Hošek
10.01.1979 Galgaguta (H) 47.52 N 19.23 E, 49 km E
chytená a pustená / caught and released
21.06.1978 Ulrichskirchen (A) 48.24 N 16.30 E, ring. Scherzinger
01.02.1979 Stupava 48.17 N 17.02 E, 42 SE
chytená a pustená / caught and released
30.07.1978 Nivice (CZ) 48.58 N 17.39 E, ring. Matušík
18.01.1979 Blatné pri Senici 48.16 N 17.15 E, 81 SSW
nájdená uhynutá / found dead
18.05.1979 Piešťany 48.36 N 17.49 E, ring. Kubán
21.05.1981 Ostrov pri Trnave 48.38 N 17.46 E, 5 km W
kontrolovaná na hniezde / breeding
14.06.1979 Salka 47.53 N 18.46 E, ring. Hošek
17.05.1982 ibidem
kontrolovaná na hniezde / breeding
06.07.1979 Šimonovce 48.16 N 20.07 E, ring. Harvančík
10.02.1981 ibidem
kontrolovaná na hniezde / breeding
21.05.1981 Ostrov pri Trnave 48.38 N 17.46 E, ring. Korvín
05.01.1984 Trebatice 48.36 N 17.45 E, 4 km S
nájdená uhynutá / found dead
21.06.1981 Pavlovce 48.21 N 20.05 E, ring. Smrček
03.12.1981 Dubovec 48.18 N 20.10 E, 7 km ESE
utopená / drowned
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Tab. 2 - pokrač.
Table 2 - cont.

D 66 874 pull.
D 66 844 pull.
D 66 881 pull.
D 60 404 pull.
D 73 782 pull.
D 67 848 pull.
D 60 406 pull.
D 81 432 pull.
D 81 120 pull.
Paris pull.
EA 508 629
D 66 804 pull.
D 82 449 pull.
D 80 971 pull.
D 86 127 f.g.
D 88 093 pull.
D 91 375 pull.
Hiddensee pull.
EA 75 721
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21.06.1981 Pavlovce 48.21 N 20.05 E, ring. Smrček
10.11.1982 Bottovo 48.19 N 20.09 E, 8 km ESE
nájdená uhynutá / found dead
21.06.1981 Ožďany 48.23 N 19.54 E, ring. Hovorka
10.06.1985 ibidem
nájdená uhynutá / found dead
26.06.1981 Kráľ 48.20 N 20.21 E, ring. Danko
25.02.1982 Uzlovoe (UA) 48.37 N 22.20 E, 152 km E
nájdená uhynutá / found dead
15.07.1981 Kamenný Most 47.51 N 18.40 E, ring. Hošek
14.02.1982 Langwedel (D) 53.00 N 09.07 E, 810 km NW
nájdená uhynutá / found dead
07.08.1981 Hluk (CZ) 48.59 N 17.31 E, ring. Matušík
07.12.1981 Šurany 48.05 N 18.11 E, 110 km SSE
chytená a pustená / caught and released
16.08.1981 Starý Hrádok 48.09 N 18.38 E, ring. Hovorka
01.02.1982 Wien (A) 47.40 N 16.20 E, 165 km W
nájdená uhynutá / found dead
17.09.1981 Salka 47.53 N 18.46 E, ring. Hošek
18.11.1981 Svodín 47.55 N 18.30 E, 20 km W
usmrtená el. vedením / hit wires
11.06.1983 Pavlovce 48.21 N 20.05 E, ring. Smrček
12.12.1983 Žíp 48.22 N 20.12 E, 10 km E
zrazená autom / hit car
19.06.1983 Zatín 48.28 N 21.55 E, ring. Matušík
22.12.1987 Malé Trakany 48.24 N 22.07 E, 18 km SE
nájdená uhynutá / found dead
09.06.1984 Granges la Ville (F) 47.34 N 06.34 E, ring. Giraudoux
06.11.1984 Kľušov 49.15 N 21.16 E, 1100 km ENE
nájdená uhynutá / found dead
11.06.1984 Pavlovce 48.21 N 20.05 E, ring. Smrček
06.08.1984 Rimavské Janovce 48.21 N 20.24 E, 2 km N
zrazená vlakom / hit train
05.07.1984 Makov (CZ) 49.51 N 16.12 E, ring. Cibulka
22.01.1985 Šintava 48.17 N 17.45 E, 208 km SE
nájdená uhynutá / found dead
21.07.1984 Nová Vieska 47.53 N 18.29 E, ring. Šrank
03.07.1987 Siójut (H) 46.52 N 18.09 E, 170 km S
kontrolovaná na hniezde / breeding
29.10.1984 Trebišov 48.37 N 21.44 E, ring. Hrtan
13.03.1985 Nagyvisnyó (H) 48.08 N 20.26 E, 110 km SW
nájdená uhynutá / found dead
29.05.1986 Bánovce nad Ondavou 48.41 N 21.49 E, ring. Danko
30.01.1987 Zrenjanin (YUG) 45.23 N 20.23 E, 408 km SSW
nájdená uhynutá / found dead
03.06.1987 Iňačovce 48.42 N 22.02 E, ring. Danko
19.04.1988 Barysh (RUS) 53.39 N 47.18 E, 1820 km NE
chytená a pustená / caught and released
15.09.1988 Frankenberg (D) 50.52 n 13.05 E, ring. ?
14.02.1989 Koš 48.45 N 18.35 E, 459 km ESE
okolnosti nálezu neznáme / unknown

Tab. 2 - pokrač.
Table 2 - cont.

D 86 035 pull.
Budapest +1y.
413 248
Radolfzell pull.
JC 24 214
D 109 721 pull.
D 119 909 pull.
D 124 902 pull.
Budapest pull.
436 131

02.06.1989 Kamenín 47.53 N 18.39 E, ring. Hošek
10.03.1990 Trnava 48.23 N 17.23 E, 95 km NW
zrazená autom / hit car
04.06.1989 Dunaszentmiklós 47.43 M 18.22 E, ring. Krtvély
15.02.1991 Modrany 47.49 N 18.22 E, 15 km N
nájdená uhynutá / found dead
16.09.1991 Haringsee (A) 48.11 N 16.47 E, ring. Winfried
09.01.1992 Zohor 48.19 N 16.59 E, 30 km NE
zranená, po ošetrení vypustená / wounded, released
23.07.1993 Salka 47.53 N 18.46 E, ring. Hošek
10.02.1994 Čalovec 47.49 N 17.59 E, 59 km W
nájdená uhynutá / found dead
17.06.1994 Gajary 48.28 N 16.55 E, ring. Kürthy
15.03.1995 Veľký Grob 48.18 N 17.30 E, 49 km SE
zrazená autom / hit car
15.07.1994 Polkovice (CZ) 49.23 N 17.16 E, ring. Poprach
20.05.1995 Horné Orešany 48.28 N 17.27 E, 108 km S
nájdená uhynutá / found dead
30.06.1998 Agyagosszergény (H) 47.36 N 16.55 E, ring. Tatai
20.12.1998 Kajal 48.11 N 17.47 E, 92 km NE
nájdená uhynutá / found dead

SUMMARY
There were analysed 138 data about breeding Barn Owls in Slovakia. Based on the results of 111
nests controlled in the period April-July, it is possible to reckon 4.50 young on average per pair.
The first record of young in the nest is 26 April and the last in 23 October. There were 597 Barn
Owls ringed in Slovakia up to the end of 1999 and 78 recoveries, 50 % of them up to 50 km distant.
Natal (young) dispersal is mostly over 100 km, but breeding (adults) dispersal is mostly up to 20
km. Main direction ranged between S, SE and E, but there are also other factors e.g. different number
of ringed birds, or geomorfological conditions of Slovakia. One young from Iňačovce - east
Slovakia (ringed Danko on 3.6.1987) was found and released 1820 km NE in Barysh - Russia on
19.4.1988. This record seems to be the second most distant in Europe according to data in the
literature (JAHNEL 1989, GLUTZ & BAUER 1994, CRAMP 1985, DEL HOYO et al. 1999).
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Distribution of the Barn Owl (Tyto alba) in the east part
of Lower Silesia province (Poland)
Rozšíření sovy pálené (Tyto alba) na východě provincie Dolní
Slezsko (Polsko)
BARTMANSKA J., PAWLOWSKA-INDYK A. & INDYK F.
Jolanta Bartmanska, Aurelia Pawlowska-Indyk, Franciszek Indyk, Zoological Institute,
University of Wroclaw, Sienkiewicza 21, 50-335 Wroclaw, Poland;
e-mail rindyk@culex.biol.uni.wroc.pl
ABSTRACT. In 1991-1995, in Wroclaw province, now east part of Lower Silesia
province, potential breeding places of the Barn Owl were investigated. Seventy four
breeding sites were considered as occupied. Forty places, where old pellets could be
collected, were
considered as abandoned. The number of Barn Owls in the study area
of 6,289 km2 was estimated at 90-100 pairs (1.4-1.6 p/100km2). The majority of Barn
Owls bred in churches (40.5 %) and farm buildings (33.8 %). The most often
abandoned breeding places were churches (87.5 %), which probably resulted from
the fact that many of those facilities had been renovated during the study period.

INTRODUCTION
The Barn Owl in Poland is distributed almost all over the country, except for the high
mountains regions (TOMIALOJC 1990). The number of Barn Owls in many areas is limited,
and declining distribution is also noticeable in the neighboring countries, except Germany
and Lithuania (TUCKER & HEATH 1994).
Information concerning the distribution of this species in Silesia is not numerous and
only fragmentary (DYRCZ et al. 1991). Some of this data derive from the beginning of the
20th century (PAX 1925, DRESCHER 1925, KAYSER 1928). It has been noticed that from
1960-1970 the Barn Owl retreated from many breeding places, in particular from bigger
towns. In the town of Legnica for instance the number of breeding pairs in 1927 was about
20-25 (KELLER 1927), however in the middle of the 60’s only one pair was observed there
(TOMIALOJC 1970).
The distribution of the Barn Owl in Silesia in 1977-1978 (91 active breeding pairs,
DYRCZ et al. 1991) showed a significant concentration in the Opole province, Wrocaw
plain and in the Kaczawskie and Izerian foothills. This situation may be due to the
investigations carried out specifically in these places, rather than to the preference of the
birds (SALATA-PILACINSKA 1977, KOPIJ 1990).
METHODS
From 1991 to 1995 the pellets of the Barn Owl had been collected in Wroclaw province
(recently the eastern part of the Lower Silesia province). The examined objects were
divided to 4 major categories:
- Churches (towers, attics, convents; Ch, Co),
- Houses (castles, palaces, mansions, houses; Ce, Pa, Ma, H),
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- Farm buildings (barns, mills, granaries, stables, sheds; Bn, M., G, S, Sd),
- Other (transformer - Tr, none).
In churches, the nesting sites were localized both in towers and attics. However, in
many cases these sites were used alternatively.
This data illustrate the evaluation of 26 out of 38 communes, or geographic regions. In
addition this research includes, literature reports (SLYCHAN 1996, WITKOWSKI et al. 1995,
WUCZYNSKI 1994) and some personal communication data from 8 communes (A. Czapulak, T. Drazny, W. Górka, L. Karnas, K. Konieczny, R. Lagosz, K. and A. Martini
Milewski, B. Pikulska, M. Stajszczyk). There is a lack of any information from 4
communes that were not examined at all.
All pellets found - fresh and old - were gathered, even pellets broken into fragments
(in order to qualify the character of ascertained sites more precisely). Neither churches or
chapels with low towers, without any observable hatches, nor old buildings endangered by
dilapidation were penetrated.
Places were considered occupied when they included:
A - eggs or nestlings,
B - adult individuals,
C - fresh pellets.
Localities in which old and broken pellets (D) were considered as abandoned (Table 1).
In general, the places were checked once a year, in different calendar months. All places
with fresh pellets, eggs or nestlings were checked again four months later (3 places), one
year later (3 places) or monthly during two to three following years.

Table 1 - Places and nest sites of the Barn Owl in Wroclaw province. (For details see Methods).
Tab. 1 - Lokality a hnízdní prostředí sovy pálené ve Wroclawské provincii. (Podrobnosti viz Methods).

Commune

Locality

Nest site Date

Others informat.

Statement

Obec

Lokalita

Místo

Datum

Další informace

Kat. zjišt.

Cieszków

Cieszków
Pakoslawsko
Trzebicko
Milicz
Sulów
Wziachowo Male
Barkowo
Bychowo
Kliszkowice
Korzesko
Osiek
Powidzko
Zmigród
Budków
Glebowice
Konary

Ch (2)
Ma
Ch (2)
Ch (2)
Ma
Ch
Ch
H
Ch
Bn
Ch (2)
Ch
Sd
Co
H

V, VII, X 92; I 93
V 92
V92
V 91
X 92; VI 94
VII 92
III 95
III 95
95
III 95
VII 95
III; VII 95
III 95
VI 92
VIII 93
VI 92

WITKOWSKI 1995
K. Konieczny
-

A
C
B
D
C
A
D
C
B
C
C
C
D
D
D
D

Milicz

Zmigród

Winsko
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Table 1 - cont. / Tab. 1 - pokr.
Krzelów
Malowice
Piskorzyna
Wyszecice
Wolów
Wolów
Brzeg
Naborów
Dolny
Brzeg D.
Oborniki Sl. Przeclawice
Uraz
Twardogóra Goszcz
Zawonia
Zawonia
Zlotów
Dobroszyce
Dobra
Dobrzen
Trzebnica
Cerekwica
Koczurki
Koniowo
Komorówko
Kuzniczysko
Maslów
Prusice
Piotrkowice
Strupina
Wisznia M.
Cienin
Szewce
Olesnica
Boguszyce
Brzezinka
Olesnica
Swierzyna
Poniatowice
Bierutów
Bierutów
Gorzeslaw
Solniki M.
Stronia
Paczków
Dlugoleka
Wiesciszów
Brzezia Laka
Dlugoleka
Domaszyn
Jaksonowice
Kielczów
Piecowice
Raków 8
Stepin
Wroclaw
Pawlowice
Swiniary

Ch
Ch
Ch
Ch
H
G
Pa
Ch
Ch (2)
Ch
Ch
B
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
H
H
H
Ch
Ch
Ma
Ce
Bn
Ch
Ce, Ch
Ch
Ch
Ch
Tr
M
CH
CH
CH
CH
CH
Bn
Bn
CH
M
-

VI 92
VIII 92
VI 92
VII 92
91
95
95
VIII 92, X 93
92
VI 93
V 92-IV 94
II 93
VII 93
VII 93; I, V 94
II 93
XII 92; VI 94
XII 92; VI 94
XII 92
I 93
I 93
95
95
X 95
X 92
IV 93
IV 93
V 93
93
III 93
V 93
V 93
V 93
V 93
93
VI 93; IV 95
III 92
IX 92
IX 92
IV 92
III 92
95
III 93
IX 92
VII 92; V 93
95

L. Karnas
K. Konieczny
L. Karnas
W. Górka
K. Konieczny
K. Konieczny
T. Drazny
T. Drazny
T. Drazny
T. Drazny
SLYCHAN 1996

D
D
D
C
B
B
B
C
C
A
A
D
D
C
D
C
C
D
D
C
B
B
C
D
C
C
B
B
D
C
C
D
D
D
C
D
D
D
D
D
C
C
D
C
B
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Table 1 - cont. / Tab. 1 - pokr.
Pracze
Oltaszyn
Miekinia
Brzezinka Sredzka
Galów
Lutynia
Mrozów
Zrodla
Owieczki
Sroda Sl.
Cesarzowice
Sroda Sl.
Swiete
Malczyce
Chomiaza
Kwietno
Malczyce
Mietków
Milin
Czernica
Chrzastawa
Dobrzykowice
Zorawina
Sadków
Sw. Katarzyna Trestno
Borów
Borek Strzelinski
Manczyce
Uniszów
Domaniów
Swojków
Kobierzyce
Pustków Zurowski
Wysoka
Cieszyce
Jaszowice 12
Kuklice
Krzyzowice
Szczepanowice
Tyniec Maly
Kondratowice Bialobrzezie
Zarzyca
Wiazów
Lojowice
Krajno
Kurów
Wawrzyszów
Wiazów
Strzelin
Karszów
Nieszkowice
Strzelin
Zeleznik
Sobótka
Stary Zamek
Lagiewniki
Jazwina
Olawa
Owczary
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Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Bn
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
H
Bn
Ch
Ch
Bn
Ch
Ch
Ma
Bn, S
Bn
Bn
Bn
Bn, S
Pa
S
Ch
Bn
Ch
Sd
Bn
Bn
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch

95
95
IV 92
II 93
V 92; IV 93
IX 92
IX 92
IV 97
IX 92
IX 92
IX 92
V 92; IX 93
V 92
V 92
VII 92; VI 93
VII, XII 92; V 93
VII, XII 92; V 93
VIII 93
95
IX 93
IV, IX 93; IX 94
IV; IX 93
VII 93
93
IX 91; VI 92
IV 93
IV 93
95
IX 93
IX 93
IX 93
IX 93
VII 93
V, IX 93
VII 93
VII 93
VII 93
VII 92
IX 93
VII 92
VI 91
IV 91
92
91

R. Lagosz i Martini
A. Milewski
K. Konieczny
B. Pikulska
A. Czapulak
A. Milewski
A. Czapulak
WUCZYNSKI 1994
M. Stajszczyk

B
B
C
C
D
D
C
C
D
D
C
C
D
C
A
C
C
C
A
A
C
C
C
B
B
A
C
B
D
C
D
C
C
D
C
C
D
D
C
D
D
D
B
D
B

RESULTS
In 1991-1995 in the area of 6,289 km2 74 Barn Owl pairs were located (density 1 pair/100
km2). This figure is certainly not complete because not all communes in the Wroclaw region
were checked. Finally we can presume that the numbers of Barn Owl pairs is 90-100 in the
Wroclaw province.
From 114 stands (occupied and abandoned) 57 % were in churches; 24.5 % in farm
buildings; 10.5 % in houses, castles, mansions and palaces or their ruins; and 8 % in other
objects and unidentified places (Table 2). Barns, pigsties and sheds, especially belonging
to former state farms (PGR) were occupied more often in the southern part of Wrocaw
province. Abandoned sites (87.5 %) were observed mostly in churches renovated during
the last few years.
Table 2 - Number of the Barn Owl’s nest sites.
Tab. 2 - Umístění hnízd sovy pálené.

Churches kostely
Houses, farm buildings

Occupied obsazeno
N
%
30
40.5
11
14.9

Abandoned opuštěno
N
%
35
87.5
1
2.5

Total celkem
N
%
65
57.0
12
10.5

domy, zeměd. budovy

Mansion, palace sídla, paláce
Others další
Total Celkem

25
8
74

33.8
10.8
100.0

3
1
40

7.5
2.5
100.0

28
9
114

24.5
8.0
100.0

DISCUSSION
The Barn Owl belongs to those species closely connected to human settlements. It prefers
poorly afforested terrains. The main nest and roost sites are farm buildings. Church towers
are more commonly used in parts of central Europe (PIKULA et al. 1984 ex TUCKER &
HEATH 1994).
It has been shown that in the investigated terrain, the Barn Owl most often chooses
towers and church attics for nesting places (57 %). A similar preference has been observed
by KOPIJ (1990) in the southern part of Opole province and by RUPRECHT & SZWAGRZAK
(1988) in other regions of Poland. Other places chosen by Barn Owls as nesting sites
(houses and farm buildings) in the Wroclaw province totalled 35 % of the whole number
of nests. In such places the Barn Owl nested more often than it had been indicated by KOPIJ
(1990) in Opole province, or in other regions of Poland (RUPRECHT & SZWAGRZAK 1988,
2.8 % and 2.2 % respectively).
The data relating to the density of the Barn Owls in Poland is very poor and this also
applies to the area under investigation. Between 1991 and 1995 in the Wroclaw province
(6,289 km2) 74 occupied stands of the Barn Owl were observed, i. e. more or less 0.8
pair/100 km2 for the whole territory and 1.2 pair/100 km2 for the same area when forests
and ponds are excluded.
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Either on infertile soils or in areas covered with forests and ponds (Cieszków, Milicz,
eastern part of Zmigród and Twardogóra) not so many stands were found as in the vicinity
of human settlements.
The information referring to the distribution and numbers of the Barn Owl individuals
in the Wrocaw province, are insufficient and incomplete. In the 1920’s this bird was
observed only in Trzebnica, Wolów and Wroclaw (DRESCHER 1925, PAX 1925). Later on
20 breeding areas were found at: Solec, Szczepanów, Sroda Sl., Zaniemysl (CZARNECKI
et al. 1955); Tyniec, Domaslaw, Malczyce, Wolów, Lubiaz, Gliniany, Pelcznica, Michalowice, Rogów Sobócki, Olesnica, Boguszyce (RUPRECHT & SZWAGRZAK 1988);
Zmigród, Zmigródek, Korzensko (JASKOWSKI 1956); Bierutów (JANOWSKI 1967) and
Wroclaw (LONTKOWSKI et al. 1988). In most cases the presence of this species in these
localities was ascertained by finding of pellets and also by sightings.
However, this data is not sufficient to claim the increase in the quantity of the Barn
Owl. It is more resonable to compare the data taken from comparable agricultural regions.
During four years in the 80’s, the number of breeding pairs in Opole province (1640 km2)
decreased by about 50 % - from 29 to 15 pairs (0.9 pair/100 km2, KOPIJ 1990). So this is
a similar density to the findings of this study.
One of the most important factors which influences the numbers and distribution of
these birds in many European countries is the presence of proper nesting places (GLUTZ &
BAUER 1980), but still the most important factor is a suitable amount of food (TUCKER &
HEATH 1994). It seems that these factors do not matter in the area under investigation.
In the whole of Europe, Common Vole (Microtus arvalis) is the main food component
for the Barn Owl (GLUTZ & BAUER 1980). The Common Vole occurs in bigger numbers
on fertile soils than on barren soils. The soils in the province of Wroclaw differ a great
deal. On the right side of the Odra river, i. e. in the north-eastern parts, soils of medium
fertility dominate; on the left bank, i. e. south-western parts, very fertile soils prevail. Our
unpublished data shows that Common Vole is one of the main prey of the Barn Owl,
especially in areas with very fertile soils (Kobierzyce, 66.7-93.8 %; Borów, 68-92.5 %;
Kondratowice, 67-82 %). Periodical oscillations in the Barn Owl numbers may be in
accordance with the cycles of rodents numbers. Extraordinary food abundance of the
environment may influence the breeding success. It is worth mentioning that in the
commune Borów in Borek Strzelinski a nest with ten young and two adult individuals was
found. We may presume that it was a second brood of this pair, because the nest was found
on September 29, 1993.
In north-west Europe constant environmental changes are the main cause of decreasing
numbers of Barn Owls (TUCKER & HEATH 1994). Since these changes were not that
dramatic in the study area, why did the number of Barn Owls drop so evidently and why
did they leave from churches? The renovation of the church roofs is seriously reducing
nesting and roosting opportunities. In two cases we observed migration of nesting Owls
from renovated church to a new place. However, abandoned old farm buildings, castles,
palaces, and mansions provided the ideal places for breeding (nesting, resting and feeding
places). In such places only 12.5 % out of the 60 % occupied were abandoned. In one case,
the eggs were destroyed by Beech Marten (Martes foina).
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SOUHRN
V letech 1991-1995 byla zkoumána možná hnízdiště sovy pálené ve Wroclavské provincii
(nyní část Dolního Slezska). 74 hnízdiště byla považována za obsazená, 40 míst, kde byly
nalezeny staré vývržky, bylo považováno za opuštěná. Počet sov pálených byl ve zkoumané
oblasti o rozloze 6,289 km2 odhadnut na 90-100 párů (tedy 1.4-1.6 párů/100km2). Největší
počet párů hnízdil v kostelích (40.5 %) a zemědělských budovách (33.8 %). Největší počet
opuštěných hnízdišť byl právě v kostelích (87.5 %), což je pravděpodobně následek toho,
že mnohé z těchto budov byly v poslední době renovovány.
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Príspevok k hniezdnej biológii a potravnej ekológii jastraba
veľkého (Accipiter gentilis) na hornom Ponitrí
A contribution to the breeding biology and feeding ecology of the
Goshawk (Accipiter gentilis) in the Horné Ponitrie Region, Slovakia
ŠOTNÁR K.

Karol Šotnár, ul. Gavloviča 1/5, 971 01 Prievidza, Slovak Republic
ABSTRAKT. V rokoch 1991-1997 bola u 59 párov jastraba veľkého študovaná
hniezdna populácia na hornom Ponitrí. Veľkosť hniezd bola v priemere 113 x 85 x
40 cm (n = 22), priemer kotlinky 25 x 23 x 6,5 cm (n = 9) a rozmery vajec v priemere
57,07 x 45,05 mm (n = 54). Analýzou vývržkov a zvyškov koristi sa determinovalo
283 kusov koristi, kde významnú zložku potravy reprezentovali Columba livia f.
domestica (33 %), Garrulus glandarius (11 %) a Turdus philomelos (7 %). V práci
s ú ďalej op ísan é medzidruhov é interakcie a vz ťahy populá cie s prostredím.
Nahliadnutím do hniezdnej biológie, bionómie, etológie a potravnej ekológie bola
zčasti podchytená reprodukčná schopnosť populácie, populačná hustota, mortalita a
migrácia.
ÚVOD

Zo slovenskej a českej literatúry je len málo údajov zaoberajúcich sa životnými funkciami
niektorých aspektov ekologickej niky jastraba veľ kého, ako sú potravná ekológia (SLÁDEK
1963, PATEROVÁ -LIŠKOVÁ 1987, DIVIŠ 1989), hniezdna biológia (HLÁSEK & KOTRBA
1982) a populačná dynamika (DIVIŠ et al. 1984, 1988, DANKO 1982, 1983, 1985, 1988,
1990, 1995). Detalinejšie je rozpracovaná problematika v dielach HUDEC et al. (1977) a
CRAMP (1980).
Cieľom tejto práce je interpretovať súhrn poznatkov študovanej populácie z nidifikačného obdobia, týkajúce sa (i keď mnohokrát len okrajovo) niektorých aspektov
biológie, etológie, potravnej ekológie a čiastočne tak podchytiť funkčné a priestorové
začlenenie daného druhu v ekosystéme.
OPIS SLEDOVANÉHO ÚZEMIA
Vymedzené územie zaberá povodie horného toku rieky Nitry po sútok s Nitricou (181 m
n.m.) pri Partizánskom. Jadrom územia je okres Prievidza (959 km2) v Trenčianskom kraji.
Na západe ho ohraničujú Strážovské vrchy (s najvyšším vrchom Strážov 1 214 m n.m.),
na severe Lúčanská Malá Fatra (Reváň, 1 205 m n.m.) a Žiar (Chlieviská, 912 m n.m.), na
východe Vtáčnik (Vtáčnik, 1 346 m n.m.). Výskum bol zameraný hlavne na uvedené
pohoria (štvorce Databanky fauny Slovenska DFS: 7177, 7277, 7278).
Z celkovej rozlohy územia zaberajú lesy 54 %, poľnohospodárska pôda 38 % a sídla
8 %. V lesných porastoch dominujú listnáče, prevažne buk lesný (Fagus sylvaticus),
v nižších polohách dub (Quercus sp.), časť plochy lesov tvoria vysádzané ihličnany smrek
obyčajný (Picea abies), borovica lesná (Pinus sylvestris) a v menšej miere smrekovec
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opadavý (Larix decidua), jedľa biela (Abies alba) sa vyskytuje v zachovaných zvyškoch
prirodzených jedľových bučín (BRTEK 1990).
MATERIÁL A METODIKA
Počas rokov 1991-97 bolo sledovaných 59 párov jastraba veľ kého v takomto poradí: rok
1991 - 3 páry, 1992 - 4 páry, 1993 - 7 párov, 1994 - 6 párov, 1995 - 9 párov, 1996 - 10 párov
a 1997 - 18 párov. V tomto období sme uskutočnili 120 návštev, z toho 60 priamo na
hniezdach. V 59 prípadoch bola upresnená nadmorská výška a v 44 prípadoch opísané
hniezdne stromy, výška umiestnenia hniezd od zeme, ako aj umiestnenie hniezd na strome.
Samotných hniezd bolo zmeraných 22, z toho 9 kotliniek a 54 kusov vajec. Ďalej bol
výskum zameraný na analýzu hniezdneho habitatu jastrabov, vplyv topických podmienok
na adaptáciu populácie a medzidruhové interakčné vzťahy.
Za účelom proštudovania potravnej ekológie bolo zozbieraných 223 vývržkov a zhruba
300 ks kostrového materiálu. Pri determinácii vtáčich kostí sa využívala porovnávacia
zbierka, podľa možnosti sa zaznamenával výskyt juvenilnej koristi.
Denzita hniezdnej populácie sa zisťovala pomocou mapovacej metódy v kombinácii s
priamym vyhľadávaním hniezd (JANDA & ŘEPA 1986). Dohľadané hniezda boli registrované ako dokázané hniezdenie. Za predpokladané hniezdenie sme považovali opakovanú
prítomnosť aspoň jedného dospelého jedinca vo vhodnom biotope v nidifikačnom období.
Odhadované páry boli zaradené z hľadiska vhodnosti biotopu do ostatnej časti územia (asi
25 %), ktorá nebola preskúmaná. Z hľadiska malého množstva údajov ako aj z nedostatku
časového faktoru nebolo možné vyhodnotiť vývoj populácie v sledovaných rokoch.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Hniezdne prostredie
Prostredie jastraba veľ kého tvoria staršie vysokokmenné zmiešané lesy s riedkym zakmenením. Hniezdne stromy sa vo väčšine prípadov nachádzajú v presvetlených partiách
s prevahou ihličnanov s drevinami smrek a jedľ a, v menšej miere borovica a smrekovec.
V hlbších lesných komplexoch boli v štyroch prípadoch hniezdne stromy umiestnené
v blízkosti potoka, v troch prípadoch neďaleko lesnej cesty a rúbane. Inde sa nachádzali
na okraji lesa 30, 50 a 80 m od lúky. V jednom prípade si pár postavil hniezdo v poľ nom
jelšovom lesíku. Výber hniezdneho stromu v 44 prípadoch bol nasledovný: smrek 20, jedľa
13, borovica 4, smrekovec 3, buk 2 a po jednom na dube a jelši. Umiestnenie hniezd sa
diferencovalo do troch typov:
A. Hniezdo umiestnené na bočných konároch, dotýkajúce sa hlavného kmeňa. Tento
spôsob bol zistený v 33 prípadoch (75 % u drevín jedľ a, smrek, smrekovec a jelša).
B. Vo vidlici kmeňa stromu, zistený v 8 prípadoch (18,2 %, smrek, dub).
C. Na bočných konároch, ďalej od kmeňa, 3 prípady (6,8 %) na borovici. Išlo o obsadenie
hniezd myšiaka hôrneho (Buteo buteo).
Vek porastov mal rozpätie od 40 do 120 rokov, kde najviac hniezd bolo na 60-80
ročných drevinách. Najnižšie vyhniezdili jastraby 12 m a najvyššie 32 m vysoko v hniezde
po myšiakoch. Z tab. 1 a tab. 2 je zrejmé, že optimum hniezdnych lokalít jastraba veľkého
sa nachádza v 500-600 m.n.m a výška umiestnenia hniezd je najčastejšie v 15-20 m vysoko,
čo korešponduje s údajmi HUDEC et al. (1977).
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Tab. 1 - Nadmorská výška hniezdnych lokalít jastraba veľkého.
Table 1 - Altitude distribution of nest sites of Goshawk.

Výška (m n.m.)
Altitude (m a.s.l)

300-400
400-500
500-600
600-700
700-800
Celkom Total

n
8
15
19
11
6
59

%
13.6
24.4
32.2
18.6
10.2
100

Tab. 2 - Umiestnenia hniezd jastraba veľkého na drevinách.
Table 2 - Ditribution of nest of Goshawk on trees.

výška nad zemou (m)
height under ground (m)

10,1-15
15,1-20
20,1-25
25,1-30
30,1-32
Celkom Total

n
11
27
3
0
3
44

%
25
61,4
6,8
0
6,8
100

Denzita hniezdnej populácie na hornom Ponitrí bola odhadnutá podľa výsledkov z roku 1997.
Dohľadalo sa 18 hniezdiacich párov a ďalších 7 párov je predpokladaných. Menej intenzívne bol
výskum vykonávaný v celej západnej a južnej časti, kde odhadujeme približne ďalších 15
hniezdiacich párov. Môžeme teda odhadovať, že v roku 1997 hniezdilo na hornom Ponitrí
približne 40 párov jastraba veľkého, na základe čoho denzita predstavuje 4 páry na 100 km2.
Jastraby mali v blízkom okolí minimálne jedno hniezdo náhradné. Výstavba a striedanie týchto hniezd prebiehali u sledovaných párov rôzne:
1. Výstavba nového hniezda každú sezónu. V rokoch 1992-97 bolo evidovaných sedem
hniezd jedného páru v okolí 500 m. Hniezda boli umiestnené v čoraz nižšej nadmorskej
výške od strmého svahu, kde mali jastraby prvé hniezdo, až k hniezdu umiestnenému
v doline. Jednou z príčin bola intenzívna ťažba v ich blízkosti.
2. Nidifikácia jedného páru každoročne v tom istom hniezde. V rokoch 1988-94 bola
zistená v jednom hniezde pri Žiline.
3. Nepravidelné striedanie dvoch hniezd jedným párom. Hniezda boli vzdialené od seba
150 m, (staršie údaje NOVÁK in verb.) Hniezdo A - umiestnené na smreku, 22 m vysoko,
vo vidlici. Hniezdo B - umiestnené na smreku, 25 m vysoko, pri kmeni. (Rok 1988 - A,
1989 - B, 1990 - B, 1991 - A, 1992 - ?, 1993 - B, 1994 - A, 1995 - B, 1996 - B).
Niektoré páry neuprednostňovali rovnaký druh stromu, ani rovnakú výšku, či spôsob
umiestnenia hniezda, ale prispôsobovali sa špecifickým podmienkam prostredia. Tak
napríklad v priebehu februára zapríčinila kalamita lesa a s ňou spojená ťažba drevín, že pár
jastrabov sa presťahoval zo staršieho porastu do mladšieho o 500 m ďalej a obsadil hniezdo
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myšiaka hôrneho, umiestnené na borovici v 12 m výške a 1,5 m od kmeňa. V ďalšom roku sa
jastraby vrátili späť k pôvodnému hniezdu, kde si v 20 m vzdialenosti od tohoto postavili nové na
smreku, umiestnené pri kmeni. V inom prípade hniezdili jastraby na smrekovci v 15 m výške,
hniezdo bolo umiestnené pri kmeni. Zhruba o 150 m ďalej si postavil hniezdo pár myšiakov, ktoré
umiestnili na borovici v 32 m výške a 1,2 m od kmeňa. V nasledujúcich dvoch rokoch okupovali
hniezdo na borovici jastraby, no v treťom roku sa opäť vrátili hniezdiť na smrekovec.
Z hľadiska prekryvu ekologických ník, ako aj medzidruhového konkurenčného tlaku, pôsobí
jastrab veľ ký vo väčšine prípadov ako dominantný druh. Naj častej ší m hniezdnym
susedom (z dravých vtákov) je myšiak hôrny, ktorý v dvoch prípadoch zahniezdil v hniezdach jastraba. Najbližšie zistené vyhniezdenie týchto dvoch druhov vo vlastných hniezdach bolo 150 m. Iná je situácia v poradí s druhým najbežnejším hniezdnym susedom
(z dravcov), ktorý zdá sa s obľ ubou obsadzuje náhradné hniezda jastrabov. Ide o orla
krikľavého (Aquila pomarina), ktorý počas dvoch rokov vyhniezdil v 230 m vzdialenosti
od jastraba, respektíve iné dva susediace páry v roku 1997 vyviedli úspešne potomstvo vo
vzdialenosti iba 105 m. Keďže si troficky, ani teritoriálne zvlášť nekonkurujú, je tu
predpoklad, že tento jav bude čoraz častejší s narastajúcou populáciou orla krikľavého na
hornom Ponitrí. Ďalej bola zistená v náhradnom hniezde jastrabov nidifikácia myšiarky
ušatej (Asio otus), no súčasne o 150 m ďalej inkubovala znášku samica jastraba. V inom
prípade hniezdila sova obyčajná (Strix aluco) v 100 m vzdialenosti od jastraba a o 180 m
ďalej myšiak hôrny. Zväčša majú interakcie jastraba s druhmi hniezdiacimi v okolí
nepriaznivý dopad na tieto druhy (viď tab. 4). Najkratšia vzdialenosť medzi hniezdiacimi
pármi jastraba bola v jednom prípade 1,5 km a v druhom 850 m!
Hniezdna biológia
Prvé hlasové prejavy predchádzajúce tok boli zaregistrované za slnečného počasia dňa 22.
2. 1994. V inom prípade dňa 4. 3. 1994 bol pozorovaný samec ozývajúci sa teritoriálnym
hlasom na náhradnom hniezde po myšiakoch, v ktorom toho roku aj jastraby úspešne
vyhniezdili. Párenie bolo pozorované v jednom prípade dňa 1. 4. 1991 v blízkosti hniezda.
Každoročne sa vyskytol prípad, kedy bolo hniezdo vystlané zelenými vetvičkami,
pripravené na znášku, no jastraby nezahniezdili. Jednu z príčin možno pripísať strate
partnera. Na základe zistení se na znižovaní populácie taktiež podieľal človek nezákonným
odchytom a zákonným či nezákonným odstrelom.
Nemalé boli straty na znáškach. Tri roky po sebe boli pod jedným hniezdom nachádzané škrupiny z vajec a až v štvrtom roku vyviedol tento pár úspešne dve mláďatá. Začiatok
znášky bol podchytený v 3 prípadoch: dňa 2. a 5. 4. 1992 a 10. 4. 1996.
Rozmery u 22 hniezd boli v priemere 113 x 85 x 40 cm (65-150 x 65-120 x 25-80) a rozmery
hniezdnej kotlinky u 9 hniezd boli v priemere 25 x 23 x 6,5 cm (20-30 x 20-30 x 5-8).
Rozmery vajec boli v priemere 57,07 x 45,05 mm (tab. 3). Do súboru nie sú zahrnuté
abnormálne rozmery vajec, kde v našom prípade malo jedno vajce rozmery 51,20 x 37,86 mm.
Liahnutie sa podarilo pozorovať v štyroch prípadoch: 9. a 12. 5. 1991 a 2 x 11. 5. 1996.
Mláďatá vylietali zväčša koncom júna, resp. začiatkom júla. U niektorých párov boli však
značné časové rozdiely. Mladé jastraby vylietali v dňoch 2.-4. 7. 1994, no o tri roky neskôr
opúšťali to isté hniezdo mláďatá v dňoch 5.-8. 6. 1997 (možná výmena jedného z partnerov).
Inde medzi hniezdami vzdialenými 1,5 km od seba vyleteli z jedného hniezda o 15 dní
skôr ako z druhého.
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Tab. 3 - Rozmery vajec jastraba veľkého a porovnanie s údajmi iných autorov.
Table 3 - Comparation of egg size of Goshawk.

Autor Author
Tato práce This study
HUDEC et al. 1977
Danko 1966-1978

n
54
96
52

priemer mean
57.07 x 45.05
57.22 x 45.09
57.13 x 44.10

rozpätie range
52.64-61.50 x 41.68-48.42
50.55-64.70 x 40.10-47.30
52.50-61.30 x 40.80-46.40

Rodičia sa starajú o mláďatá po vyletení zhruba do veku 70 dní, ale potom (u nás
spravidla v polovici júla) z oblasti hniezdiska miznú (HUDEC et al. 1977). Za neskoré sa
dá považovať pozorovanie dňa 22. 7. 1997, kedy sme pozorovali juvenilné vtáky asi mesiac
po vyletení cca 500 m od hniezda. Lietali nízko nad porastom a ozývali sa.
Najpriaznivejším z hľadiska reprodukcie bol rok 1995. V 9 hniezdach bolo znesených
26 vajec (1 x 4, 2 x 2, 6 x 3), čo je v priemere 2,88 vajec na jedno hniezdo. Vyletelo 17
mláďat (2 x 2, 4 x 3 a 3 x 0), čo je v priemere 1,88 mláďat na obsadené hniezdo. Celkové
straty až 33 % boli zaznamenané v čase inkubácie vajec.
V sledovanom období bolo spolu okrúžkovaných 71 jastrabov, z toho 67 pulli. Dvaja
súrodenci po vyletení z hniezda uhynuli po náraze do oplotenia (PAZDERA in verb.). Okrem
tohto prípadu prišli ešte tri spätné hlásenia. V strednej a západnej Európe je jastrab veľký
stály a potulný vták. Nálezy vtákov krúžkovaných v hniezdnej a mimohniezdnej dobe ležia
len zriedka ďalej než 50 km (HUDEC et al. 1977). Preto je pozoruhodný nález mladého
jastraba vo veku zhruba 65 dní v centre Budapešti. Preletel asi 200 km smerom na JJV.
Potravná ekológia
Z našich zberov sme determinovali 283 ks stavovcov, z toho 261 vtákov, t.j. 92,2 % v 32
druhoch a 22 cicavcov t.j. 7,8 % v 6 druhoch (tab. 4 ). Najpočetnejšiu zložku potravy
reprezentovali tri druhy vtákov: holub domáci (Columba livia f. domestica - 33 %), sojka
obyčajná (Garrulus glandarius - 11 %), drozd plavý (Turdus philomelos - 7 %), ktoré tvorili
51,2 % z celkového počtu úlovkov. Eudominantné zastúpenie koristi (15,9 %) tvorili
úlovky mláďat stavovcov. Z cicavcov má v tomto súbore subdominantné zastúpenie
veverica obyčajná (Sciurus vulgaris - 3,2 %) a recedentné druhy ryšavka žltohrdlá
(Apodemus flavicollis - 1,8 %) a hraboš poľ ný (Microtus arvalis - 1,4 %).
Porovnanie jednotlivých zložiek potravy jastrabov v nidifikačnom období zo strednej
časti okr. Náchod ve výškach 260-500 m n.m. (DIVIŠ 1989), spracované podobnou
metodikou, interpretuje tab. 5. Vzhľadom na časovú periódu a metodické nedostatky, ktoré
neumožňujú objektívne vyhodnotenie v týchto dvoch porovnávacích súboroch, môžeme
konštatovať, že topické a trofické podmienky sa odrážajú na plasticite ekologickej niky
populácie v daných územiach. Z tohoto hľadiska je zaujímavá absencia ďatľovcov (Piciformes) v okr. Náchod, oproti dominantnému zastúpeniu v potrave v našom hornatejšom
území. Eudominantné je zastúpenie poľovnej zveri, 11 % v Náchode (viac bažantníc) oproti
4,2 % úlovkov zistených v našom súbore, kde okrem iného početnú zložku potravy tvorili
aj dravce (Falconiformes) až o 5,3 %.
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Tab. 4 - Potrava jastraba veľkého v hniezdnom období.
Table 4 - Food of Goshawk in breeding season.

Druh Species
juv.
Anas platyrhynchos
Anatidae sp.
Accipiter gentilis
4
Accipiter nisus
Buteo buteo
3
Falco tinnunculus
Perdix perdix
Phasianus colchicus
1
Columba livia f. d.
Columba palumbus
1
Columba oenas
Streptopelia decaocto Streptopelia turtur
Asio otus
Strix aluco
2
Dryocopus martius
1
Picus viridis
1
Picus canus
1
Dendrocopos major
1
Lanius collurio
1
Turdus merula
2

ad.
1
1
1
5
2
5
5
94
2
4
13
2
2
3
1
3
11
9

n
1
1
4
1
8
2
5
6
94
3
4
13
2
2
5
2
4
1
12
1
11

%
0.4
0.4
1.4
0.4
2.8
0.7
1.8
2.1
33.2
1.0
1.4
4.6
0.7
0.7
1.8
0.7
1.4
0.4
4.2
0.4
3.9

Druh Species
juv. ad.
n
Turdus philomelos
5
15
20
Turdus pilaris
2
2
Turdus viscivorus
1
1
Turdus torquatus
1
1
Parus cristatus
1
1
Cocc. coccothraustes 1
5
6
Carduelis carduelis
1
1
Pyrrhula pyrrhula
1
1
Sturnus vulgaris
2
2
Garrulus glandarius 14
17
31
Nucifraga caryocat.
1
1
Corvus corone
1
1
Passeriformes
3
7
10
Aves total
41 220 261
Lepus europaeus
2
2
Sciurus vulgaris
3
6
9
Glis glis
1
1
Cletrionomys glareolus 1
1
Apodemus flavicollis 5
5
Microtus arvalis
4
4
Mammalia total
4
18
22

%
7.0
0.7
0.4
0.4
0.4
2.1
0.4
0.4
0.7
11.0
0.4
0.4
2.5
92.2
0.7
3.2
0.4
0.4
1.8
1.4
7.8

Perie, kosti a vývržky sa nachádzali v okolí hniezdnych stromov, na hniezdach a na
tzv. trhaniskách, kde jastraby čiastočne spracovali korisť. Úlovky šklbali 20-100 m od
hniezdneho stromu, zväčša na zemi, inokedy na padnutom strome, alebo na náhradnom
hniezde, kde jedno bolo celé vyplnené perím z drozda plavého (Turdus philomelos).
V roku 1995 sme zistili, že jastrab evidentne vybral 2 pulli z hniezda myšiaka hôrneho,
ktoré skŕmil svojim zhruba rovnako starým mláďatám. V inom roku sa nachádzali trhaniská s
pozostatkami zo sov obyčajných, ktoré taktiež hniezdili v blízkosti jastrabov. Na zaujímavé
pozorovanie upozornil NOVÁK (in verb.), kedy jastrab v juvenilnom šate postupne vybral tri
asi 10 dňové mláďatá myšiaka hôrneho z jedného hniezda (ŠOTNÁR in DANKO et al. 1995).
Metódou zberu vývržkov a zbytkov koristi z hniezd a ich okolia sme zistili niektoré
špecifické vlastnosti populácie jastraba veľkého. Bohatá diverzita potravných zdrojov,
ľahko uloviteľná korisť a v neposlednej rade genetická výbava populácie (stratégia lovu)
určujú zloženie ich výživy. Je zrejmé, že z drobných zemných cicavcov ako aj spevavcov
sa zvyšky pod hniezdami nenájdu, pretože sú takmer celé strávené, ako na to upozornil
SLÁDEK (1963). Na druhej strane ale jastraby zjavne preferujú nieľen ľahko ulovitelnú
korisť (mladé jedince), ale hlavne väčšiu korisť, ako sú drobné stavovce, z hľadiska
uchovania si čo najviac životnej energie pre zdatnosť (fitness). Týmto možno naznačiť, že
absencia drobných živočíchov v potrave jastrabov v nidifikačnom období, zisťovaná touto
metódou, nebude až taká veľká.
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Tab. 5 - Porovnanie jednotlivých zložiek potravy jastraba veľkého v dobe hniezdenia.
Table 5 - Comparation of numbers of particular prey taxa/groups in the diet of Goshawk in the
breeding season.

Potravní skupina
Prey group

Columbidae
Corvidae
Turdidae
Passeriformes
Piciformes
Falconiformes
Drobná poĺovná zver Small game
Sciurus vulgaris
Strigiformes
Aves indet.
Aves spolu Total
Mammalia spolu Total
Potrava spolu Prey total

Tato práce this study
n
%
116
41.0
33
11.7
28
9.9
22
7.7
19
6.7
15
5.3
12
4.2
9
3.2
7
2.5
261
92.2
22
7.8
283
100.0

DIVIŠ 1989
n
66
37
48
13
5
24
7
8
10
203
16
219

%
30.1
16.9
21.9
5.9
2.3
11.0
3.2
3.7
4.6
92.7
7.3
100.0

Metódou rozborov zažívacích traktov bol zistený omnoho väčší podiel drobných
živočíchov v potrave jastrabov, a to hlavne hraboš poľný (Microtus arvalis) zastúpený
15,6 % (PATEROVÁ-LIŠKOVÁ 1987) a 38,5 % (SLÁDEK 1963). Popri tomto potravnom
zdroji však patrili medzi dominantné úlovky väčšie stavovce ako kura domáca, bažant
obyčajný, holub sp., jarabica poľná a zajac poľný. V týchto súboroch skladbu potravy na
jednej strane určuje jednak prostredie a zloženie živočíšnych spoločenstiev v ňom, časový
faktor mimohniezdnej doby, lovná prispôsobivosť populácie jastrabov a na strane druhej
nedostatočný material na objektívne vyhodnotenie, ako aj skutočnosť, na ktorú upozornil
KLUTH (in HELL et al. 1985), ktorý progresívnejšou metódou rádiotelemetrickým sledovaním v pohniezdnej dobe zistil, že jastraby sa k ulovenej koristi - hlavne k zajacom vracajú, a to niekedy až 4-7 krát, čím sa tiež do značnej miery skresľujú výsledky metódy
rozborov žalúdkov.
Jastrab veľký ako euryekný druh so širokou ekologickou nikou sa zaraďuje v ekologických spoločenstvách k vrcholovým predátorom. Jeho schopnosti tolerovať a využívať
zmeny prostredia, prispôsobovať sa potravnej ponuke a čeliť antropogénnemu tlaku
udržujú stav populácie v relatívne prijateľnej početnosti. Z potravného aspektu v nidifikačnom období pôsobí ako bioregulátor stredne veľ kých stavovcov, hlavne vtákov
z čeľ adí holubovitých, krkavcovitých a drozdovitých.
POĎAKOVANIE. Na spolupráci v teréne sa podieľali Peter Novák a Ján Mikula, na determinácii potravy Ing.
Ján Obuch, ktorým touto cestou srdečne ďakujem.
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SUMMARY
In 1991-1997, the breeding biology of the Goshawk was studied within the territory of the
Horné Ponitrie Region (Prievidza District, central Slovakia, total area 959 km2). Nests (n=22)
were elliptical with mean longer and shorter axis length 113 cm and 85 cm, respectively,
and with a height of 40 cm. Nest cups (n=9) showed mean longer and shorter axis length
25 cm and 23 cm, respectively, and depth 6,5 cm. Eggs (n=54) on average 57,07 x 45,05 mm.
Analysis of pellets and prey remnants yielded 283 prey items, Feral Pigeon (33 %), Jay (11
%) and Song Thrush (7 %) being the most abundant prey species comprising up to 51,2 %
of the total prey items. This paper also provides the description and proximate explanations
of some interspecific interactions and habitat requirements of the Goshawk along with data
on breeding biology, diet composition, reproductive success, population density, mortality
rates and movements. Some spatial and functional aspects of the Goshawk’s ecological
niche are characterized as well.
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An extremely high population density of Common Buzzard
(Buteo buteo) in Biosphere Reserve Pálava (Czech Republic)
and its possible causes
Mimořádně vysoká hnízdní hustota káně lesní (Buteo buteo)
v Biosférické rezervaci Pálava a její možné příčiny
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ABSTRACT.
The population of the Common Buzzard was studied in a forest area
of 22 km2. The number of breeding pairs was 51, 50 and 32 in 1993, 1994 and 1995
resp. This represents one of the highest breeding concentrations of Buzzards.
Low availability of breeding sites in the surrounding landscape is considered as one
of reasons for a such high density. Another contributing factor is probably the
existence of game preserves for deer and mouflons in the forest, which causes a
significant fragmentation of the forest.

INTRODUCTION
The population density of the Common Buzzard has been studied throughout Europe and
the densities in many regions are well known. Generally, in most cases densities of around
tens of breeding pairs per 100 km2 were found. (e.g. MELDE 1983, ROCKENBAUCH 1975,
HOHMANN 1995, ŠŤASTNÝet al. 1987). Data on exeptionally high densities were published
only in a few cases (e.g. FUCHS 1980, STUBBE 1961). Similar high concentrations of
breeding pairs were observed in the Czech Republic too. Among others, JAGOŠ (1993) has
published data on a Buzzard’s breeding population in Biosphere Reserve Pálava, where
more than 60 pairs breeding on an area of about 18 km2 were found. This represents one
of the most concentrated populations ever mentioned in the literature. However, there were
no more detailed data available for this population. Thus, a more detailed description of
this population was an objective of this study as well as providing more data for an
evaluation of long-term trends in the breeding density. Results of this study are compared
with data from other regions and particularly with the results of my previous study of
Buzzard populations in eastern Bohemia (Czech Republic) representing a "normal" population in the Czech Republic.
STUDY AREA AND METHODS
Biosphere Reserve Pálava is located in south-eastern Moravia, close to the Czech-Austria
border (48 50’N, 16 40’E). The study was carried out in the forest complex "Milovický
les" forming the largest forest complex in the Biosphere Reserve. The area of the forest is
22.21 km2. Oak (Quercus sp.) is the dominant tree species (VAČKAŘ 1995, CHYTRÝ &
DANIHELKA 1993).
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An important feature affecting the forest character is the existence of game preserves.
There are two preserves for Red Deer (Cervus elaphus) and Fallow Deer (Dama dama)
and for Fallow Deer and Mouflon (Ovis musimon) resp. on 18.14 km2 of the forest area.
Forest management is strongly affected by the game (VAČKAŘ 1995). Comparatively large
parts of the forest are open habitats (meadows, fields), where food for the animals is
produced. Moreover, large clear-cuts remain open due to grazing presure of the game
animals (Fig. 1). The negative impact of these animals on the vegetation has been well
documented (CHYTRÝ & DANIHELKA 1993). This specific type of the forest management
has led to forest fragmentation. According to data obtained from the forestry comission,
ten percent of the total forest area consists of open habitats. However, the real proportion
of these is greater (20-25 %) (VAČKAŘ 1995) because some really open areas are formally
defined as wooded parts of the forest.

Fig. 1 - Over-grazing results in large clear-cuts which are used by Buzzards as hunting sites

Obr. 1 - Vlivem spásání vegetace zvěří se v oborách nacházejí rozsáhlé paseky, které jsou káněmi
využívány jako loviště.

The forest complex is surrounded by intensively managed farmland with prevailing
crop fields and wineyards.
Buzzard nests were systematically searched for during the beginning of the breeding
season (March to April) in 1993-1995. The still leafless oaks facilitated the finding of
almost all nests (Fig. 2). Only the nests which were built later in the season might not be
found. Almost the whole forest area was examined each year.
All nests found were inspected by climbing at least twice a season: during the incubation
and nestling periods respectively. However, most of the nests were inspected more often,
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Fig. 2 - Typical Buzzard‘s nest in the
locality
Fig. 2 - Typické hnízdo káně lesní na
sledované lokalitě.

Both photographs by P. Voříšek.
Obě fotografie P. Voříšek

on an average five times per season. Clutch and brood size and food remains were registered
during the nest inspections and the data obtained were used in the other studies. Only nests
with eggs or chicks were considered as occupied.
A nearest-neighbour distance (NND), the distance between two nearest occupied conspecific nests, was measured on a map 1 : 10,000, where all nests were entered every year.
The abundance of some prey species (rodents) was estimated by snap-trapping at the
beginning of the each breeding season (late March - early April). Snap-traps were installed
always in six 150 m lines, 50 traps in each line. The traps were set out in all potential
Buzzard’s hunting habitats (ecotones, clear-cuts, meadows, alfalfa fields) during three
consecutive nights.
RESULTS
The numbers of breeding pairs fluctuated between 51 pairs in 1993 and 32 pairs in 1995
(Table 1) giving the mean number of 44 breeding pairs. Minimum density expressed as the
number of breeding pairs per 100 km2 was found in 1995, with maximum in 1993. This
figure is a little misleading in this case because of the small sample area, but it is an
illustrative figure for comparison with other studies. On the other hand, nearest-neighbour
distance (NND) seems to be a good indicator of the breeding density and its changes,
independently of the sample area. The mean NND registered was 434 m, minimum and
maximum NNDs were 100 m and 999 m resp., indicating the high concentration of nests
and close contact of the breeding pairs.
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Interseasonal changes in the breeding density can be compared to the changes in the
abundance of a main food item, The Common Vole (Microtus arvalis) (Table 1); however
there the sample size is too small for more detailed analysis. The Buzzards’ density in 1993
and 1994 was more or less the same, whilst a steep decrease occurred in 1995, when the
vole abundance was also the lowest.
Table 1 - Breeding density of Common Buzzard in BR Pálava (area 22.21 km2) in 1993-1995.

Tab. 1 - Hnízdní hustota káně lesní v BR Pálava (rozloha sledovaného území 22,21 km2) v letech
1993-1995.

Year Rok
No. of breeding pairs Počet hnízdících párů
Density (pairs/100 km2) Hustota (páry/100 km2)
Mean NND (m) Prům. vzdálenost mezi soused. obsaz. hnízdy (m)
Vole abundance (ind./100 trapnights) Početnost hrabošů

1993
51
230
400
0.889

1994
50
225
420
1.333

1995
32
144
516
0.444

The changes in the breeding density are measurable also by the changes in the mean
NND; significant differences were found between the mean NND in 1993 and in 1995
(t78 = -2.562, P<0.05), and between the mean NND in 1994 and in 1995 (t81 = -2.091,
P<0.05). The difference between the mean NND in 1993 and in 1994 was not significant
(t101 = -0.506, n.s.). Taking the maximum density as 100% (in 1993) the difference between
the maximum and minimum density (in 1995) was 37%.
DISCUSSION
The results obtained in BR Pálava show that the breeding density of the Common Buzzard
is really unusually high there. Densities about ten times lower have been often reported
from similar geographical regions. For instance, in the Czech Republic DIVIŠ (1990) has
found a density of 20-35 pairs/100 km2; in Germany HARTUNG & PESSNER (1985) have
found 26 pairs/100 km2, STEGEMANN (1986) 19 pairs/100 km2, MEBS (1964) 67 pairs/100
km2; in Poland KRÓL (1985) 35.3 and 27.5 pairs/100 km2; in Finland FORSMAN &
SOLONEN (1984) 7-22 pairs/100 km2.
Also the NND in the Pálava population indicates a high concentration of breeding pairs:
DARE & BARRY (1990) have found the NND in a range 1.53 km to 2.70 km. On the other
hand, in some cases similar concentrations of breeding pairs have been reported (STUBBE
1961, FUCHS 1980) and similar small NND has been found (HOHMANN 1995). In the Czech
Republic similar concentrations have been reported from floodplain forests in southern
Moravia (HORÁK, pers. comm.). However, in most of these cases the Buzzards bred in
locally concentrated populations, but their hunting sites were located in a surrounding
lanscape (open farmland). On the contrary, hunting sites of pairs in the Pálava population
were located inside the forest complex, close to the nest sites (own observations of adult
Buzzards tagged with radio-transmitters and/or patagial tags).
This unique situation was probably caused by a combination of two factors: a specific
type of forest management and the character of the surrounding landscape. The existence
of two game preserves in the greatest part of the locality affects the forest management
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leading to forest fragmentation. The open areas (fields, meadows, clear-cuts) inside the
forest offer suitable hunting sites for Buzzards with available prey (rodents, reptiles,
passerines, etc.). The ready availability of perching sites (e.g. posts and other structures)
increases the attraction of these sites for Buzzards. A low human disturbance, due to limited
access to the game preserves for public, might also be an important factor for breeding
Buzzards.
The surrounding landscape is characterized by intensive agriculture providing very few
breeding possibilities for Buzzards because of lack of woods. Thus, Buzzards are likely
forced to breed in the forest under study.
Compared to results obtained by JAGOŠ (1993) in the same locality, a decrease in the
number of breeding pairs was found. Unfortunately, it is not clear if this is a true trend or
if it is caused by the different method used by JAGOŠ (1993), who did not check nests
directly.
Annual changes in the breeding density were more pronounced in Pálava than is usual
in other Central European regions. There are data available from eastern Bohemia (Czech
Republic), where maximal difference between the highest and lowest density was about
20 % (taking the maximum density as 100 %) (VOŘÍŠEK, unpubl. results), while in the
studied population the difference reached almost 40 %. Many authors also have not found
such pronounced interseasonal changes in the Buzzard’s breeding density (e.g. HOHMANN
1995, MEBS 1964) and the Buzzard is often considered as a species with stable breeding
densities (NEWTON 1991) not affected by food supply (KOSTRZEWA & KOSTRZEWA 1994).
The profound changes observed in the density in Pálava might be caused by the changes
in the abundance of common vole (see Results), but other reasons cannot be excluded.
ACKNOWLEDGMENTS. I am grateful to the Biosphere Reserve Pálava Administration (especially to J.
Matuška, J. Chytil and Z. Piro) for help and support of my field work and to the forestry comission in Mikulov
for allowing me access to the game preserves. I thank M. Svobodová and J. Votýpka for their help with the field
work and A. Marks for improving the English. The research was funded in part by the Ministry of Environment
of the Czech Rep. (project GA/1960/94).

SOUHRN
Běžně zjišťovan é hnízdní hustoty káně lesní ve střední Evropě se pohybují řádově
v desítkách párů na 100 km2 zkoumané plochy (např. MELDE 1983, ROCKENBAUCH 1975,
HOHMANN 1995, ŠŤASTNÝ et al. 1987). V některých případech jsou však zjišťovány i hustoty
řádově vyšší (např. FUCHS 1980, STUBBE 1961). Podobně vysoká hustota byla zjištěna i na
území CHKO a BR Pálava, odkud JAGOŠ (1993) publikoval hustotu více než 60 párů na cca
18 km2 plochy.
Na stejném území, z něhož pocházejí údaje JAGOŠE (1993), bylo provedeno sledování
hnízdní hustoty kání v letech 1993 až 1995 za účelem podrobnějšího popisu populace a
zjištění trendu vývoje početnosti populace. Kromě vyhledávání hnízd byla hnízda i přímo
kontrolována a zjišťován stav a průběh hnízdění.
Bylo prokázáno minimálně 32 (rok 1995) a maximálně 51 (rok 1993) hnízdících párů káně
lesní (tab. 1). Vysoká hustota se projevuje i relativně malou vzdáleností nejbližších sousedících hnízd, která činí v průměru 434 m (min. 100 m, max. 999 m). Hnízdní hustota
populace kolísala mezi jednotlivými roky pravděpodobně v závislosti na početnosti hraboše polního (tab. 1).
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Za příčiny mimořádně vysoké hnízdní hustoty káně lesní v uvedené lokalitě lze považovat dobrou nabídku hnízdních příležitostí v kombinaci s jejich nedostatkem v okolní
bezlesé krajině. Důležitá je pravděpodobně také existence vhodných lovišť v těsné blízkosti
hnízdišť, která je způsobena fragmentací lesního komplexu vlivem specifického způsobu
lesního hospodaření v oborách. Mezisezónní změny v hnízdní hustotě jsou výraznější než
na jiných lokalitách v ČR.
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Vývoj populace raroha velkého (Falco cherrug) na Moravě
v letech 1976-1998
Development of Saker Falcon (Falco cherrug) population between
1976-1998 in Moravia (Czech Republic)
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Petr Horák, Bratří Sousedíků 1081, 760 01 Zlín, Czech Republic; e-mail falco@traveller.cz
ABSTRAKT V letech 1976-1998 bylo sledováno hnízdní rozšíření, početnost a
průběh hnízdění raroha velkého na Moravě. Je pozorováno postupné šíření raroha
západním směrem. K prvním zahnízděním došlo v lužních lesích, populace se však
začala přesouvat do agrocenóz. Celkem bylo hnízdění prokázáno ve 101 případech
a z 59 hnízd bylo vyvedeno 172 mláďat, tj. 2, 9 mláděte na produktivní hnízdo. Mimo
tato mláďata bylo do hnízd ještě přidáno 26 mláďat z umělých chovů a 3 mláďata
sokola stěhovavého. Ztráty při hnízdění jsou velmi vysoké, celkem bylo zničeno 42
hnízd (41,6 %). Za celé období sledování populace raroha velkého bylo hlavní
prioritou ochrana hnízdišť a vytváření nových hnízdních možností formou výstavby
umělých hnízd a tím snížení ztrát při hnízdění na minimum. Tyto aktivity výrazně
podpořily produktivitu hnízdění v posledních 10 letech.

ÚVOD

Raroh velký patří mezi naše stabilní, ale nejvzácněji hnízdící druhy dravců. V České
republice hnízdí v posledních desetiletích pouze na Moravě, která tvoří nejzápadnější
hranici pravidelného rozšíření evropské populace (BAUMGART et al. 1992, ŠŤASTNÝ et al.
1996). V letech 1997-1998 bylo prokázáno izolované hnízdění ještě dále na západ na
německé straně Labských pískovců (AUGST 1998).
Do poloviny 70. let hnízdil raroh pouze jednotlivě, zvláště v lužních lesích jižní Moravy
(HUDEC & ČERNÝ 1977), od poloviny 80. let se začíná tvořit početnější populace s pravidelným hnízděním 5-10 párů v jednom roce. V lužních lesích hnízdilo v letech 1985-1989
pravidelně 4-6 párů a odtud se raroh začínal postupně rozšiřovat do rozsáhlých agrocenóz
směrem na západ až ke Znojmu a na severní Moravu, kde bylo první hnízdění prokázáno
v roce 1989 (GAHURA in litt.). Zároveň s tímto šířením dochází počátkem 90.let k silné
stagnaci populace hnízdící v lužních lesích až k jejímu úplnému vymizení. Poslední
hnízdění bylo prokázáno v roce 1993 u Moravské Nové Vsi, v lužních lesích na soutoku
Moravy a Dyje hnízdil naposledy v roce 1992. Jedním z hlavních důvodů tohoto úpadku
je pravděpodobně zvýšená hospodářská činnost v lesích a zničení hnízdišť těžbou.
Za celé 23 leté období výzkumu populace raroha velkého byla hlavní prioritou ochrana
hnízdišť, vytváření nových hnízdních možností formou výstavby umělých hnízd a podpoření populace reintrodukcí uměle odchovaných mláďat v hnízdech divokých párů nebo
vypuštění mláďat volným letem. Vypouštění v zajetí odchovaných ptáků do volné přírody
však nemá na naši populaci rozhodující vliv (HLAVÁČ 1998.)
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MATERIÁL A METODIKA

Hnízdění raroha velkého sleduji od roku 1976, kdy jsem zaznamenal v lužních lesích na
jižní Moravě první hnízdění. Od tohoto roku zjišťuji hnízdění každoročně, a to na podstatné
části území dolního toku řeky Moravy a Dyje s přilehlými oblastmi zemědělských ploch.
V letech 1987-1998 bylo na jižní Moravě pravidelně kontrolováno území o rozloze více
jak 3 300 km2. Vyhledávání jednotlivých párů a hnízd rarohů bylo soustředěno především
na měsíce únor a březen, kdy byla systematicky projížděna a procházena všechna vhodná
místa pro hnízdění. Pro vyhodnocení bylo použito kvadrátové sítě stejné jako při mapování
hnízdního rozšíření ptáků v ČR v letech 1985-1989. Při zaznamenání výsledků inventarizace do kvadrátových map jsou použity pouze dvě kategorie průkaznosti. Jde o prokázané
hnízdění u párů, jejichž hnízda jsem fyzicky kontroloval, a možné hnízdění, kdy byli ptáci
v průběhu hnízdní sezóny na lokalitě zjištěni, ale konkrétní hnízdo nebylo nalezeno. Kromě
vlastních výsledků jsou v této práci použity publikované i nepublikované údaje dalších
autorů.
VÝSLEDKY

Prvé hnízdění bylo zaznamenáno v lužních lesích na jižní Moravě v roce 1976, v roce 1979
bylo prokázáno hnízdění 5 párů. V této době představovala oblast lužních lesů kolem řeky
Moravy severozápadní hranici areálu rozšíření druhu. Od poloviny 80. let se začíná hranice
rozšíření posunovat výrazně na západ. Mimo lužní les bylo prokázáno v roce 1986 hnízdění
u Bulhar (HORÁK unpubl.) a dále na západ jižně od Pohořelic (MRLÍK et al. 1994). Na
severní Moravě prokázal první hnízdění v roce 1989 Gahura, raroh zde hnízdil pravděpodobně již o rok dříve. V roce 1990 v těchto místech hnízdily již dva páry (ŠŤASTNÝ et
al. 1996). Od roku 1989 hnízdí raroh také východně od Brna a zasahuje na jih po
Židlochovice a na k sever Vyškovu (MRLÍK et al. 1994, HORÁK 1997). Tato populace zde
hnízdí výhradně na elektrických sloupech ve starých hnízdech po krkavcích (Corvus corax)
nebo vránách (Corvus corone), v posledních letech pak na dřevěných podložkách, které
jsou na sloupy pro tento účel vyvěšovány. Pozorování z posledních let nasvědčují možnému šíření dále na sever. Od roku 1993 se posunuje hranice pravidelného hnízdění na západ
až na úroveň Znojma. Ke hnízdění v intenzivně zemědělsky využívané krajině používá
raroh starých hnízd v malých remízcích nebo větrolamech, u Znojma obsadil hnízdo na
třešni 6 m vysoko na okraji zanedbané vinice. Lze konstatovat, že od druhé poloviny 80.
let dochází na jižní Moravě k nárůstu populace a přirozenému šíření druhu na západ.
Souběžně s tímto šířením však mizí populace hnízdící v lužních lesích.
Za 23 let výzkumu (1976-1998) byl hnízdní výskyt raroha velkého zaznamenán v rámci
České republiky ve 20 mapovacích čtvercích, a to pouze na Moravě. Hnízdění bylo zjištěno
ve 14 čtvercích s celkovým počtem 101 kontrolovaných hnízd, z toho v 6 čtvercích bylo
hnFzdění možné, ale přímo se nepodařilo nalézt obsazené hnízdo (obr. 1). Celkový vývoj
populace je zachycen v tab. 1 a v mapkách kvadrátové sítě ve čtvercích DFS (obr. 2).
Nejvíce hnízd (11) bylo nalezeno v roce 1991, další tři hnízda byla v tomto roce předpokládána. Odhad velikosti populace na Moravě 15 párů je proto zcela reálný.
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Obr. 1 - Rozšíření raroha velkého v České republice v letech 1976-1998. (Čtverce - prokázaná
hnízdění, kolečka - pravděpodobná hnízdění).

Fig. 1 - Distribution of Saker Falcon in the Czech Republic in 1976-1998. (Square - confirmed breeding,
circle - probable breeding).

Tab. 1 - Vývoj populace raroha velkého na Moravě v letech 1976-1998. (Ve sloupci "Vyvedená
mláďata" je uveden počet původních vyvedených mláďat raroha, číslo v závorce znamená počet
přidaných mláďat raroha a počet přidaných mláďat sokola stěhovavého "F.p." do přirozených hnízd.)
Table 1 - Development of population Saker Falcon between 1976-1998 in Moravia. (In column
"Fledglings" is number of original fledglings, number in bracket is number added nestlings of Saker
and Peregrine Falcon "F.p." on natural nests.)

Rok Year

Obsaz. čtverce Prokáz. hnízda Produkt hníz.
Engaged quadrates Confirmed nests Productive nests
7

Vyvedená ml.

Zničená hníz.

Fledglings

Undone nests

1976-1980

4

13

21

6

1981-1985

3

12

5

15(1)

7

1986-1990

9

30

14

29+(6)+(1 F.p.)

16

1991-1995

9

31

21

63+(15)+(2 F.p.)

10

1996-1998

9

15

12

44+(4)

3

1976-1998

14

101

59

172+(26)+(3 F.p.)

42

59

Obr. 2 - Vývoj rozšíření raroha velkého v České republice v letech 1976-1998. (Čtverce - prokázaná
hnízdění, kolečka - pravděpodobná hnízdění).

Fig. 2 - Development of distribution of Saker Falcon in the Czech Republic in 1976-1998. (Square confirmed breeding, circle - probable breeding).

I když hnízdiště jsou obsazována pravidelně, většinou několik let po sobě, nepodaří se
vždy hnízdo nalézt. V některých případech dochází ke zničení hnízda nebo vybrání ještě
dříve, než je hnízdo dohledáno. Náhradní snůšky se podařilo prokázat pouze v pěti
případech. V roce 1998 bylo na Moravě také prokázáno poprvé v historii hnízdění raroha
na skále. Ze čtverců, které zasahují do republiky pouze částečně, se v některých případech
přestěhoval hnízdící pár na území Slovenska nebo Rakouska. Severomoravská populace
je od počátku dobře sledovaná a hnízdní páry známé. Na základě důsledného monitoringu,
který zde byl prováděn, považuji odhad početnosti 5-6 párů pro Slezsko v letech 1991-1993
za přehnaný (KONDĚLKA & PETRO 1994).
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Z 59 produktivních hnízd bylo vyvedeno 172 mláďat (tab. 2). Dále bylo z těchto hnízd
vyvedeno díky reintrodukci 26 mláďat rarohů z odchovů a 3 mláďata sokola stěhovavého
(Falco peregrinus). Mimo mláďata přiložená do hnízd divokých párů bylo v roce 19891995 vypuštěno volným letem z vypouštěcích klecí na polesí Tvrdonice 14 a na území
CHKO Pálava 13 ptáků. V rámci celé České republiky bylo od roku 1981 do součastnosti
vypuštěno přibližně 150 mladých rarohů (HLAVÁČ 1998). Přes intenzivní sledování celé
moravské populace není jediný doklad o zahnízdění vypuštěného ptáka. O pohybu
vypuštěného ptáka existuje jediný doklad - mládě z odchovny Milotice přidané do hnízda
na Břeclavsku 24.5.1987 bylo nalezeno v říjnu 1987 mrtvé pod elektrovodem v provincii
Bari v jižní Itálii.
Tab. 2 - Počet mláďat raroha velkého vyvedených ze sledovaných hnízd. Počet je uveden bez mláďat
přidaných do hnízd z umělých chovů.
Table 2 - Number of Fledglings Saker Falcon from observed nests. Number is state without nestlings,
added to nests from artificial breedings.

Počet mláďat No. fledglings
Počet případů No. of cases

1

2

3

4

5

x = 2,9

6

12

26

11

4

n = 59

Zničeno bylo celkem 42 hnízd (41,6 %). V lužních lesích bylo z celkového počtu 55
hnízd zničeno 31 (56,4 %), v agrocenózách bylo ze 46 prokázaných hnízd zničeno 11
(23,9 %). Příčiny ztrát jsou uvedeny v tab. 3.
Na lokalitách, kde byl raroh ohrožen především těžbou nebo nezákonným vybíráním,
byla nejvíce exponovaná hnízda odstraněna a nahrazena hnízdy umělými v lokalitách méně
ohrožených. Tak bylo v letech 1985-1997 instalováno 28 umělých hnízd a dřevěných
hnízdních podložek nebo polobudek. Na základě těchto ochranářských opatření znovu
úspěšně vyhnízdily 2 páry v lužních lesích Břeclavska po pětileté absenci.
Tab. 3 - Příčiny ztrát na hnízdech raroha velkého v letech 1976-1998 (počet případů).
Table 3 - Causes of waste on nests Saker Falcon between 1976-1998 (No. of cases).

Člověk
Lužní lesy Woods

Agrocenózy Agrocenoses

Predátor

Pád hnízda

Down fall nest

Nezjištěno
Unknown

Celkem

Human

Predation

Total

9

12

1

9

31

4

1

4

2

11

Rozbor příčin ztrát při hnízdění raroha velkého (viz tab. 3) lze shrnout následovně:
1. Ztráty způsobené člověkem. Hnízdní lokality v lužních lesích byly nejvíce postiženy
přímým rušením těžbou v bezprostřední blízkosti hnízda nebo při následném zalesňování,
kdy bylo zničeno celkem 6 hnízd. Ve všech případech zůstaly v hnízdech opuštěné snůšky.
Další 3 hnízda byla po projednání s místní lesní správou zachráněna. Ve dvou případech
došlo k vybrání hnízd pravděpodobně sokolníky. V jednom případě zůstaly na hnízdě
uhynulá mláďata, kterým samec přinášel potravu, ale nekrmil je. Samice byla nalezena
mrtvá nedaleko hnízda, patrně otrávená. V agrocenózách jsou hnízda daleko více posti61

žitelná a ve všech čtyřech případech došlo k vybrání mláďat z hnízda člověkem. V jednom
případě bylo na hnízdě zastřeleno již téměř vzletné mládě a ponecháno mrtvé pod hnízdním
stromem. Zbylá dvě mláďata byla úspěšně vyvedena.
2. Ztráty způsobené predátory. Byly zaznamenány celkem 3 případy zničení hnízda
jestřábem lesním (Accipiter gentilis). V roce 1979 byla vyplašena jestřábí samice od hnízda
raroha s jedním mládětem v pařátech. Při další kontrole bylo druhé mládě nalezeno pod
hnízdem s propíchnutým tělem od pařátů. V roce 1989 byl pozorován přímý útok jestřábí
samice na hnízdo rarohů. Ti své jediné mládě ubránili, možná i v důsledku mé přítomnosti,
o dva dny později zůstalo hnízdo bez mláděte. Jestřáb je nebezpečný i pro čerstvě vylétlá
mláďata. V roce 1992 bylo zjištěno jedno mládě roztrhané až po vylétnutí z hnízda, běhák
s kroužkem byl později nalezen na hnízdě jestřába. Také u volně vypouštěných mláďat
bylo zjištěno ulovení jestřábem. V agrocenózách nebyly ztráty způsobené jestřábem
zaznamenány.
V lužních lesích bylo zjištěno pět případů zničení hnízda kunou (Martes sp.). Kuna
likviduje snůšky i malá mláďata, vajíčka rozkouše na hnízdě. Ve dvou případech kuna spala
po zničení přímo na hnízdě. Bylo také zjištěno mládě s utrženou hlavou zaklesnuté do
vidlice pod hnízdem. V agrocenózách byl zaznamenán pouze jediný případ zničení hnízda
pravděpodobně kunou skalní (Martes foina), která se na této lokalitě hojně vyskytovala.
Čáp bílý (Ciconia ciconia) není doslovným predátorem, raroh ale rád obsazuje stromová hnízda čápů, kde začátkem dubna po návratu čápů bývá snůška rarohů zničena.
Celkem bylo zaznamenáno 6 případů hnízdění raroha na čapím hnízdě, 4 případy skončily
pro rarohy neúspěšně. Obsazení čapího hnízda rarohem je možno zabránit zakrytím hnízda
větvemi, které si čáp po návratu sám odhází. V agrocenózách nebyl tento případ zaznamenán.
3. Ztráty způsobené pádem hnízda. Raroh velký si pro hnízdění vybírá opuštěná hnízda
po jiných dravcích. Upřednostňuje hnízda stará s trouchnivým vnitřkem. Taková hnízda
často spadnou na zem nebo se při promočení hnízda propadne snůška nebo mláďata.
V lužních lesích byl zaznamenán pouze jeden takovýto případ, protože zde rarozi hnízdili
často v umělých hnízdech. V agrocenózách byly zjištěny celkem 4 případy. Ve dvou došlo
právě při déle trvajících deštích k promočení hnízda a propadnutí mláďat na zem. Také na
elektrických sloupech, pokud nedojde k přivázání drátem a podložení hnízda, hrozí
nebezpečí propadnutí. Celkem byly zjištěny dva tyto případy.
4. Nezjištěné příčiny ztrát. Ve dvou případech, kdy zůstala na hnízdě opuštěná snůška,
se domnívám, že mladá nezkušená samice opustila hnízdo v důsledku klimatických vlivů
(sněhová vichřice). Zde hraje významnou roli právě velikost a pevnost hnízda. Na lokalitě,
kde je samice často rušena a opouští hnízdo na delší dobu, může v její nepřítomnosti dojít
k predaci mláděte jestřábem.
Všechny výše uvedené příčiny, které negativně působí na produktivitu raroha při
hnízdění, je možno ovlivnit nebo zcela vyloučit. Základním východiskem pro všechny
ochranářské aktivity je důkladná znalost stavu populace. Je vhodné aktivně dohledat
všechny hnízdící páry a zabezpečit ochranu stávajících lokalit tak, aby nedocházelo
k opuštění hnízda v důsledku vyrušování. Stavby umělých hnízdních podložek a úpravy
hnízdišť jsou jen jedním z nejvýznamějších opatření na podporu hnízdění raroha velkého.
Nabídkou vhodných hnízdních podložek je možné přemístit hnízdící pár z frekvento62

vaných lokalit nebo lokalit ohrožených těžbou na místa klidná. Toto se například dařilo na
lokalitách v lužních lesích do té doby, než byl okolní les zcela vykácen. Potom rarozi
hnízdiště opustili trvale. Pokud konstrukce hnízda a umístění respektuje nároky na hnízdění
raroha velkého, je toto hnízdo přijímáno bez problémů. Vždy je vhodné, aby na každé
hnízdní lokalitě byla instalována 2-3 hnízda.
Z počtu 28 instalovaných hnízd bylo rarohem obsazeno 7 umělých hnízd, z toho jedno
hnízdo 5 hnízdních sezón po sobě, jiné hnízdo dokonce 6 hnízdních sezón po sobě. Hnízdo,
které bylo instalováno 30.1.1988, bylo již 16.2. téhož roku obsazeno. Na jiném hnízdě,
které bylo instalováno 22.1.1989, byl pozorován tokající pár již 11.2. téhož roku. Na těchto
hnízdech byla hnízdění vždy úspěšná.
DISKUSE
Ve vývoji velikosti populace raroha velkého v České republice lze v posledních 20 letech
pozorovat pozitivní trend v početnosti hnízdních párů. Pokud porovnáme uváděná hnízda
s výsledky celostátního mapování v letech 1985-1989, existují zde malé rozdíly. Jednak jsem
nemusel všechny hnízdící páry zjistit, jednak u páru hnízdícího na hranici dvou čtverců může
dojít v průběhu více let k nepřesné lokalizaci při informování dvěma nezávislými pozorovateli,
takže může docházet k tomu, že jeden pár je uváděn ze dvou čtverců.
Naše populace leží na samém okraji souvislého rozšíření v Evropě a proto je mimo jiné
její stabilita přímo závislá na prosperitě populace na Slovensku a hlavně v Maďarsku.
Stoupající trend a odhadovaná početnost hnízdících párů v Maďarsku až 100 párů v roce
1991 (BAGYURA et al. 1994) a v roce 1994 na Slovensku 23 párů (CHAVKO 1995) může
podpořit nejen naši populaci, ale i další šíření na západ. Adaptace raroha na nové hnízdní
prostředí je značná (hnízdění na sloupech vysokého napětí, přijímání hnízdních podložek
a umělých hnízd, významnou součástí potravy se stal holub domácí).
Jedním ze základních ukazatelů prosperity naší populace je dostatečná produktivita hnízdících párů. Zde je vidět výrazný pokrok v posledních 10 letech. V letech 1976-1990 bylo
z celkového počtu 26 hnízd vyvedeno 65 mláďat, tj. 2, 42 mláděte na produktivní hnízdo,
v letech 1991-1998 bylo z 33 hnízd vyvedeno 107 mláďat, tj. 3,24 mláděte na produktivní
hnízdo (tab. 2). Tohoto úspěchu bylo dosaženo systematickou ochranářskou prací, v posledních
letech za výrazného přispění práce Poradního sboru Ministerstva životního prostředí ČR pro
záchranný program raroha velkého. Nízký počet vyvedených mláďat byl hlavně u párů
hnízdících v lužních lesích, např. u jednoho páru sledovaného 16 let bylo pouze 7 hnízdění
produktivních a vyvedeno bylo 19 mláďat, u jiného páru sledovaného 14 let bylo pouze 5
hnízdění produktivních a vyvedeno bylo 10 mláďat. Mimo zničení hnízdních lokalit byla nízká
produkce mláďat pravděpodobně příčinou zániku lužní populace.
Ztráty při hnízdění u párů, které hnízdí mimo souvislý les, jsou daleko menší. Lidská
činnost zde nepůsobí tak negativně (mimo přímé vykrádání hnízd, kdy ve volné krajině je
hnízdící pár rarohů daleko snáze zjistitelný). Potěšující je skutečnost, že v posledních
letech nebyl v průběhu hnízdění přímo prokázán zástřel hnízdícího ptáka. Ve volné krajině
je také na hnízdící páry daleko menší tlak ze strany predátorů.
Po vyhnízdění představují pro rarohy největší nebezpečí sloupy elektrického vedení 22
a 35 kV. Za celé sledované období jsem zjistil pod těmito sloupy 2 zabité rarohy. Je těžké
posoudit, do jaké míry je česká populace raroha velkého stabilizovaná a jaká může být
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maximální početnost hnízdících párů. Jisté však je, že již více jak 20 let zde raroh hnízdí
každoročně v počtu od 4 do 11 párů. Po pětileté absenci se raroh vrátil jako hnízdicí do
oblasti lužních lesů Dolního Pomoraví. Pro ochranu a úspěšné hnízdění tohoto druhu je
nutné v dalších letech zabezpečit:
1. Vytváření hnízdních příležitostí na lokalitách, kde v minulosti hnízdil a ochrana zbytků
starých porostů před smýcením.
2. Instalací umělých hnízd zvýšit nabídku hnízdních možností a tím zvýšit produktivitu
při hnízdění.
3. Vytvoření nových hnízdních možností ve spolupráci s pracovníky ČEZ vyvěšováním
budek na stožáry 240 a 400 kV.
4. Pokračování v zabezpečení elektrických sloupů 22 a 35 kV (sloupy smrti), zvláště
v oblastech pravidelného výskytu.
5. Vzhledem k opětovnému stoupajícímu zájmu zahraničních chovatelů o mláďata z volné
přírody bude třeba chránit hnízda elektronicky i fyzickým strážením a tak zabránit
nezákonnému vybírání a obchodu.
SUMMARY
Distribution, density and breeding of the Saker Falcon was studied in 1976-1998 in the Czech
Republic. Breeding distribution was restricted to Moravia. Until the mid 1970s, only single
pairs of Saker Falcons inhabited riverside forests of southern Moravia. From the mid 1980s,
5-10 pairs were breeding each year, and the distribution limits moved toward the north and
the west. First breeding in the vicinity of Znojmo was observed in 1993, and in Silesia in
1989. The overall population never surpassed 15 pairs. Saker Falcons prefer to breed in old
nests or on artificial wooden mats on tall high-tension poles in agrocenoses. Nests of Saker
Falcons were found in a variety of locations in the open country.
Overall, 101 nests were found. Of them, 59 nests produced 172 fledglings (i.e. 2,9
fledglings per successful nest), while 42 nests (i.e. 41.6 %) were destroyed. In addition, 26
young Saker Falcons and three young Peregrine Falcons from artificial broods were added
to nests. Breeding losses were higher in dense riverside forests than in relatively open
agrocenoses. They were caused mainly by human disturbance (6 cases) and predation by
humans (2 cases), martens (5 cases) and Goshawks (numbers are difficult to estimate), and
disturbance by White Storks (Saker Falcons like to breed in old Stork nests, and are rejected
from them by Storks returning from wintering grounds, although one case is known, when
the Saker Falcon defended its nest). In agrocenoses, two main reasons of nest losses are
predation by humans, and insufficient stability of nests, which tend to fall to the
ground.Conservation focused on creating artificial nests. This activity has considerably
improved the breeding productivity of Saker Falcons in the last 10 years.
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Obr. 3 - Interiér zbytku starého lužního lesa
s umělým hnízdem obsazeným rarohem
velkým. Hnízdo bylo zjištěno obsazené 17
dní po jeho výstavbě. Břeclavsko, březen
1988. (Foto P. Horák)
Fig. 3 - Interior of a rest of old flood forest
with an artificial nest occupied by the Saker
Falcon. The nest was found occupied already 17 days after its installation. Břeclav
District, March 1988. (Photo P. Horák).
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Obr. 4 - Skalní masiv s hnízdní plošinou
obsazenou rarohem velkým. Jedná se o
prvn í skaln í hnízdo raroha na Morav ě.
Břeclavsko, 14.5. 1998. (Foto P. Horák)
Fig. 4 - Rock massif with a nest of the Saker
Falcon. This is the first known case of a rock
nest of the Saker Falcon in Moravia. Břeclav
District, 14.5. 1998. (Photo P. Horák).

Obr. 5 - Mláďata raroha velkého na stožáru
vysok ého nap ě tí na d řev ěn é podlo ž ce.
Okres Brno-venkov, 19.5. 1999. (Foto P.
Horák)
Fig. 5 - Young of the Saker Falcon on a
high-tension pole on a wooden material.
Brno-venkov District, 19. 5. 1999. (Photo P.
Horák)
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Přílet na hnízdiště a změny hnízdní hustoty motáka pochopa
(Circus aeruginosus) na Českomoravské vysočině v letech
1988-1998
Arrival and changes of breeding density of the Marsh Harrier
(Circus aeruginosus) on the Czech and Moravian Highlands (Czech
Republic) in the years 1988-1998
KUNSTMULLER I.
Ivan Kunstmuller, Žižkov II/1279, 580 01 Havlíčkův Brod, Czech Republic
ABSTRAKT. V letech 1988-1998 byla na území Českomoravské vysočiny sledována hnízdní hustota, hnízdní úspěšnost a přílet motáka pochopa ze zimovišť na
hnízdní lokality. Vrcholné období příletů (50 %, n = 118) bylo zaznamenáno v druhé
dekádě dubna. Za sledované období bylo zaznamen2áno 703 hnízdních párů. V roce
1988 bylo zjištěno na sledovaném území (3 618 km ) 18 párů (0,50 páru/100 km2).
Od roku 1988 byl evidován neustálý ná2růst hnízdní populace, který se zastavil v roce
1994, kdy na území o rozloze 4824 km bylo zjištěno 104 párů (2,16 páru/100 km2).
Určitý pokles2hnízdní populace nastal v letech 1996 (1,83 páru/100 km2) a 1997 (1,52
páru/100 km ). V roce 1998 byl zaznamenán opětovný nárůst (2,26 páru/100 km2).
Na řadě lokalit hnízdilo 2-7 párů pohromadě, hnízda byla umístěna jen několik
desítek metrů od sebe. Na těchto lokalitách byla dosahována vysoká lokální hnízdní
hustota l pár/1,5-9,5 ha.

ÚVOD
Moták pochop je dravcem s rozsáhlým hnízdním areálem na území západního Palearktu
(HUDEC & ČERNÝ 1977). Je tažným druhem, který se z evropských hnízdišť vytrácí v srpnu
až září a stěhuje se do zimovišť v oblasti Středozemního moře nebo do Afriky. Malá část
středoevropských ptáků zůstává v okolí hnízdiště, popř. zimuje v západní Evropě
(SCHRÖPFER 1998). Zpět na evropská hnízdiště se ptáci vracejí v březnu a dubnu (CRAMP
& SIMMONS 1980).
Ze zahraniční literatury jsou známy údaje od řady autorů (CRAMP & SIMMONS 1980)
poukazující na rostoucí stavy motáka pochopa v západní Evropě po II. světové válce. V 60.
letech došlo v některých oblastech Evropy opět k poklesu, například v sousedním Německu
a Polsku (BIJLEVELD 1974). V současnosti odhadují BAVOUX et al. (1997) evropskou
hnízdní populaci motáka pochopa na 25 955-34 675 párů a ruskou populaci na 25 00040 000 párů.
V Českých zemích nebyly dle JIRSÍKA (1941) do roku 1940 známy žádné doklady o
hnízdění motáka pochopa. Až po roce 1940 byla doložena řada hnízdění daného druhu
v níže položených oblastech Pardubicka, jižních Čech a Moravy (HUDEC & ČERNÝ1977).
Souhrný přehled rozšíření a početnosti hnízdní populace motáka pochopa v České republice do r. 1990 uvádějí ŠŤASTNÝ et al. (1987, 1996). ŠŤASTNÝ & BEJČEK (1993) odhadují
pro Českou republiku v letech 1985-1989 velikost populace na 900-1200 hnízdních párů,
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což představuje 50 % nárůst proti rokům 1973-1977. Také DANKO et al. (1994) odhadují
v roce 1990 pro Českou republiku hnízdní stavy na 900-1100 párů.
V oblasti Českomoravské vysočiny nebylo hnízdění motáka pochopa ještě v 50. letech
zaznamenáno (HLADÍK et al. 1959). Taktéž HUDEC & ČERNÝ(1977) neuvádějí žádný údaj
o hnízdění z dané oblasti. Teprve ŠŤASTNÝet al. (1987) se zmiňují, že v porovnání se stavem
do roku 1973 je patrný posun na Českomoravskou vysočinu. V roce 1980 zaznamenal
FIALA (1987) první hnízdění na Náměšťských rybnících v jihovýchodní okrajové části
Vysočiny. V roce 1984 zjistil ELEDER (1987) prvé hnízdění v severovýchodní části
Českomoravské vysočiny u Nového Veselí. Na Jihlavsku pozoroval SLAVÍK (1985) pár
pochopů u Jezdovic v roce 1983 při stavbě hnízda. V roce 1986 našel DOBROVOLNÝ(1987)
hnízdo s mláďaty na Bohdalovsku v okrese Žďár n. Sázavou. První prokázaná hnízdění na
Jihlavsku byla doložena v roce 1987, kdy byla nalezena celkem 3 obsazená hnízda mezi
Jihlavou a Třeští. Prvé zahnízdění na Havlíčkobrodsku bylo zjištěno v roce 1988 u Lipnice
n. Sázavou (KUNSTMULLER 1995). MARTIŠKO (1994) uvádí pro jihomoravský kraj hnízdění cca 30 párů v 70. letech výhradně jen v níže položené oblasti jižní Moravy. V 80. letech
se šíření urychlilo a pochop hnízdil už po celém regionu kraje, včetně Českomoravské
vysočiny.
Z uvedeného je patrné, že jde o druh, jehož rozšíření i početnost podléhaly v minulých
desetiletích výrazným změnám. Cílem této práce je přispět k poznání vývoje populace
druhu v oblasti Českomoravské vysočiny.
POPIS SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ

Sledované území Českomoravské vysočiny o celkové rozloze cca 4 800 km2 pokrývá
severní a střední část okresu Jihlava, celý okres Havlíčkův Brod, jihozápadní část okresu
Žďár nad Sázavou, severozápadní část okresu Třebíč, jihovýchodní část okresu Pelhřimov,
severovýchodní část okresu Jindřichův Hradec. Zeměpisně lze území vymezit souřadnicemi 49.10-49.50 N a 15.05-16.10 E. V tomto prostoru bylo kontrolováno 27-36 kvadrátů
mezinárodní sítě pro mapování živočišných organismů (obr. 1). Nadmořská výška sledované oblasti se pohybuje od 380 do 700 m n. m.
Sledovaná oblast Vysočiny je zemědělsky obhospodařována z 45-50 %, lesní porosty
zabírají 35-40 % celkové rozlohy, zbytek území (10-20 %) připadá na města, obce,
komunikace, vodní plochy. Vodní hladiny sledovaných rybníků a mokřadů zabírají 2 261
ha, což představuje necelých 0,5 % kontrolovaného území. Nejvýznamější rybniční oblasti
se nacházejí na sledovaném území v okolí Strmilova (JH), v okolí Bohdalova, Nového
Veselí (PR Matějovský rybník - 70 ha), Křižanova, Pavlova (vše ZR), na Jihlavsku u Třeště,
Stříteže, Jihlávky (PR Lísovy a PR Bor). Na Havlíčkobrodsku se nachází významný
mokřad PR Kamenná Trouba (67 ha), rybníky mezi Šachotínem, Dlouhou Vsí a Bartoušovem. Na Třebíčsku patří k významným PR Ptáčovské rybníky, rybníky u Hostákova,
Lipníka a Náměště n.Osl. Na Pelhřimovsku rybníky u Počátek a Horní Cerekve (PR Krčil).
MATERIÁL A METODIKA

Výzkum rozšíření a početnosti hnízdní populace motáka pochopa byl na Českomoravské
vysočině zaměřen na rybníky a mokřady s vhodnými litorálními porosty. Populační hustota
byla sledována v letech 1988-1998. Porovnáním počtu všech zjištěných párů a velikosti
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Obr. 1 - Sledovaná hnízdní oblast motáka
pochopa na území Českomoravské vysočiny.
Fig. 1 - Map of the observed breeding area of the
Marsh Harrier in region of the Czech & Moravian Highlands.

sledovaného území byla vypočtena minimální hnízdní hustota pochopa ve sledovaném
území. Při velikosti sledovaného území mohlo dojít k tomu, že některý pár nebyl zaznamenán - skutečná hnízdní hustota může být tedy poněkud vyšší. Za hnízdící byl považován
pár, který byl pozorován při toku, teritoriálních projevech, páření, stavbě hnízd, zanášení
potravy a pod.. Prokázané hnízdění bylo dáno nálezem obsazeného hnízda, přítomností
snůšky a mláďat nebo pozorováním hnízdního páru při krmení již vyvedených (nedokonale
létajících) mláďat. Hnízdní lokality (rybníky a mokřady) byly kontrolovány v období
březen až srpen. Pro stanovení pevného termínu příletu ptáků na hnízdiště byl brán jako
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rozhodující faktor probíhající tok ptáků (hlasové projevy, svatební lety, páření, usedání ptáků
do porostů, teritoriální chování). Průměrně bylo sledováno každým rokem 130-150 lokalit.
V okrese Havlíčkův Brod bylo v letech 1988-1998 (březen - srpen) sledováno každým
rokem pravidelně 28 lokalit o celkové rozloze 355 ha, v Jihlavském okrese 27 lokalit o
celkové rozloze 285 ha, v okrese Žďár n.Sáz. 62 lokalit o celkové rozloze 593 ha, v okrese
Třebíč 27 lokalit v letech 1988-1998 o celkové rozloze 242ha. Malá část okresu Pelhřimov
byla zastoupena 13 lokalitami o celkové rozloze 165 ha. Na okrese Jindřichův Hradec
v okolí Strmilova bylo v letech 1988-1993 a 1995 (červen-červenec) sledováno 18 lokalit
o celkové rozloze 621 ha. Podrobnější charakteristika všech sledovaných vodních ploch
je uvedena v tab. 3. Pouze v okresech HB, JI a ZR byl na 18 vybraných lokalitách
sledován přílet pochopů na hnízdiště.
Na obr. 2 jsou uvedena období tak, jak byly jednotlivé hnízdní lokality obsazeny
tokajícími ptáky. U pozdějších termínů (11.5. až 10.6.) se pravděpodobně jednalo o páry,
které byly na původních lokalitách v hnízdění neúspěšné a náhradně zahnízdily na ještě
do té doby neobsazených lokalitách. Od května byla na sledovaném území vyhledávána
hnízda, kontrolovány snůšky, později (červen-srpen) byl sledován vývoj mláďat, která byla
kroužkována. Následně byla vyhodnocena hnízdní úspěšnost.
VÝSLEDKY

Nejčasnější pozorování táhnoucího pochopa (samec) přes Českomoravskou vysočinu jsem
zaznamenal 24.3. 1990 u Rounku 4 km západně od Jihlavy. Na žádném sledovaném
hnízdišti v okresech HB, JI a ZR však nebyla zjištěna přítomnost hnízdního páru v měsíci
březnu. Nejčasnější záznam přítomného samce byl 4.4. 1997 na lokalitě PR Kamenná
Trouba (Lipnice n. S., okr. HB) v nadmořské výšce 465 m, kdy první dubnové dny byly

Obr. 2 - Přílety motáka pochopa na sledované lokality Českomoravské vysočiny v jednotlivých
dekádách jarního období. (n = 118).
Fig. 2 - Date of the first springs arrival of the Marsh Harrier in ten-days peroids in study breeding area
in the Czech & Moravian Highlands. (n = 118).
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velmi teplé (18o C) a slunečné. Nejčasnější pozorování kompletního (tokajícího) páru bylo
zjištěno 6.4. 1986 u Veselského rybníka (580 m n.m., Nové Veselí, okr. ZR). Vrchol příletů
(50,0 %, n = 118) na hnízdiště spadá do druhé dekády dubna.
V letech 1988-1998 bylo zjištěno na sledovaném území Českomoravské vysočiny 703 párů
motáka pochopa, 643 hnízdních párů bylo prokázáno nálezem hnízda a 60 párů bylo pozorováno při stavbě hnízd nebo zanášení potravy do stále stejných míst v porostech, a později
byla zjištována přítomnost již vyvedených (letu schopných) mláďat. Celkem 469 párů
vyhnízdilo úspěšně (72,93 %, n = 643). Přehled o počtu hnízdících párů a hnízdní úspěšnosti
podává tab. 1. a obr.3. V roce 1988 bylo zjištěno 18 hnízdících párů a až do roku 1994 byl
patrný nárůst hnízdní populace, který se v roce 1995 stabilizoval, ale hned následné dva roky
(1996 a 1997) byl patrný pokles početnosti o 20 %, resp. 38 % oproti roku 1995.
Velikost rozlohy vodní plochy rybníka nebyla rozhodujícím faktorem při obsazování
hnízdní lokality. Nejvíce hnízdních párů bylo sice zaznamenáno v kategorií lokalit do 5
ha (45, 3%, n = 703), tyto lokality byly však ve sledované oblasti nejvíce zastoupené (45,7
%, n = 175, viz tab. 3). Rovněž nadmořská výška nebyla ve sledované oblasti rozhodujícím
faktorem při obsazování hnízdních lokalit.
Na lokalitách s rozáhlejšími litorálními porosty hnízdily páry i ve větších počtech (tab. 2).
Jednotlivě hnízdilo 528 párů (75,1 %, n = 703), společné hnízdění 2 párů na jedné lokalitě bylo
zaznamenáno na 38 lokalitách (10,8 %), společné hnízdění 3 párů bylo zjištěno na 12 lokalitách
(5, 1 %), 4 párů na 4 lokalitách (2,3 %), 5 párů na 3 lokalitách (2,1 %), 6 párů na 3 lokalitách
(2,6 %) a společné hnízdění 7 párů bylo zjištěno na 2 lokalitách (2,0 %). Lokálně tak vznikala
velmi vysoká hustota hnízdících pochopů. Přehled o početnosti "koloniálně" hnízdících párů
podává tab. 2, kde jsou uvedeny nejvýznamnější lokality.
Tab. 1 - Počet a hustota hnízdních párů ve sledované oblasti.
Table 1 - Abundance and density of breeding pairs in the area under study.

Rok
Year

Počet
zjištěných
párů
No. observ. p.

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Celkem Total

n
18
30
41
53
67
72
104
95
76
59
88
703

Nalezená
hnízda
Observed
nests

n
18
27
32
45
62
68
101
92
61
49
88
643

Úspěšná
hnízda
Success.
nests

n
16
22
28
32
48
47
71
77
30
28
70
469

Rozloha sled. Hustota zjišt.
území
párů
Observed
area

km2
3618
3886
4288
4556
4824
4824
4824
4690
4154
3886
3886
47436

Úsp. hnízd.
páry

Density of
breed. pairs

Success. breed.
pairs

p/100 km2
0.50
0.77
0.96
1.16
1.39
1.49
2.16
2.12
1.83
1.52
2.26
1.48

%
88.9
81.5
87.5
71.1
77.4
69.1
70.3
83.7
49.2
57.1
79.5
72.9
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Páry hnízdily jedenkrát v roce. Za náhradní hnízdění byly považovány jen ty snůšky, které
byly založeny od III. dekády května. Ze 174 (27,1 %, n = 643) neúspěšných hnízd ve
sledovaném období byla ve 160 případech hnízdní lokalita neúspěšným párem vždy definitivně
opuštěna a žádný nový pár zde už ve stejném roce nezahnízdil. Ve zbývajících 14 případech
byla lokalita následně opět obsazena párem, ale zda se jednalo o stejný pár nelze potvrdit. Tyto
páry nebyly zahrnuty do celkového hodnocení příletů na hnízdiště (obr. 2), neboť přílet na
uvedené lokality už hodnocen byl na základě příletu původního páru. Zmíněných 14 párů
založilo snůšky (o 3-6 vejcích) od 21. května do 11. června. Celkem 94,3 % (n = 488) snůšek
bylo založeno v období od 20. dubna do 20. května. Od 21. května do 11. června bylo založeno
5, 7 % (n = 488) snůšek, tyto snůšky lze s velkou pravděpodobností považovat za náhradní.
DISKUSE
KURKA (in DANKO 1992) uvádí ze severních Čech jarní přílet na hnízdiště už 10.3., ŠTANCL
& ŠTANCLOVÁ (1987) uvádějí datum od 26.3. do 10.4. jako hlavní období příletů na
hnízdiště na Bohdanečsku (62,4 % všech příletů), nejčasnější přílet zaznamenali 1.3. 1952.
Obdobně HUDEC & ČERNÝ (1977) uvádějí vrchol příletů na hnízdiště 3. dekádu března a
1. dekádu dubna. Údaje zjištěné vlastním sledováním naznačují, že hnízdiště na Českomoravské vysočině jsou obsazována v průměru později, což může souviset s vyšší
nadmořskou výškou oblasti. Vrcholem při obsazování hnízdních lokalit zde byla 2. dekáda
dubna (50 %, n = 118). Tuto skutečnost podporuje THIOLLAY (in CRAMP & SIMMMONS
1980), kteří zaznamenali na Sicilí hlavní období přeletů Středozemního moře od Cap Bon
(Tunisko) mezi 26. březnem až 14. dubnem. Ve sledované oblasti Českomoravské vysočiny
uvádí jediný údaj ELEDER (1993) 13.3. 1982 u Nového Veselí (ZR, 580 m n.m.), kdy
pozoroval kompletní pár, ale hnízdění nezjistil, patrně šlo tedy o ptáky na tahu.
Tab. 2 - Přehled hnízdních lokalit obsazených větším počtem hnízdních párů.
Table 2 - List of breeding locality with multiple number of breeding pairs.

Rok Year
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Celkem Total

A
3
3
4
3
2
1
4
20

Sledované lokality Observed locality
B
C
D
3
1
1
2
1
1
3
1
2
6
3
3
1
2
1
?
1
2
3
15
10
12

Charakteristika jednotlivých lokalit:
A: Matějovský rybník, Matějov, okres ZR, rozloha 70 ha, 580 m n.m.
B: Rybník Bezděkov, Dalečín, okres TR, rozloha 15 ha, 450 m n.m.
C: Rybník Okrouhlík, Lipník, okres TR, rozloha 8 ha, 487 m n.m.
D: Rybníky Stubizny, Dolní Cerekev, okres JI, rozloha 8 ha, 560 m n.m.
E. PR Kamenná Trouba, Lipnice n.Sázavou, okres HB, rozloha 67 ha, 465 m n.m.
F: Rybník Přelejvák, Golčův Jeníkov, okres HB, rozloha 6 ha, 380 m n.m.
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E
2
4
5
7
6
6
5
35

F
1
2
2
3
3
4
1
16

Obr. 3 - Dynamika hnízdní populace motáka pochopa v letech 1988-1998 na sledovaných lokalitách
Českomoravské vysočiny. A - počet hnízdících párů, B - počet úspěšných hnízdění.
Fig. 3 - The dynamic of breeding population of the Marsh Harrier in the years 1988-1998 in study area
in the Czech & Moravian Highlands. A - number of breeding pairs, B - number of successfull breeding.

Tab. 3 - Počet a rozloha sledovaných lokalit s početním zastoupením hnízdních párů.
Table 3 - Number and area of the localities under study, with numbers of breeding pairs.

Rozloha rybníků

Počet rybníků

Počet hnízdních párů

Area of fishponds

No. of fishponds

No. of breeding pairs

ha

n

%

n

%

do (up to)

5

80

45,7

318

45,3

do (up to)

10

36

20,6

153

21,7

do (up to)

20

31

17,7

106

15,1

do (up to)

40

18

10,3

53

7,5

100

10

5,7

73

10,4

2261

175

100.0

703

do a více
(up to and more)
Celkem Total

100.0

Na Českomoravské vysočině byla zjištěna v roce 1988 hustota 0,49 páru/100 km2 a na
konci sledovaného období v roce 1998 dosáhla hustota hodnoty 2,3 páru/100 km2. Zjištěný
nárůst početnosti odpovídá údajům celorepublikového hnízdního rozšíření (ŠŤASTNÝet al.
1996), podle kterých došlo od let 1973-1977 po rok 1990 k nárůstu hnízdní populace o cca
50% (na 900-1200 párů) a ke zvýšení počtu obsazených kvadrátů o 37 %. Také MATTAS
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(1988) zaznamenal v západočeském kraji od roku 1973 do roku 1986 nárůst ze 2 na 29
párů (0,27 páru/100 km2). HLÁSEK (1987) uvádí podstatně vyšší hodnoty (4,5 páru/100
km2) z Třeboňska, kde se v roce 1975 hnízdní populace stabilizovala a vykazovala jen
nepatrný nárůst. Poměrně vysokou hustotu (6,5 páru/100 km2) zaznamenal DIVIŠ (1984)
v jihozápadní části okresu Náchod. S uvedenými výsledky se rozchází údaj MRLÍKA &
DANKA (1990), kteří uvádějí pro celé bývalé Československo 600 hnízdních párů v roce
1988.
Jak je patrno z obr. 3., došlo v průběhu jedenáctiletého sledování v letech 1996 a 1997
k významnému přechodnému poklesu početnosti (o 20 resp. 38 %) oproti roku 1995.. Tento
výkyv časově koresponduje s výrazným snížením početnosti populace hraboše polního.
V roce 1998 došlo k opětovnému nárůstu (o 33% oproti roku1997)
Na řadě lokalit byla zjištěno hnízdění o dvou a více párech. Nejvyšší hnízdní hustota
byla zaznamenána v roce 1995 na lokalitách PR Kamenná Trouba (67 ha), Lipnice n. S.
(HB), kde lokální hustota 7 hnízdních párů dosáhla hodnoty 1pár/9,5ha, a na rybníku
Bezděkov u Dalečína (TR), kde hnízdilo 6 párů s lokální hustotou ještě vyšší - 1pár/2,5 ha
plochy rybníka. HRBEK (in DANKO 1994) zjistil na 7 ha rybníku v jižních Čechách ještě
vyšší hustotu 1pár/1,75ha. MATTAS (1988) zjistil na rybníku Obora v okr. Tachov v roce
1986 hnízdit 3 páry jen 10 m od sebe, a dále poznamenává, že 74, 6 % hnízd bylo jednotlivě
umístěných, 22,2 % hnízd bylo ve dvojici a 3,2 % hnízd tvořila trojice párů na jediné
lokalitě. Na Vysočině hnízdilo 75,1 % párů jednotlivě, 10,8 % párů hnízdilo ve dvojici a
trojice tvořilo 5,1 % párů (n = 703). Bylo zjištěno hnízdění i více párů pohromadě, přehled
je uveden v tab. 2. DOUPAL (in DANKO 1994) uvádí hnízdění 15 párů na Hradeckém rybníku
u Olomouce v roce 1992.
PODĚKOVÁNÍ. Děkuji Ing. V. Fialovi za poskytnuté informace z Náměšťských rybníků v letech 1991-1993, J.
Krejzovi z Nového Veselí za dlouhodobou spolupráci na lokalitách v okolí Žďáru nad Sázavou, Z. Černému za
hnízdní data z lokalit v okolí Moravce (ZR) v letech 1994-1996, RNDr. A. Ruxové za poskytnuté informace v r.
1996 z lokalit na Křižanovsku a Dr. P. Voříškovi za zajištění částečné finanční úhrady cestovních nákladů v letech
1994-1996.

SUMMARY
Dynamics, density and spring arrival of the breeding population of Marsh Harriers was
studied in Českomoravská Highlands (districts of Havlíčkův Brod, Jihlava, Jindřichův
Hradec, Pelhřimov, Třebíč and Žďár nad Sázavou). The territory has an area of ca. 4,000
km2, and is located at 380-700 m a.s.l. Harriers were observed at 175 ponds and wetlands,
with an overall area of 2,261 ha. Most birds arrived at breeding sites during the second
decade of April (50 %, n = 118; Fig. 2). Overall, 703 breeding pairs were observed, and 643
nests were found and controlled, of which 469 (i.e. 72.9 %) produced fledged offspring.
Figure 3 presents breeding success in individual years. Breeding density was 0,50 pairs/100
km2 in 1988, and 2,26 pairs/100 km2 in 1998 (see Tab. 1 for details). Breeding density was
high at some localities (Tab. 2), with a maximum of 1 pair per 1.5 ha. Most localities were
occupied by a single pair (75.1 % of pairs), but up to 7 pairs were found at a single locality.
Most clutches started to be laid between 20 April and 20 May (94.3 % of 488 clutches). Later
clutches (5.7 %), laid between 21 May and 11 June, are probably second (replacement)
clutches.
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Development of the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus)
population in the Alps with special focus on Austria
Vývoj populace orlosupa bradatého (Gypaetus barbatus) v Alpách
se zvláštním zřetelem k situaci v Rakousku
ZINK R.
Mag. Richard Zink, Veterinary Medical University, Department of Parasitology and Zoology,
Veterinaerplatz 1, 1210 Wien, Austria; e-mail Richard.Zink@vu-wien.ac.at
ABSTRACT. After the first Bearded Vultures, bred in captivity, were released in the
Austrian Alps (National Park Hohe Tauern) in 1986, no one could say whether the
attempt of reintroduction would work or not. Today, as three juvenile birds, born in
the wild, soar above the summits of the Alps, the project is looked upon as a huge
success. It took enormous effort of countless international employees to allow the
juvenile Bearded Vultures to enter their uncertain future with a safe conscience.
Actually a network of collaborators guaranties serious monitoring results. The
present situation of the reintroduction project is discussed and its further course
described.

INTRODUCTION
The reintroduction program for Bearded Vultures in the Alps started more than 20 years ago
(BIJLEVELD 1979, FREY & BIJLEVELD 1993). After their extinction in the beginning of this
century (GLUTZ et al. 1971), a breeding network guarantees the reestablishment of this species
today. Release sites (Austria: National Park Hohe Tauern, France: Haute-Savoie/Mercantour,
Italy: Alpi Maritime and Switzerland: National Park Engardin) with a distance of less than
200-300 km in between were chosen (MÜLLER & BUCHLI 1982) to connect the Alpine
population program with the next authochonous population. The outer most southern location
is not farther than that from the last still existing population on Corse.
The Bearded Vulture has to be counted to the most endangered birds of prey in all
palearctic regions since the middle of this century. Therefore the first necessary step to
reintroduce the species was the establishment of a breeding stock in order to use only
captive bred birds for release. All Bearded Vultures, which were cared for by humans until
that point of time were entered in a breeding register: the European Endangered species
Program (EEP) for Bearded Vultures was founded. In 1978, 61 individuals could be used
for breeding, 33 of them had already successfully reproduced. Presently, the EEP has access
to just over 100 Bearded Vultures for breeding attempts. In this aspect, many zoos involved
play an important role. They do not only provide expert work, moreover they allow to use
birds born in captivity for reintroduction without charge.
In the course of the successful reproduction process, 88 Bearded Vultures bred in
captivity were released in four different areas up to now. It soon was apparent that free
ranging Bearded Vultures exhibited active dispersive behavior, especially while they are
immature. Eventhough the "hacking" release method (FREY 1985, 1988) increases the bond
of the animals to their release site. The need of monitoring became obvious soon. During
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a meeting in the National Park Stilfser Joch (I) in 1995, severe gaps in the observation network
have been pointed out by the responsible of the monitoring on the international scale (Niebuhr
1995). These gaps may jeopardize the quality of the Alpine monitoring system (COTON &
HEURET 1996). The meeting resulted in guidelines of basic monitoring instructions (ANONYM 1995). Each release site (represented by the Coordination Centre) should qualify the
quality of the monitoring in its own country and herewith guarantee the urgently needed
success.The establishment of an international monitoring program was decided. Pairing,
nest building and even mortality factors should been ascertained on account of this system.
At that time Austria did not have a monitoring system at all (ZINK 1999a). Soon after
the meeting Austria, namely the National Park Hohe Tauern, started fieldwork, following
the guidelines decided in Goldau.
MATERIAL AND METHODS
Public Relation
Our Monitoring System is carried out by a large number of institutions, such as national
parks, nature reserves and governmental agencies. Sixteen Alpine coordination centres
were installed (see Table 1), with the aim of building up a network of collaborators thus
providing us with their observations.
Table 1 - Number of employees for monitoring and release
Tab. 1 - Počet zaměstnanců, zabývajících se vypouštěním a kontrolou orlosupů.

Coordination center

Austria
1

France
6

Italy
6 (17)

Switzerland
3

1-2

~3

~2

1-2

1 (3)

1-2

0-2

0-1

Koordinační centrum

Staff for release
Pracovníci vypouštějící orlosupy

Release sites
Počet vypouštěcích míst

Since 1999 we informe the Austrian collaborators, by sending them an information
journal every fouth month. Thus, we were able to provide information to another 50,000
people living in potential beared vulture habitat. This information material will be also
available in all the other German spoken areas in the Alps (parts of Germany, Italy and
Switzerland) in the year 2000.
Marking
To reduce any risk and guarantee a maximum of comfort for the birds markers such as wing
tags, and telemetric equipment (D’OLEIRE-OLTMANNS et al. 1989) are not used (ZINK in
press). The birds are released with an age of about three months, before their feather growth
is completed (ADAM & LLOPIS DELL 1994). Attaching transmitters on tail feathers was out
of question. Therefore we determined feather bleaching as the most suitable method in our
project. A special system guarantees no double marks and avoids symmetric patterns. This
is very important to reduce mix-ups with young Golden Eagles (Aquila chrysaetos) and
marked Bearded Vultures. The time of bleaching process is depending on the outdoor
temperature, the colder the longer (FREY & ROTH-CALLIES 1994). In average the feathers
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should be totally covered with hydrogenperoxid for 5-10 minutes. Bleached feathers should
not be totally white, the quality of feathers remains in good condition if they reach ivory
colour. The marking system is optimized by leaving the wingtips as dark as possible. With
that it is easier to distinguish between moulting gaps and marks. Bearded Vultures complete
their first moulting circle in the age of three years (ADAM & LLOPIS DELL 1994). Until
then they are individually recognisable even by general public.
RESULTS
Monitoring-Network
Our observation system was primary based on ornithologists and students visiting the
release area. Nowadays the need of a large scale monitoring is realized. Extensive public
relation work is done to convince peoples doubts and motivate them to report Bearded
Vulture sights to the next coordination center. Thus the network in Austria improved
decisively (see fig. 1). Today more than 1800 collaborators support the monitoring system
in Austria (ZINK 1999d).

Fig. 1 - Development of the Austrian
observation network since 1997.

Obr. 1 - Síť pozorovatelů v Rakousku
od r. 1997.

A lot of word-of-mouth recommendation is caused by our system. During the last two years
our team in Austria was able to enlarge the network of collaborators by more than 500% (see
Fig. 1). Simultaneously to the improvment of the Austrian network the number of observations
increased as shown in Table 2 (ZINK 1998, 1999e). Especially reports from areas, areas where
Bearded Vultures have not been reported from for more than 100 years, seem to be worth
mentioning. Take note that our network developed almost regularly in the Alpine area of
Austria. Today, nearly all severe gaps in the Austrian network could be closed. In Italy and
France the monitoring work is focused mainly on protected areas, using national park rangers
and other educated personal as field workers (ANONYM 1999a, ANONYM 1999b). This system
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is working in southern parts of Italy and France, but in Austria, Northern Italy and
Switzerland it proved to be not successfull to use only employed staff for fieldwork (ZINK
1999e). Since protected areas make up only a little percentage of those areas, rangers are
not available everywhere. Therefore we tried to base our new system mainly on public
support. In Switzerland, not more than one coordination centre cares about PR-work, two
ornithologists are hired for monitoring and some people care about the release. In Austria
so far one person cares about monitoring and PR-work and another one for the release.
Table 2 - Development of observations per Austrian state since 1986.
Tab. 2 - Počet pozorování v jednotlivých zemích Rakouska a v Bavorsku od roku 1986.

Year

Carinthia

Upper Austria

Salzburg

Styria

Rok

Korutany

Horní Rakousy

Salcbursko

Štýrsko

Tyrol

Vorarlberg Bavaria (GER)

Tyrolsko Vorarlbersko Bavorsko (SRN)

1986

-

-

- (245)

-

-

-

-

1990

2

-

8 (312)

-

-

-

-

1995

1

-

11 (254)

2

6

4

6

1996

6

2

21 (308)

-

9

2

1

1997

20

1

52 (99)

3

35

1

1

1998

19

-

77 (12)

1

97

6

7

1999

35

-

107
(732)

2

121

12

2

(..) number of observations at the release site počet pozorování v místě vypuštění

The high number of observations in Tyrol reflect the suitability and good quality
of habitat. Beyond that the area is situated between two release sites (Austria and
Switzerland) which leads to the fact that birds from both areas regularly roam about.
Salzburg served as release site up to now and therfore has long monitoring tradition.
On top of it Salzburg has the larges nationalpark area with suitable habitat and good
food conditions. These factors may also influenze the monitoring results. Vorarlberg
and Carinthia showed an interesting development, especially during the last season. In
both states fixed territories with solitary adult birds are known.
Interestingly birds tend to favoure regions that have already been occupied in the past
(ZINK unpub. data). Thus historical data partly may help to find new roosting or even
breeding sites. In Austria all historical breeding places known in the last century (except
one place, where monitoring has not be done so far) have grown to new strongholds of this
species. This behaviour makes sense as large raptors like the golden eagle and the Bearded
Vulture seem to dependent on extremly good nesting conditions for successful reproduction. The resettlement of Bearded Vultures appears to begin in areas where vultures did
survive longest before they were wiped out.
Monitoring
Reintroduction attempts are long and grueling projects. In particular, the chance of survival of
released parentless animals distinguishes between success and failure in the establishment of
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a new population. Austria, as an example, demonstrates how important monitoring is even
beyond the boundaries of the various nature reserves. Thanks to the dedication of the
National Park Hohe Tauern, our level of knowledge has been distinctly improved within a
very short period of time. In the beginning of Austrian monitoring work in 1996, less than ten
individuals were known. Now the number has approximately doubled (see Table 3).
Table 3 - Different Bearded Vultures spotted in Austria in 1999 (excl. 8 adult unidentified birds).

Tab. 3 - Jednotliví orlosupi, pozorovaní v Rakousku v roce 1999 (mimo 8 neidentifikovaných jedinců).

Name (identified)

Name (hypothesis)

Observations

Jméno (určen)

Jméno (hypoteticky)

Pozorování

Andreas Hofer
Daniel
Diane Valle
Doran
Gilde
Hans Rupert
Jackpot 3
Keno
Nicola
Tell (Jackpot 2)
Zonta
Total: 11

Unknown
hypothesis (below)
Berna
Hans
Margunet
Lotte
Marga
Republic 11
Sina
Stelvio
Total: 9

1
3
1
2
1
2
12
63
403
2
163
234
138
Total: 1 025

In general juvenile and immature individuals can not be monitored by one coordination
center. In a number of cases young individuals roam the release area only for some weeks
and disappear afterwards for months before they appear some hundreds of kilometers away
in the next well monitored area. Our experience showed that birds do behave individually.
Whereas "Nicola", a female released in 1991 always remained in the release area and
showed territorial behaviour very soon, two males released in 1999 showed high mobility.
Both birds roamed the whole Alpine region independently of each other. It seemed that
they "visited" most individuals of the Alpine population stock. So far one of them returned
to its release site. However its mobility remained high. The other bird visited the outermost
soutwestern part of the Alps in summer 1999 and was seen further north in the autumn.
That might be a sign of ist return to the Austrian Alps. Even though male dispersal might
excel the movements of females, further analysis have to be done to prove this hypothesis.
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The most difficult part of the monitoring is to follow immature birds at the age of 3-4
years. During that age they have lost all marks, but their plumage still remains dark (ADAM
& LLOPIS DELL 1994). The amount of observed unmarked birds increased since 1998.
However, this is more likely due to the improved experience of our collaborators.
Nonetheless, it cannot be precluded that this may be a reflexion of Bearded Vulture broods
which happend already in Austria.
As suspected, about 50% of territories have been located in western Austria (ZINK
1999d). That region has been quite unknown concerning Bearded Vultures until our
network was established. All home ranges seem to vary between 200 and 600 km2 (ZINK
1999d). Obviously most territorial birds use regularly only a small part of their home range
as real territory, whereas other parts are patrolled infrequently. In the Lechtal/Tyrol, e.g.,
solitary, adult birds are resident since 1992. This individuals obviously uses the wide main
valley during wintertime and spend the summer in narrow and higher valleys about 13 km
south (although this might be a fallacy due to the inaccessbility of some areas in winter
time). However the seasonal change of habitat use could be observed also in other territorial
birds. They tend to spend the winter preferably in sunny, southern exposed areas.
While the total number of observations reflects the entirety of the Austrian monitoring
system, it hardly gives an idea about its distribution over time. Differences in the number
of observations per month are given in Table 4. Low numbers during the winter time are
due to bad weather conditions and territories inaccessible through averlanches.
Table 4 - Observations per month in 1999.
Tab. 4 - Pozorování v jednotlivých měsících roku 1999.

Month Měsíc
Number Počet

I
6

II
15

III IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI XII
16 24 36(14) 22(183) 51(372) 48(63) 33(88) 21(21) 14(20) 11

(..) observations at the release site pozorování na místě vypuštění

Concerning age classes, Austria seems to have a good distribution (Table 5). We assume
a constant stock of 10-12 adult birds to live in Austria. Since these individuals hardly tend
to make large forays we are strongly confident to find the first brood next year.
Table 5 - Age distribution of observed Bearded Vultures in 1999.
Tab. 5 - Věk orlosupů pozorovaných v roce 1999.

Age of birds Věk ptáka
Adult Adultní
Immatur Immaturní
Juvenil Juvenilní
Subadult Subadultní
Unknown Neznámý

Number Počet
(512) 156
87
(216) 15
12
27

Intraspecific interactions
Up to now 88 Bearded Vultures have been released in four different countries (ROTHCALLIES 1999) (Table 6). Because of philopatric behaviour, some Bearded Vultures soon
settled in the release areas (NIEBUHR 1993). This behaviour may force a move of release

82

sites to avoid aggressive interactions between territorial adults and released juveniles. So
far release sites were moved only in France however, there will be a change in Austria in
the year 2000. A rotational system of three release sites within the National Park Hohe
Tauern (Austria) is in preparation right now. We would like to change places every year in
order to avoid aggressive behavior of resident adult birds.
International coordination
Since regular data exchange exists between all monitoring centres (NIEBUHR & ZINK 1998)
we tried to estimate the number of Bearded Vulture still alive in the Alps. Though, these
figures may only be an approach they definitely prove the reintroduction project to be a
success. However, especially immature birds are roaming between monitored areas within
days, their number therefore can hardly be estimated. In total we estimate that 60-65
Bearded Vultures out of 88 released birds are still alive. This makes up 70 % of all released
birds. We know the cause of death for 10 birds (11 %), the existence of the rest 19 %)
remains unknown. About one third of the birds still alive already reached reproductive age.
Today the German spoken monitoring area (Austrian, Germany, eastern Switzerland
and northern Italy) controlls about 35 individuals. About 15 of them are stationary in
Austria (ZINK 1999b, ZINK 1999c).
Formation of pairs
It was possible to locate two breeding pairs in Northern Italy (JENNY-METTLER 1999)
during the last two years. Since this summer a third young pair exists at the border area
between Austria and Switzerland (JENNY-METTLER 1999, Zink 1999b). In Austria, right
now we are observing possible pair formation at 3-4 different places. However, until now
we were not able to locate the roosting and/or nesting sites in all cases.
Since the first release year 1986), pairing has been observed in eight cases in the Alps.
In total, 16 eyries were found (Austria 5, France 6, Italy 3; Switerland 2). Up to now, only
two breeding pairs are reproducing successfully in Italy (Stelvio National Park) and France
(Haute-Savoie) (HEURET & ROUILLON 1997, JENNY-METTLER 1998). In Austria, in
particular, there was one pair formation with a double partner change. One explanation for
the partner change could be the poor sex ratio (1:5, m:f) of released birds of reproductive
age. That would mean that two females stood together for a long time. Since 1998, the
gender difference can be considered relatively equal, meaning that this factor will lose
weight in the years to come. Another explanation could be the relatively low density of
Bearded Vultures. Although animals up to four years of age travel great distances within
the Alpine region - and socialize with other Bearded Vultures from time to time - adult
birds are known to be relatively stationary. This behavior is advantageous, since Bearded
Vultures are in most danger during extensive flights. However, it leads to a paradoxical
situation: adult birds live more or less isolated and are dependent upon straying juvenile
birds for pairing.
DISCUSSSION
During the last three years Austria is in favour having up a monitoring system to guarantee
a serious evaluation of the reintroduction project. Public relation work enabled the
establishment of a network with collaborators providing a central coordination centre with
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there observation data. Thus large regions even far apart protected zones are monitored
regularly. However, not all collaborators are professionals and observation data have to be
proven true before adjusting them to the database. A disadvantage of this system compared to
projects working with technical support (e.g. telemetry) is, that one cannot calculate with
regular data of certain birds. The advantages are the monitoring of a large area, a high number
of birds that can be followed and finally the very important public impact. Since it is certain
that persecution was the main factor that led to extinction of the Bearded Vulture in the Alps
(GLUTZ et al. 1971) public impact seems to be the only chance to guarantee the future survival
of Bearded Vultures (ZINK 1998). Persecution, such as poisioning and shooting, may continue
to be a problem in the Alps (ZINK in prep.). Including public and the group of hunters in
particular (FREY & ZINK in press, ZINK 1999a,b,c,d), we should be able to reduce people’s
doubts and convince them of the harmless nature of the Bearded Vulture.
Moreover the project profits through the monitoring network, which receives a high
number of observation data since the monitoring system was installed. Today the coordination may calculate with one observation per day which means that in average each
Austrian birds is seen about 20 times a year. In Table 2 the development of observations
over time is shown. Wheras oberservation data slightly increased between 1986 and 1996
the number of sights exploded ever since. In 1999 the coordination centre received more
data from Tyrol than from Salzburg which does not neccesarely mean that Tyrol is
monitored by a higher number of ornithologists. It is more likely that this area offers the
excellent habitat quality in many places. However, there are still areas such as Vorarlberg
where Bearded Vultures should be expected to be observed much more frequent. In the
future it will be useful to focus on these areas even though they are situated far (~700 km)
from the coordination centre.
Between January and December 1999 eleven different birds could be individually
identified. Mainly these birds are juveniles and immatures still carrying their marks. In
addition, due to simultaneous records, we were able to identify 8 adult birds excluded in
Table 3. They are considered to live more or less stationary. Nevertheless they can not be
counted as "Austrian" vultures since their home ranges often cover more than one country
(e.g Italy-Austria or Switzerland-Austria). Additionally 11 "hypothesis birds" were recorded. These Individuals often lost parts of there marks and therefore in the end could not be
identified. In order to prove these cases and avoid douple counts, an international database
will be installed in Austria in the year 2000. Thus international communication and data
exchange will be improuved.
Conclusively, it should be mentioned that the acceptance and interest on part of the
inhabitants of the Alpine region has grown immensely in recent years. These are necessary
conditions for the permanent and successful settling of the Bearded Vulture in the Alps.
SUMMARY
In general the results of this reintroduction project are satisfactory. If we assume that only
one fifth of adult birds are males (FREY 1998) we are lucky having 2 succesful breeding
pairs and 2 pairs with breeding attemps as well as some more pairs recently forming. Males
seem to have a higher mortality risk since a high percentage of birds found dead were males
(FREY 1998). Not in all cases the identity of pairs is clear (JENNY-METTLER 1998).
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However, during the breeding season it is often possible to identify birds spotting their
color bags. The determination of solitary, non breeding birds is even more difficult. If it is
possible to receive feathers from birds within a certain territory in the future, it might be
possible to identify them by using DNA fingerprint (ZINK 2000).
Bearded Vultures are breeding again in the Alps as from 1996/97. Every year the
number of pairs (having breeding attemps) doubled since that. Four pairs started with
incubation in the winter of 1998. In the future natural reproduction rate will determine the
population growth. So far only one pair reproduced every year (Haute-Savoie, France).
The second pair (National Park Stilfserjoch, Italy) failed in 1999 because thaw caused
water to enter the nest and the six week old chick died. In the third and fourth pair it was
almost the same: One pair stopped because of heavy snowfall covering the nest during
incubation (Vanoise, France), the other pair stopped breeding after the 2nd month even
though the egg was fertile (National Park Stilfserjoch, Italy). In this case disturbance could
not be excluded as a reason. We know, particularly in vultures reproductive success is low
during the first years. Therefore we have to avoid any disturbance in order to guarantee an
optimum population growth in the Alps.
SOUHRN
Orlosup bradatý vyhynul v Alpách počátkem 20. století (GLUTZ et al. 1971). Jeho reintrodukce započala před více než 20 lety (BIJLEVELD 1979, FREY & BIJLEVELD 1993), ale hnízdit
orlosupi začali až od roku 1996/97. Počet hnízdících párů se každým rokem zdvojnásobuje.
V zimě 1998 začaly hnízdit čtyři páry. Každým rokem zatím vyhnízdil pouze jeden pár
(Haute-Savoie, Francie). Druhý pár (Národní park Stilfserjoch, Itálie) v roce 1999 hnízdil
neúspěšně, protože hnízdo vyplavila tající voda a šest týdnů staré mládě zahynulo. Osud
třetího a čtvrtého páru je obdobný - jeden z nich opustil hnízdo, protože v době sezení na
vejcích hnízdo zakryla silná vrstva sněhu (Vanoise, Francie), zatímco druhý z nich hnízdo
opustil až po dvou měsících, přestože vejce bylo oplodněné (Národní park Stilfserjoch,
Itálie). V posledním případě nebylo jako příčinu možné vyloučit vyrušování. Je známo, že
úspěšnost hnízdění orlosupů je velmi nízká, zejména v prvních letech. Proto je nutné
vyvarovat se jakéhokoliv vyrušování, aby byl zajištěn optimální růst jejich alpské populace.
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Jarní hlasová aktivita puštíka obecného (Strix aluco)
v jižních Čechách
Spring calling activity of the Tawny Owl (Strix aluco)
in southern Bohemia
KLOUBEC B.
Ing. Bohuslav Kloubec, Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň, Czech Republic;
e-mail kloubec@schkocr.cz
ABSTRAKT. Hlasová aktivita puštíka obecného byla zjištována od 70. let na řadě
lokalit jižních Čech, odkud bylo shromážděno celkem 579 registrací základních
hlasových projevů dospělých ptáků. Intenzivní průzkum probíhal v 90. letech na
dvou bodových transektech v lesních porostech na Šumavě a Třeboňsku. V jarním
období byla nejvyšší hlasová aktivita zaznamenána od konce února do počátku
dubna. V jednotlivých letech byl průběh jarní hlasové aktivity značně odlišný,
rozdílná byla také intenzita hlasových projevů. Nebyly zjištěny statisticky prokazatelné vlivy klimatické, dostatku potravy nebo početnosti populace puštíků na
průběh a intenzitu hlasových projevů. Častá byla reakce na napodobení hlasu puštíka
nebo sýce rousného (cca 1/4 případů), tato reakce se v průběhu jarního období
postupně zvyšovala. V obsazených teritoriích na obou transektech byly hlasové
projevy registrovány ve 34,6 resp. 47,3 % všech kontrol. Hlasová aktivita puštíka je
značně variabilní.

ÚVOD
Hlasové projevy puštíka obecného jsou relativně dobře prozkoumány. K dispozici jsou
detailní údaje o hlasovém spektru a funkcích jednotlivých hlasových projevů (souhrnně
pro evropskou populaci viz CRAMP & SIMMONS 1985, GLUTZ & BAUER 1980). Minimum
prací se však detailněji zabývá průběhem cirkadiánní a sezónní hlasové aktivity puštíka,
faktory ovlivňujícími tuto aktivitu a metodickými problémy spojenými se zjišťováním
puštíků podle hlasových projevů (např. APPLEBY & RIDPATH 1997, GALEOTTI & PAVAN
1993, MELDE 1984). Takovéto údaje pak chybějí z území naší republiky, k dispozici není
ani jednotná metodika výzkumu založená na hlasových projevech. Přitom především právě
na základě hlasových projevů je často usuzováno na přítomnost a početnost tohoto u nás
nejběžnějšího druhu lesní sovy.
Cílem této práce je vyhodnotit výsledky dosavadního výzkumu hlasové aktivity puštíka
obecného v jižních Čechách, pokusit se prokázat možné vlivy na průběh a intenzitu
hlasových projevů a upozornit na nedostatky při výzkumu puštíka založeného na sledování
hlasové aktivity.
MATERIÁL A METODIKA
Od konce 70. let byly v jižních Čechách prováděny náhodné kontroly v různých denních
dobách, příležitostné noční kontroly i hromadné sčítací akce často za účasti až několika
desítek osob, zaměřené na zjištování výskytu i hlasové aktivity lesních druhů sov (dále
značeno jako "metoda A"). Akce probíhaly především v jihovýchodní části Šumavy, na
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Vodňansku, Strakonicku, Písecku, Třeboňsku a v Novohradských horách. Tyto akce se
uskutečnovaly v průběhu celého roku, v převážné většině však v období jarního toku od
ledna do června. Vzhledem k tomu, že největší počet údajů pochází právě z období první
poloviny roku (bez výrazné preference některého měsíce nebo jeho dekády), zabývá se
příspěvek pouze tímto obdobím. Během kontrol byly lesní porosty procházeny především
v první polovině noci a zaznamenávany hlasové projevy. V některých případech byly
imitovány hlasy puštíka obecného i dalších druhů sov na vábničku nebo s pomocí
magnetofonu. Celkem byly registrovány stovky hlasových projevů puštíka obecného, které
byly použity - společně s výsledky sčítání z bodových transektů - pro stanovení celkového
průběhu sezonní hlasové aktivity (obr. 1). Kromě údajů autora byly pro tento účel použity
též údaje poskytnuté J. Burešem, P. Doležalem, M. Frenclem, Z. Klimešem, L. Lešákem
a P. Pavlíkem.
Dále jsou v této práci vyhodnoceny výsledky studia jarní hlasové aktivity puštíka
obecného z 90. let, získané na bodových transektech o 50 bodech na Šumavě a na
Třeboňsku ("metoda B"). Jednotlivé kontroly probíhaly obdobným způsobem, nebylo
sčítáno při extrémních klimatických podmínkách (hustý déšt nebo sněžení, silný vítr).
Snahou bylo provést v dané sezóně více kontrol, rozložených pokud možno rovnoměrně
v průběhu celého jarního období. Přesun mezi jednotlivými body se uskutečňoval za
pomoci automobilu, po příjezdu na každý bod byla zhasnuta světla a vypnut motor. Po
vystoupení byly sledovány hlasové projevy bez ohledu na vzdálenost od sčítacího bodu
v časovém úseku cca 3-5 min. V první polovině této doby byla registrována spontánní
hlasová aktivita (ta ovšem mohla být do určité míry ovlivněna vyrušením při příjezdu).
Pokud nebyl zjištěn žádný hlas, byla v druhé polovině sledované doby použita dřevěná
vábnička k napodobení teritoriálního hlasu sýce rousného (výzkum byl zaměřen především
na tento druh sovy) a sledována reakce na toto vábení. Jednotlivé kontroly obvykle začínaly
1-2 hod. po setmění a trvaly okolo 4-5 hod.
První transekt je situován na jihovýchodní Šumavě v lesním komplexu s převahou
smrko-bukových porostů, a to v oblasti Boubína, Basumu, Bobíka, Jedlové a Zátoňské
hory. Sčítací body jsou umístěny v rozpětí nadmořských výšek 770-1140 m n.m., jednotlivé
body jsou od sebe vzdáleny okolo 500-1000 m a celková délka transektu činí asi 40 km.
Kromě autora některé kontroly provedl též L. Lešák. Na tomto bodovém transektu bylo
celkem uskutečněno 74 kontrol v období ledna až května v letech 1991-1999 s 57
registracemi hlasových projevů (jedna registrace = ozývající se jedinec na jednom sčítacím
bodě při dané kontrole bez ohledu na délku projevu; totožní jedinci ojediněle slyšení na
sousedních bodech nebyli již opakovaně započítáváni). Obdobným způsobem probíhaly
též kontroly na druhém bodovém transektu, který se nachází v nižších nadmořských
výškách (cca 430-550 m n.m.) ve smrko-borových lesích jižně a východně od Třeboně
v širším okolí obcí Branná, Suchdol n.L., Žofina Huť, Rapšach, Chlum u Tř., Mirochov a
Lásenice (BUREŠ & KLOUBEC nepubl.). V letech 1993-1999 zde bylo během 29 kontrol
v lednu až květnu zaznamenáno 105 registrací hlasových projevů puštíka.
Pro zjištění možných klimatických vlivů na intenzitu hlasové aktivity byly při sčítáních
zaznamenávány základní klimatické charakteristiky (oblačnost, vítr, teplota, přítomnost
sněhu aj.). Pro vyhodnocení pak byly zjištěné údaje rozděleny u každé charakteristiky do
dvou základních srovnávaných souborů (např. teploty pod a nad 0oC) s ohledem na
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rozložení získaných údajů (např. ve většině případů byla při jednotlivých kontrolách
zaznamenána teplota v rozmezí několika stupňů buď pod nebo nad bodem mrazu) a
s vědomím určitých nedostatků tohoto postupu (další údaje viz KLOUBEC & PAČENOVSKÝ
1996).
Z poměrně široké škály hlasových projevů (CRAMP & SIMMONS 1985, GLUTZ & BAUER
1980) byl na bodových transektech i při ostatních akcích nejčastěji registrován teritoriální
hlas (advertising-call) samce a samice, ojediněle pak kontaktní hlasy ("kjúvik" aj.) a
koktavý hlas (bubbling-call). Jiné hlasové projevy včetně hlasů mláďat nejsou v této práci
vyhodnocovány.
VÝSLEDKY
Sezónní hlasová aktivita
Hlasová aktivita puštíka obecného v jižních Čechách byla zaznamenána v průběhu celého
ročního období (metoda A). V první polovině roku má intenzita hlasových projevů
charakteristický průběh (obr. 1, metoda A + B). Někteří jedinci začínali tokat již v zimním
období, často za nepříznivých klimatických podmínek (vysoká sněhová pokrývka, silné
mrazy). Zatímco v období ledna byly hlasové projevy jen ojedinělé, od počátku února se
hlasová aktivita začala zvyšovat a vrcholu dosáhla v březnu a na počatku dubna. Od
poloviny dubna pak dochází k silnému snižování hlasové aktivity a během května a června
byly hlasové projevy jen výjimečné.

Obr. 1 - Průběh hlasové aktivity puštíka obecného v jižních Čechách v jednotlivých dekádách ledna
až června (n = 579 registrací).
Fig. 1 - Calling activity of the Tawny Owl in southern Bohemia in January through June (n = 579
observations).
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Obdobný průběh hlasové aktivity byl zjištěn při sumárním vyhodnocení hlasové
aktivity z obou bodových transektů (metoda B). Při sledování hlasové aktivity v jednotlivých letech byl však zjištěn její značně odlišný průběh. V některých letech se puštíci
ozývali více či méně pravidelně v průběhu celého jarního období, v jiných letech pouze na
začátku či na konci jarního období atp. V některých letech byl při kontrolách počet
volajících puštíků velmi nízký, v jiných letech byla naopak při některých kontrolách
zaznamenána vysoká hlasová aktivita, a to např. již od začátku ledna (šumavský bodový
transekt v roce 1996 v předpokládané souvislosti s gradačním cyklem drobných hlodavců).
Maximální počet jedinců zjištěných při jedné kontrole byl registrován 21. 3. 1993 (14 ex.)
a 9. 3. 1994 (11 ex.) na třeboňském transektu.

Obr. 2 - Porovnání průměrného počtu
volajících puštíků obecných v jednotlivých letech období jarního toku na bodovém transektu Šumava (a, n = 57 registrací) a Třeboňsko (b, n = 105 registrací).
Fig. 2 - Comparison of mean number of
calling Tawny Owls in 1991-1999 during
spring in the point transects in Šumava (a,
n = 57 observations) and Třeboň region (b,
n = 105 observations).

Počet volajících jedinců v jednotlivých letech byl značně proměnlivý a pohyboval se
v poměrně širokém rozmezí 0,3-3,8 ex./1 kontrolu na šumavském transektu (rozdíl je na
hranici statistické významnosti, Kruskal-Wallisův test, K = 15,6, p = 0,05) a 1,0-6,0 ex./1
kontrolu na třeboňském transektu (rozdíl není statisticky významný, Kruskal-Wallisův
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test, K = 4,5, p = 0,62). Jak vyplývá z obr. 2, u meziročních rozdílů nebyly zjištěny zjevné
charakteristické průbě hy ani obdobné trendy hlasové aktivity mezi Šumavou a
Třeboňskem. Mezi těmito dvěma výškově rozdílnými oblastmi také nebyly zjištěny rozdíly
v průběhu hlasové aktivity v jednotlivých letech.
Cirkadiánní hlasová aktivita
Puštíci se ozývali prakticky po celých 24 hod. (metoda A). Hlasové projevy za denního
světla byly registrovány jen výjimečně a většinou se jednalo o reakci na vyrušení nebo
napodobení hlasu. Hlasová aktivita byla intenzivněji registrována večer v období soumraku, nejvíce hlasových projevů však bylo zaznamenáno v noci. Vzhledem k tomu, že
podstatná část výzkumu byla prováděna během první poloviny noci, nelze cirkadiánní
hlasovou aktivitu podrobněji vyhodnotit.
Vlivy na průběh a intenzitu hlasových projevů
Při výzkumu hlasové aktivity na bodových transektech (metoda B) byl sledován vliv
několika základních klimatických charakteristik a potravní nabídky na hlasovou aktivitu
(tab. 1). V jednotlivých kategoriích existují u průměrné hlasové aktivity určité (v obou
srovnávaných oblastech navíc protichůdné), avšak většinou nevýrazné a statisticky neprůkazné rozdíly.
Hlasové projevy puštíků byly metodou A i B zaznamenány při všech základních typech
oblačnosti (od jasné oblohy přes oblačno až zataženo, při nízké oblačnosti, mlze atp.).
Sněžení a déšť hlasovou aktivitu patrně snižoval, nemusí ji však zcela utlumit, zvláště
pokud se nejedná o extrémně silné srážky. Také přítomnost a množství sněhové pokrývky
nehrálo v intenzitě hlasových projevů žádnou významnou roli. Sýci často intenzivně tokali
za dlouhodobě vysoké sněhové pokrývky (až 1-2 m). Při silnějším větru (od 4-5 stupně
Beaufortovy stupnice) byly hlasové projevy zaznamenány jen ojediněle. Ani teplota
zřejmě nehraje zásadnější vliv na intenzitu hlasových projevů, které byly zjištěny při
různých teplotách obvyklých pro dané období i v extrémnějších podmínkách (méně než
-15oC atp.). V několika případech byla registrována zvýšená hlasová aktivita za vyšších
teplot v časnější fázi jarního toku, zvláště po rychlém přechodu z nízkých teplot. Zdá se,
že hlasovou aktivitu může do určité míry stimulovat příchod přiznivějšího "jarního" počasí.
Předpoklad, že na intenzitu teritoriálních projevů puštíka může mít vliv také jeho hnízdní
denzita, byl testován na šumavském a třeboňském bodovém transektu. Tyto oblasti se liší
rozdílnou hnízdní denzitou - na rozdíl početnosti je možno usuzovat z intenzity hlasových
projevů puštíků, které byly zaznamenány při 45 % resp. 83 % všech kontrol. Za předpokladu, že dvě a více registrací hlasových projevů puštíka na jednom sčítacím bodě při některé
z kontrol znamená v daném roce obsazené teritorium, bylo na šumavském bodovém
transektu za 9 let zjištěno celkem 11 teritorií. V těchto teritoriích byly hlasové projevy
zaznamenány v 34,6 % kontrol, tedy při zhruba 2/3 kontrol nebyli puštíci v obsazených
teritoriích vůbec registrováni. Na třeboňském transektu bylo stejným způsobem zjištěno
celkem 26 teritorií, na kterých byli puštíci registrováni ve 47,3 % případů. Tento rozdíl
však není statisticky průkazný (Mann-Whitneyův test, U = 132,5, p = 0,69).
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Tab. 1 - Porovnání různých vlivů na intenzitu hlasové aktivity puštíka obecného v období jarního
toku na bodovém transektu Šumava (n = 57 registrací) a Třeboňsko (n = 105 registrací). Všechny
rozdíly jsou statisticky nevýznamné (Mann-Whitneyův U test, p>0,05).
Table 1 - Comparison of different effects on the intensity of vocal activity of Tawny Owl during the
period of spring courtship behaviour at the point transects Šumava Mts. (n = 57 registrations) and
Třeboň region (n = 105 registrations). All differences are statistically not significant (Mann-Whitney U
test, p>0,05).

Kategorie Category

oblačnost
cloudiness

Šumava
Třeboňsko
počet kontrol ex./1 kontr. počet kontrol ex./1 kontr
No. of visits

ind./1 visit

No. of visits

ind./1 visit

42

0.76

15

4.93

oblačno až zataženo

29

0.86

14

2.21

bezvětří a slabý vítr

39

0.77

21

4.19

jasno a polojasno
clear to half covered sky
cloudy to overcast sky

vítr
wind

teplota
temperature

calm to light breeze

mírný a čerstvý vítr
gentle to fresh breeze
méně než 0oC

32

0.84

8

2.13

20

0.70

5

4.20

více než 0oC

51

0.84

24

3.50

bez sněhové pokrývky

31

0.84

20

3.65

sněhová pokrývka

40

0.78

9

3.56

32

0.81

13

3.62

39

0.79

16

3.63

18

1.33

10

3.50

53

0.62

19

3.68

o

less than 0 C
o

more than 0 C

sníh
snow

without snow cover
snow cover

období úplňku
měsíční fáze full moon
lunar periods období novu
new moon
dostatek sufficient
potrava
(1992,1996;1994,1998)
food supply
nedostatek
insufficient

Častá je reakce puštíka na teritoriální hlas samce kulíška nejmenšího (Glaucidium
passerinum) a sýce rousného (Aegolius funereus) nebo jejich imitace (metoda A i B). Puštík
poměrně často reagoval na vyrušení člověkem (chůze, hovor, automobil atp.). Poměrně
úspěšně lze vyprovokovat hlasové projevy puštíka reprodukcí jeho hlasu (případně hlasu
jiného druhu sovy) z magnetofonu nebo vábničkou. Na napodobení teritoriálního volání
v období jarního toku puštík nejčastěji reagoval okamžitě nebo za několik desítek vteřin
až několik minut, výjimečně až po 10-20 minutách i déle. Někdy hlasová reakce nebyla
žádná, a to i přesto, že vábení probíhalo v obsazeném teritoriu, kde na toto vábení v jiných
termínech daného roku puštík intenzivně reagoval. Také způsob reakce je různý - od
okamžité odpovědi v různé vzdálenosti až po tichý přílet a obletování "narušitele". Na
šumavském transektu bylo z celkových 57 registrací hlasových projevů zjištěno 26 % až
po vyprovokování hlasem sýce rousného pomocí vábničky, na Třeboňsku ze 105 registrací
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ve 21 % případů (rozdíl není statisticky průkazný, Mann-Whitneyův test, U = 16,0,
p = 0,46). Tato reakce puštíka měla v jednotlivých měsících stoupající tendenci - v lednu
až květnu na šumavském transektu puštík takto reagoval v 0, 18, 29, 42 a 50 %, na
třeboňském transektu v 0, 8, 28, 11 a 50 % případů zjištění hlasové aktivity.
Hlasovou aktivitu puštíka lze považovat za značně variabilní a nepředvídatelnou.
Například několikrát bylo ověřeno, že při návštěvě dané oblasti za stejných okolností tutéž
noc o 1-2 hod. později nebyly již registrovány žádné hlasové projevy, přestože při první
návštěvě zde intenzivně a spontánně tokalo i více samců. Velmi variabilní byla též hlasová
aktivita zjištěná za shodných podmínek ve dvou nocích za sebou, rozdílná je také reakce
na vábení u stejných jedinců při více kontrolách v jedné sezóně atp.
DISKUSE
Hlasové spektrum puštíka a jeho intenzita se mění v průběhu sezóny i dne v závislosti na
různých fázích životního cyklu, na konkrétních situacích a vlivech atp. Jednotlivé hlasy
odráží různé chování a mají často více funkcí. Vliv těchto okolností je pro hlasovou aktivitu
puštíka zřejmě zásadní.
Podle souhrnných prací (CRAMP & SIMMONS 1985, GLUTZ & BAUER 1980, MELDE
1984, MIKKOLA 1983) se puštík obecný ozývá celoročně s dvěma výraznými vrcholy
hlasové aktivity na podzim a na jaře. V podzimních měsících, především v říjnu a listopadu,
jsou hlasové projevy spojeny s hledáním nového nebo potvrzením starého partnera a
teritoria (páry jsou především stálé a obsazují většinou stejná teritoria). V průběhu prosince
pak hlasová aktivita ustává a obnovuje se opět v jarních měsících, kdy slouží především
k ohraničení teritoria a později i k sexuálnímu stimulování partnera a k udržování
partnerských a rodičovských vztahů. Výsledky z jižních Čech se shodují s údaji pro
středoevropské podmínky (MELDE 1984), kde jarní hlasová aktivita vzrůstá v únoru a
kulminuje v březnu. Teritoriální volání probíhá i během inkubace vajec (CRAMP &
SIMMONS 1985). Tomu odpovídá i průběh jarní hlasové aktivity puštíka z jižních Čech,
který koresponduje s dobou hnízdění puštíka na území České republiky (HUDEC 1983). Ve
srovnání s dalšími dvěma nejběžnějšími druhy sov lesních porostů jižních Čech - kulíškem
nejmenším a sýcem rousným - probíhá vrchol jarní hlasové aktivity u puštíka o 1-3 dekády
dříve (KLOUBEC 1992, KLOUBEC & PAČENOVSKÝ 1996). S pokračujícím hnízděním pak
hlasová aktivita puštíka postupně utichá s výjimkou nehnízdících ptáků (CRAMP &
SIMMONS 1985, MELDE 1984). Podle MELDEHO (1984) byly u jednotlivě sledovaných párů
zaznamenány začátky jarního toku v různém a mnohdy časném období s následným
ustáním hlasové aktivity až na několik týdnů, trvalejší hlasové projevy pak začínaly
v různých letech v období od konce ledna do poloviny února. Obdobné projevy byly
pozorovány i na území jižních Čech.
Podle MELDEHO (1984) nebyly často sousední páry puštíků vzájemně provokovány a
začátek jejich toku mohl být odlišný až o dva týdny. CRAMP & SIMMONS (1985) oproti
tomu uvádějí, že volání je pro sousední páry vysoce dráždivé, GALEOTTI & PAVAN (1993)
zjistili vyšší reakce na cizí puštíky než na sousedící. Podle našich výsledků byla hlasová
aktivita u početnější populace poněkud vyšší, avšak rozdíl nebyl statisticky průkazný.
Vzájemný vliv tokajících sousedů bude zřejmě ovlivněn též momentálními individuálními
dispozicemi i ročním obdobím, což mohou dokladovat námi sledovaná sousedící obsazená
93

teritoria, u kterých bylo zaregistrováno společné obhajování jen při některých kontrolách.
Agresivní chování (od hlasových projevů až po napadání) dalších druhů sov, především
ke kulíškovi nejmenšímu a sýci rousnému, ve shodě s našimi zjištěními potvrzují i další
autoři (např. GLUTZ & BAUER 1980).
Průběh jarní hlasové aktivity je velmi variabilní a v jednotlivých letech i oblastech byly
zjištěny značné rozdíly. Tento průběh by mohl být do určité míry ovlivněn množstvím a
dostupností potravy i rozdílnou dobou hnízdění v jednotlivých letech. Nebyl však zjištěn
nápadný rozdíl mezi průběhem hlasových aktivit puštíka ve dvou výškově výrazně
odlišných oblastech jižních Čech, na Šumavě a na Třeboňsku. Vliv nadmořské výšky na
průběh hlasové aktivity byl naproti tomu zjištěn v jižních Čechách u kulíška nejmenšího
(KLOUBEC 1992) a do určité míry i u sýce rousného (KLOUBEC & PAČENOVSKÝ1996).
Závislost průběhu a intenzity hlasové aktivity puštíka na množství dostupné potravy
uvádí např. DELMEE et al. (1978 ex CRAMP & SIMMONS 1985). Také ve výsledcích sčítání
na šumavském bodovém transektu jsou tyto závislosti naznačeny - vyšší hlasová aktivita
byla zaznamenána v letech 1991, 1992 a částečně i 1996 (obr. 2a), přičemž v letech 1992
a 1996 došlo na Šumavě k výrazné gradaci drobných hlodavců (KLOUBEC & PAČENOVSKÝ
1996). Tato závislost však není statisticky průkazná a zdaleka tak zřejmá, jako je tomu ve
stejných podmínkách u sýce rousného (KLOUBEC & PAČENOVSKÝ1996). Skladba potravy
u obou druhů sov navíc nemusí být shodná, puštík patrně více preferuje lesní druhy
drobných savců (myšice, norník), jejichž meziroční populační cykly nedosahují takových
výkyvů jako u hrabošů, které ve větší míře loví spíše sýc rousný (PYKAL & KLOUBEC 1994).
Vliv množství potravy na hlasovou aktivitu nebyl prokázán ani na Třeboňsku, odkud však
nejsou k dispozici objektivní informace o gradačních cyklech drobných hlodavců (pro
vyhodnocení byly použity subjektivní odhady o vyšší početnosti drobných hlodavců
v letech 1994 a 1998). Na Třeboňsku byly nicméně zjištěny poměrně značné, stejně jako
na Šumavě však statisticky neprůkazné meziroční rozdíly v hlasové aktivitě puštíka, které
mohou být do určité míry ovlivněny metodikou (jedná se o průměr z několika sčítání
v každém roce). Z dlouhodobého pohledu bylo v obou oblastech zaznamenáno snižování
hlasové aktivity puštíků (obr. 2). To by mohlo být odrazem snižující se početnosti puštíků,
pro konkrétnější závěry však není dostatek potřebných informací.
Někteří autoři zmiňují vliv počasí na průběh a intenzitu hlasových projevů puštíka např. podle HANSENA (1952 ex CRAMP & SIMMONS 1985) je menší aktivita v zimním
větrném počasí, a podle PETZOLDA & RAUSE (1973 ex GLUTZ & BAUER 1980) je aktivita
nejvíce ovlivněna větrem a méně zimou a deštěm, přičemž závislost na počasí je menší
než u sýčka obecného (Athene noctua). Na základě našich dosavadních poznatků lze
usuzovat, že vliv počasí nemá zásadní vliv na hlasovou aktivitu puštíka, nicméně některé
klimatické vlivy mohou hlasovou aktivitu utlumit. Jedná se především o silný vítr a déšť,
které však mohou případné hlasové projevy puštíka do určité míry pouze přehlušit.
V nepříznivých klimatických podmínkách nebyla hlasová aktivita často zjišťována, tudíž
i proto nelze jejich vliv přesně vyhodnotit. Zahájení zvýšené hlasové aktivity může patrně
ovlivnit teplejší počasí na konci zimy. Otázkou zůstává, zda a do jaké míry mohou mít vliv
na intenzitu hlasových projevů i jiné klimatické charakteristiky, než které jsou uvedeny
v tab. 1, případně jejich kombinace.
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Hlasová obhajoba obsazeného teritoria v jarním období není vysoká a byla zjištěna při
cca 1/3 až 1/2 kontrol v hnízdním období. Chceme-li proto zjistit co možná nejvyšší počet
obhajovaných teritorií, je nezbytně nutné každou lokalitu navštívit v daném roce minimálně 2-3x. Ani to však nemusí být zdaleka dostačující, jak ukazují kontroly některých
obsazených jihočeských lokalit (např. při 14 kontrolách od ledna do května 1996 na jedné
šumavské lokalitě byly hlasové projevy puštíka zaregistrovány pouze ve dvou případech).
Nejvhodnějším obdobím pro zjištování hlasové aktivity je v našich podmínkách bezesporu
březen, resp. období od konce února do začátku dubna. Vzhledem k odlišnému meziročnímu průběhu hlasové aktivity je však vhodné kontroly rozložit do širšího období od
ledna do dubna až května. V pozdějších fázích jarního období je pak možno registrovat i
poměrně časté a nápadné hlasové projevy vylétlých mláďat. Vzhledem k mezisezónním
rozdílům v hlasové aktivitě je vhodné pro získání objektivních údajů o početnosti takováto
sčítání provést více let po sobě (min. 3-5 let). Pokud se bude provádět provokování
nahrávkami hlasů puštíka pomocí magnetofonu, je podle ZIESEMERA (1979) pro zjištění
přesných výsledků o početnosti puštíka dostačující provést kontroly pouze v jedné sezóně.
Obecně platí, že na jednom stanovišti postačuje pro pozitivní hlasovou registraci provést
kratší kontrolu o délce třeba jen několika minut, opakovanou vícekrát za sebou v celém
období jarního toku, než menší množství delších kontrol. Také BĚLKA & HORÁČEK (1995)
uvádějí, že i přes rozdílnou reakci na magnetofonovou nahrávku nejvíce puštíků reagovalo
již na první přehrátí (65 %), zatímco na další opakování pak mnohem méně (na druhé
přehrání 20 %, na třetí 2 %).
Získat objektivní údaje o hlasové aktivitě, hnízdní denzitě apod. lze jen pracnými
metodami, založenými na individuálním rozpoznání hlasových projevů puštíka pomocí
sonografu, odchytu a označení samců i samic, kontrolách hnízdních dutin, mapování
hnízdních okrsků, resp. kombinací těchto metod.
PODĚKOVÁNÍ. Za pomoc při terénních výzkumech děkuji desítkám spolupracovníků, kteří se v různé míře
účastnili nočních sčítání a byli nápomocni při jejich organizování. Za poskytnutí vlastních údajů patří dík J.
Burešovi, P. Doležalovi, M. Frenclovi, Z. Klimešovi, L. Lešákovi a P. Pavlíkovi. Část terénních prací byla
finančně podpořena v rámci projektů Programu péče o životní prostředí MŽP ČR a grantu GA ČR č. 206/98/0727.

SUMMARY
Calling activity of adult Tawny Owls was studied in a number of sites in southern Bohemia
from the 1970s. Intensive research was performed in two point transects in the forests of
Šumava (74 controls in 1991-1999) and in the Třeboň region (29 controls in 1993-1999). Each
transect included 50 points. Calling of Tawny Owls was counted on the points under
comparable conditions each year from January to May. On each point, spontane vocalization of Tawny Owls was monitored for several minutes. At the end of each observation,
reaction of the Tawny Owl to artificially produced calls of the Tengmalm’s Owl was
recorded.
Calling of Tawny Owls was heard in southern Bohemia throughout the year, mainly
during the night and at the dusk. Tawny Owls were calling less frequently under extreme
weather conditions, especially when it was rainy and the wind was strong. The trend of the
calling activity is shown in Fig. 1.
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Seasonal fluctuations of calling activity differed between years. Overall calling activity
of Tawny Owls differed also between years, but the differences were not significant
statistically (Fig. 2). Seasonal trends in vocalization activity were found to differ between
Šumava and the Třeboň region, both within and between years. Statistically significant
effects of weather, food supply and population density of Tawny Owls on their calling
activity were not found (Table 1). Tawny Owls often reacted on imitated calls of Tawny
Owls, Tengmalm’s Owls and Pygmy Owls (in ca. 1/4 cases). The reaction was more
intensive later in spring. Territorial owls called in 34.6 and 47.3 % of all controls, respectively.
Calling activity of Tawny Owls is highly variable and less predictable, which should be
taken into account in its interpretation. In attemps to find a territorial Tawny Owl, it is better
to make more short controls per site in different parts of the season and in different years,
than to conduct a few long-term controls within a season.
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Mites (Acari, Gamasida) from the nests of birds of prey
in Poland
Roztoči (Acari, Gamasida) z hnízd dravců v Polsku
GWIAZDOWICZ D. J.(1), MIZERA T.(2) & SKORUPSKI M.(1)
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60-625 Poznan, Poland; e-mail tmizera@owl.au.poznan.pl
ABSTRACT. This work presents the inventory of mite species of the order Gamasida
found in material extracted from the nests of Greater Spotted Eagle, White-tailed Sea
Eagle and Osprey. The total of 35 mite species representing 14 families were
observed. Nenteria pandioni, Trichouropoda ovalis and Uroseius infirmus were
recorded in the nests of all three birds of prey.

INTRODUCTION
Mites of the order Gamasida are small size arachnids (adult individuals ranging from 0.4
to 1.6 mm) living in various microhabitats, such as litter, ant-hills, rotten wood, insects’
feeding grounds, and bird nests. Acarofauna inhabiting bird nests has been surveyed for a
number of years with studies targeting mainly Passeriformes. Important studies of the
acarofauna of the nests of birds of prey were carried out by e.g. NORDBERG (1936), PHILIPS
(1981) but the general knowledge is not sufficient. The aim of this work is to review and
summarize the presently available information about mite fauna of the order Gamasida
observed in the nests of birds of prey in Poland.
MATERIAL AND METHODS
The search was carried out in northwestern Poland and Biebrza National Park (NE Poland)
in the years 1980-1999. Samples of ca. 300 g from 2 nests of the Greater Spotted Eagle
(Aquila clanga), 10 nests of the White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla), and 2 nests
of the Osprey (Pandion haliaetus) were collected during the ringing of nestlings. Within
one or two days the samples were placed in Tullgren apparatus. There, mites were extracted
by means of desiccation caused by light and heat. Then they were preserved in a 90%
solution of alcohol and later temporary (lactophenol) and permanent (polyvinyl-lactophenol - PVA) mounts were prepared and the specimens were determined by the authors.
RESULTS
At this stage of research it is too early to discuss the acarofauna’s occurrence or its
dependence upon bird species. This work tries to summarize the presently available
knowledge in this field in Poland and will be treated as the starting point for further
research. Table 1 presents the systematic order of mites of the order Gamasida found in
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Table 1 - Inventory of mites of the order Gamasida observed in the nests of birds of prey in Poland.
(A.c. - Greater Spotted Eagle, H.a. - White-tailed Sea Eagle, P.h. - Osprey).
Tab. 1 - Seznam druhů roztočů rodu Gamasida nalezených v hnízdech dravců v Polsku. (A.c. - orel
volavý, H.a. - orel mořský, P.h. - orlovec říční).

Family Čeleď Species Druh
A.c. H.a. P.h.
●
Zerconidae
Zercon peltatus peltatus C.L. Koch, 1836
●
Parasitidae
Holoparasitus calcaratus (C.L. Koch, 1839)
●
Parasitus beta Oudemans et Voigts, 1904
●
Parasitus consanguineus Oudemans et Voigts, 1904
●
Macrochelidae Geholaspis sp.
●
Macrocheles ancyleus Krauss, 1970
●
●
Eviphididae
Alliphis siculus (Oudemans, 1905)
●
Eviphis ostrinus (C.L. Koch, 1836)
●
Ascidae
Asca bicornis (Canestrini et Fanzago, 1887)
●
Gamasellodes bicolor (Berlese, 1918)
●
●
Proctolaelaps pini (Hirschmann, 1963)
●
Proctolaelaps pygmaeus (Müller, 1860)
●
Arctoseius cetratus (Sellnick, 1940)
●
●
Laelapidae
Androlaelaps casalis (Berlese, 1887)
●
Hypoaspis (Cosmolaelaps) vacua (Michael, 1891)
●
Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer (Canestrini, 1883)
●
Hypoaspis (Pneumolaelaps) lubrica Voigts et Oudemans, 1904
●
Halolaelapidae Halolaelaps saproincisus Hirschmann, 1966
●
Halolaelaps sp.
●
●
Digamasellidae Dendrolaelaps (Apophyseodendrolaelaps) zwoelferi
Hirschmann, 1960
●
●
Dendrolaelaps (Punctodendrolaelaps) fallax (Leitner, 1949)
●
Dendrolaelaps (Punctodendr. strenzkei Hirschmann, 1960
●
Dendrolaelaps (Punctodendr wengrisae Wisniewski, 1979
●
Phytoseiidae Paragarmania sp.
●
Trachytidae
Trachytes aegrota (C.L. Koch, 1841)
●
●
●
Polyaspidae
Uroseius (Apionoseius) infirmus (Berlese, 1887)
●
Trematuridae Nenteria floralis Karg, 1986
●
Nenteria hirschmanni Wisniewski, 1979
●
●
●
Nenteria pandioni Wisniewski et Hirschmann, 1985
●
●
●
Trichouropoda ovalis (C.L. Koch, 1839)
●
Urodinychidae Dinychus perforatus Kramer, 1886
●
Urodiaspis tecta (Kramer, 1876)
●
Uroobovella obovata (Canestrini et Berlese, 1884)
●
Uropodidae
Uropoda (Phaulodinychus) hamulifera Michael, 1894
●
Uropoda (Uropoda) orbicularis (Müller, 1776)
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this study compiled from WISNIEWSKI & HIRSCHMANN 1985,1990, MIZERA 1990 and
GWIAZDOWICZ et al. 1999 in nests of Greater Spotted Eagle, White-tailed Sea Eagle and
Osprey in Poland. This work adds to the knowledge of original records of mites collected
in the one nest of Osprey, because until now WISNIEWSKI & HIRSCHMANN (1985) have
recorded one species (Nenteria pandioni) only.
CONCLUSIONS
The total of 35 mite species of the order Gamasida were observed: 21 in the nests of Greater
Spotted Eagle, 20 in the nest of White-tailed Sea Eagle, and 5 in the nest of Osprey. Three
of them were described to the generic level only. The majority of mite species were
observed in one nest only, and therefore, at the present stage of research, the occurrence
of these species in the nests of birds of prey is considered accidental. Three mite species,
i.e. Uroseius (Apionoseius) infirmus, Nenteria pandioni and Trichouropoda ovalis, were
observed in the nests of all three birds of prey under study. Five species, namely Alliphis
siculus, Proctolaelaps pini, Androlaelaps casalis, Dendrolaelaps zwoelferi and D. fallax,
were observed in the nests of two species of birds of prey. The above-mentioned Nenteria
pandioni, which so far has been observed in the nests of birds of prey only, deserves special
attention. The species was described by WISNIEWSKI & HIRSCHMANN (1985), on the basis
of specimens obtained from the nest of Osprey. Due to the scarcity of information about
the acarofauna of the nests of birds of prey, this type of research should be continued in
the future. A better recognition of invertebrate fauna associated with animals may provide
a lot of interesting information about the biology and ecology of birds of prey.
ACKNOWLEDGEMENTS. Authors are grateful to the authorities of Biebrza and Wolin National Parks, forest
districts of Biala, Bolewice, Bytnica, Cybinka, Goleniów, Krosno, Krzyz, Podanin, Sieraków, Trzcianka and
Walcz, for their support during material collection.

SOUHRN
Materiál z hnízd třech druhů dravců (orel volavý - 2 hnízda, orel mořský - 10 hnízd, a
orlovec říční - 2 hnízda) byl prozkoumán z hlediska přítomnosti roztočů řádu Gamasida.
Celkem bylo nalezeno 35 druhů roztočů náležících do 14 čeledí zmíněného řádu. Tab. 1
uvádí jejich přehled a systematické zařazení. Nenteria pandioni, Trichouropoda ovalis a
Uroseius infirmus byli nalezeni v hnízdech všech tří druhů dravců, pět dalších druhů roztočů
bylo nalezeno ve hnízdech dvou druhů dravců. Zvláštní pozornost zasluhuje Nenteria
pandioni, roztoč, který byl zatím nalézán pouze v dravčích hnízdech.
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Taxonomic identity of Gyps fulvus spelaeus Friant, 1950
(Aves: Accipitridae) from the Pleistocene of Belgium
Taxonomická identita poddruhu Gyps fulvus spelaeus Friant, 1950
(Aves: Accipitridae) z pleistocénu Belgie
MLÍKOVSKÝ J.
Dipl.-Biol. Jiří Mlíkovský, CSc., Institute of Geology and Paleontology, Charles University,
Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic; e-mail mlik@post.cz
ABSTRACT. Gyps fulvus spealaeus Friant, 1950 was synonymized with the modern
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766). Gyps fulvus spelaeus Friant, 1951 is both a
younger objective synonym and a younger primary homonym of Gyps fulvus
spelaeus Friant, 1950.

Old World vultures (sensu JOLLIE 1977) are currently represented in Europe by the Eurasian
Griffon Vulture Gyps fulvus (Hablizl, 1783) and Eurasian Black Vulture Aegypius monachus
(Linnaeus, 1766). Both are commonly found in the late Quaternary deposits (TYRBERG 1998).
Several authors suggested that extinct taxa of vultures inhabited continental Europe in the
Quaternary past, and created names for them. Of the latter taxa, Vultur fossilis Keferstein, 1834
and its younger objective synonym Vultur fossilis Giebel, 1847 were relegated to the category
of Aves incertae sedis, while Torgos tracheliotus todei Kleinschmidt, 1953 and Gyps melitensis
aegypioides Jánossy, 1989 were shown to be based on the remains of the modern Aegypius
monachus by MLÍKOVSKÝ (1998). The last fossil vulture described from the Quaternary
continental deposits of Europe is Gyps fulvus spelaeus Friant, 1950 from Belgium. Its
taxonomic identity will be examined in the present paper.
Gyps fulvus spelaeus was based on a number of bones excavated in the Mouton hall of
the Goyet cave near Namur in Belgium, which FRIANT (1950, 1951) attributed to six
different individuals. All these bones form syntypes of the taxon. It has not been demonstrated that all these individuals belong to a single avian taxon, however, so that I select here
the incomplete skeleton of the individual b (sensu FRIANT 1950, 1951) as the lectotype of
Gyps fulvus spelaeus Friant, 1950, as well as of Gyps fulvus spelaeus Friant, 1951. This
skeleton includes the following elements: right coracoid, distal end of left humerus, right
radius, shaft of left radius, fragments of an ulna, distal end of left femur, and distal end of
left tibiotarsus. Paralectotypes of Gyps fulvus spelaeus are thus as follows: fragment of left
tibiotarsus of individual a, distal end of left humerus of individual c, shaft of right
tibiotarsus of individual d, fragments of an ulna of individual e, and fragments of a coracoid,
an ulna and ribs of individual f. The lectotype was figured by FRIANT 1950, unnumbered
fig. (tibiotarsus), and FRIANT 1951, fig. 3/i (coracoid), 3/ii (humerus), 3/iii (femur), and
3/iv/1-2 (tibiotarsus), and fig. 4 (radius). The paralectotypes were not figured. All syntypes
are housed in the Musée Royal d’Histoire Naturelle de Belgique in Bruxelles.
In describing this vulture FRIANT (1950, 1951) concluded that both modern European
vultures are similar in osteology (which is not true), and that the only available character
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distinguishing between them is the presence of a lateral opening of the tendineal groove
on the distal end of the tibiotarsus in Aegypius, this opening being absent from the tibiotarsi
of Gyps. This was the only reason, why she attributed the bones to Gyps. I found this
character variable in Aegypius, however, which re-opened the question of the taxonomic
identity of vulture skeletons from Goyot.
As judged from excellent figures published by FRIANT (1950, 1951), the lectotypical
tibiotarsus of Gyps fulvus spelaeus differs from the same element of Gyps and agrees with
that of Aegypius in having anterior intercondylar fossa broader, groove for musculus
peroneus profundus more distinct, and the whole distal end broader. The lectotypical femur
of this subspecies differs from the same element of Gyps and agrees with that of Aegypius
in having fibular groove more open. I found no characters in which lectotypes of Gyps
fulvus spelaeus differ from the modern Aegypius monachus.
Summarizing this evidence, it is possible to conclude that vulture bones found in the
cave of Goyet belong to the modern Aegypius monachus, and that Gyps fulvus spelaeus
Friant, 1950 is a younger synonym of Aegypius monachus (Linnaeus, 1766). Friant
described spelaeus in two independent papers (FRIANT 1950 and FRIANT 1951). Both these
descriptions are valid and Gyps fulvus spelaeus Friant, 1951 is thus both a younger
objective synonym and a younger primary homonym of Gyps fulvus spelaeus Friant, 1950.
ACKNOWLEDGMENTS. Skeletons of modern vultures were studied in the collections of the Laboratoire
d’Anatomie Comparée of the Muséum National d’Histoire Naturelle in Paris, France, of the Department of
Osteology of the National Museum in Praha, Czech Republic, and of the Subdepartment of Ornithology of the
United States National Museum in Washington, D.C., USA. I was allowed to work in the collections by Petr
Benda (Praha), Pierre Fiquet (Paris), Storrs L. Olson (Washington) and Eric Pelle (Paris). I thank all the named
persons. My work in Washington was done when I was short-term fellow of the Smithsonian Institution in 1997.

SOUHRN
Madelaine FRIANT (1950, 1951) popsala pod názvem Gyps fulvus spelaeus ze svrchně
pleistocénních usazenin jeskyně Goyet v Belgii fosilní formu supa bělohlavého. Revize
materiálu ukázala, že se ve skutečnosti jedná o kosti supa hnědého Aegypius monachus
(Linnaeus, 1766). Gyps fulvus spelaeus Friant, 1950 byl proto synonymizován s druhem
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766). Gyps fulvus spelaeus Friant, 1951 je mladším objektivním
synonymem i mladším primárním homonymem formy Gyps fulvus spelaeus Friant, 1951.
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First record of Tyto balearica (Aves: Strigidae) from the
Pleistocene of Sardinia
První nález sovy Tyto balearica (Aves: Strigidae) v pleistocénu
Sardínie
MLÍKOVSKÝ J.
Dipl.-Biol. Jiří Mlíkovský, CSc., Institute of Geology and Paleontology, Charles University,
Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic; e-mail mlik@post.cz
ABSTRACT. The extinct barn owl Tyto balearica Mourer-Chauviré et al., 1980 was
for the first time recorded from the Pleistocene of Sardinia.

The extinct barn owl Tyto balearica Mourer-Chauviré, 1980 was widespread in the western
Mediterranean from the late Miocene (MN 12) to the middle Pleistocene (MLÍKOVSKÝ
1998). Its record can be summarized as follows: late Miocene of Spain (CHENEVAL &
ADROVER 1995), early Pliocene of Italy (BALLMANN 1973, 1976 sub Tyto sanctialbani see MLÍKOVSKÝ 1998) and France (MOURER-CHAUVIRÉ & SÁNCHEZ MARCO 1988), late
Pliocene of Spain (MOURER-CHAUVIRÉ & SÁNCHEZ MARCO 1988) and France (MOURERCHAUVIRÉ & SÁNCHEZ MARCO 1988), Balearics (MOURER-CHAUVIRÉ et al. 1980), and
middle Pleistocene of Corsica (MOURER-CHAUVIRÉ in SALOTTI et al. 1997). For a map see
MLÍKOVSKÝ (1998, fig. 6 and Fig. 1 of this paper). The species was not recorded from
Sardinia thus far.
In June 1999 I found in the collections of the Laboratoire de Paléontologie of the
Muséum National d’Histoire Naturelle in Paris, France, a complete right tarsometatarsus
from Cagliari. The specimen was forwarded to the Paleontology Department from the
Department of Mammaliology of the same museum in 1918 and bears catalogue number
1918-1. Its dimensions are as follows: maximum length = 72.5 mm, proximal width = 11.8
mm, distal width = 13.4 mm, and minimum width of shaft = 5.9 mm. The size of the
specimen clearly distinguishes it from the same element of the modern Tyto alba (Scopoli,
1769) and allows it to be assigned to the extinct Tyto balearica (see MLÍKOVSKÝ1988 for
measurements).
The locality "Cagliari" apparently refers to fossiliferous fissures in the karstic hill
Monte Reale at the eastearn outskirts of the town of Cagliari in southern Sardinia. Fossils
from this site were described already long ago by WAGNER (1828, 1832, 1833), de la
MARMORA (1831) and STUDIATI (1857). De la MARMORA (1831: 310) and WAGNER (1833:
324) mentioned remains of unidentified owls from Monte Reale, but it is unclear whether
these bones indeed belonged to owls, or even to Tyto balearica. The exact age of the
fossiliferous deposits in Monte Reale is unknown, as is the case with most sites on
Mediterranean islands, but it is certainly Pleistocene, perhaps middle Pleistocene (cf.
ALCOVER et al. 1992).
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Fig. 1 - Distribution of Tyto balearica in the late Miocene through middle Pleistocene. 1 - Cagliari.
See MLÍKOVSKÝ(1998) for the list of other localities.
Obr. 1 - Rozšíření sovy Tyto balearica ve svrchním miocénu až středním pleistocénu. 1 - Cagliari. Pro
soupis ostatních lokalit viz MLÍKOVSKÝ (1998).

The record of Tyto balearica from Monte Reale is the first for Sardinia and extends the
known range of the species in the western Mediterranean, confirming that Tyto balearica was
widespread in that region between the late Miocene and middle Pleistocene (see Fig. 1).
ACKNOWLEDGMENTS. I am obliged to Daniel Goujet (Paris) for a permission to study fossil bones of birds
in the Laboratoire de Paléontologie of the Muséum National d’Histoire Naturelle in Paris, France, and for
hospitality at the Museum in June 1999.

SOUHRN
V době od svrchního miocénu po střední pleistocén obývala západní část Mediteránu
vyhynulá sova pálená Tyto balearica MOURER-CHAUVIRÉ et al., 1980. Její kosterní pozůstatky
byly zatím nalezeny ve Španělsku, v jižní Francii, na Baleárách, na Korsice a v Itálii
(BALLMANN 1973 a 1976 sub Tyto sanctialbani, MOURER-CHAUVIRÉ et al. 1980, MOURER-CHAUVIRÉ & SÁNCHEZ MARCO 1988, CHENEVAL & ADROVER 1995, SALLOTI et al. 1997, MLÍKOVSKÝ
1998). V této práci je popsán první nález tohoto druhu sovy z pleistocénu Sardínie, který
pochází z pohoří Monte Reale poblíž Cagliari na jihu tohoto ostrova. Známé rozšíření sovy
Tyto balearica je znázorněno na obr. 1.
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Potrava sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi
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The diet of the Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in
northbohemian mountain areas damaged by immissions
POKORNÝ J.
Ing. Jiří Pokorný, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3,
e-mail pokorny@nature.cz
ABSTRAKT. Potrava sýce rousného byla sledována na území Jizerských hor a
Krkonoš v letech 1992-1996 metodou analýzy vývržků a zbytků kořisti z hnízdních
budek. Ze 140 vzorků bylo celkem zjištěno 9 719 položek kořisti, náležejících
nejméně 60 taxonům. Nejdůležitější kořistí sýce je hraboš mokřadní (41,4 %), který
indikuje extrémní stanoviště - odumírající porosty a imisní holiny. Lesní druhy,
norník rudý a myšice lesní, jsou loveny v hojném počtu, jejich zastoupení je však
velmi proměnlivé. Rozdíly ve složení potravy sýce mezi oběma sledovanými
oblastmi jsou odrazem výskytu kořisti v prostředí. Pestřejší a vyrovnanější je potrava
analyzovaná z Krkonoš.

ÚVOD
Sýc rousný patří mezi druhy sov, jimž je v České republice věnována větší pozornost až
v poslední době. Díky vzniku skupiny specialistů pro dravé ptáky a sovy a jejich intenzívní
činnosti, stejně jako zřejmému rozšiřování sýce na nové lokality v České republice
(ŠŤASTNÝ et al. 1996), dochází k získávání ucelených poznatků o tomto doposud málo
známém druhu sovy. Systematické práce věnované rozšíření, biologii a ekologii sýce,
vznikaly u nás až v posledních letech (KLOUBEC 1986, VACÍK 1989, KLOUBEC & PAČENOVSKÝ 1996). Také výsledky výzkumů v oblasti potravní ekologie druhu pocházejí až
z nedávné doby (KLOUBEC & VACÍK 1990, PYKAL & KLOUBEC 1994, KLOUBEC in prep.).
Většina prací, týkajících se potravních nároků sýce na evropském území, pochází
z tradičních lesnatých oblastí. Zkušenosti z Německa (SCHULENBERG & ZÖPHEL 1987), ale i
z našeho území však ukazují, že sýc může hnízdit i na lokalitách, kde je lesní prostředí
nahrazeno rozsáhlými holinami. Při dostatečné hnízdní podpoře a odpovídající potravní
nabídce hnízdí tyto sovy i na holých pláních Krušných hor (HRUŠKA 1978), Jizerských hor a
Krkonoš (DUSÍK & PLESNÍK 1993). Horské ekosystémy s odlesněnými vrcholovými partiemi
představují poměrně nové a netradiční prostředí pro sýce, kde ovšem tyto sovy dosahují
poměrně značné populační hustoty (DUSÍK et al. 1994). Je proto na místě sledovat, jakou měrou
se na úspěšném osídlení takových stanovišť sýcem podílejí potravní podmínky. Problematiku
potravy sýce v pohořích poškozených imisemi nastiňují doposud pouze KLOUBEC & VACÍK
(l.c.) z Teplicka a SCHULENBERG & ZÖPHEL (l.c.) z německé strany Krušných hor. Menší
materiál ovšem neumožňuje obecnější zhodnocení potravy sýce v tomto prostředí.
Cílem tohoto příspěvku je vyhodnotit celkové potravní spektrum sýce rousného
v imisemi postižených oblastech Jizerských hor a Krkonoš a zachytit regionální rozdíly ve
složení potravy.
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MATERIÁL A METODIKA
Potravní ekologie sýce rousného byla zkoumána v letech 1992-1996 na území CHKO
Jizerské hory a NP Krkonoše. Analýza potravy byla provedena na základě rozborů
pohnízdních zbytků z budek, vyvěšených v rámci podpory dutinových predátorů v imisemi postižených oblastech Jizerských hor a Krkonoš (DUSÍK & PLESNÍK 1993). Vyhodnocovaný materiál pochází ze 140 vzorků, z nichž každý zachycuje složení potravy z jedné
budky v jedné hnízdní sezóně.
Jelikož je hnízdní podpora poskytována na rozsáhlém území, je i prostředí sledovaného
území dosti rozmanité, tvořené druhotnými lesními formacemi i autochtonními porosty,
imisními holinami, loukami, pastvinami a rašeliništi. Přes dosti velkou heterogenitu
biotopů v rámci celé sledované oblasti zůstává charakteristická přítomnost odlesněných
hřebenových partií, vzniklých odtěžením odumřelých lesních porostů, které tvoří převažující část sledované oblasti.
Vzorky potravy byly louhovány v cca 10 % roztoku hydroxidu sodného a posléze z nich
byly separovány determinovatelné zbytky kořisti. Drobní savci byly určováni podle
spodních a horních čelistí a zubů. Počet jedinců byl stanovován na základě počtu spodních
čelistí, u hrabošovitých (Microtinae) i podle počtu stoliček M1. Myšice rodu Apodemus
byly určovány podle srovnávacího materiálu. Ptáky určil J. Obuch a netopýry I. Horáček.
U ptáků sloužil k determinaci zejména humerus, bylo použito ale i carpometacarpu,
tarsometatarsu a zobáku. Ptáci byli zařazeni do taxonů podle srovnávací sbírky.
Při vyhodnocování materiálu byly stanoveny tyto charakteristiky: abundance "A",
dominance "d" [%], konstance (stálost) "K" [%] - procentuální zastoupení vzorků
s přítomností určitého druhu ku celkovému počtu vzorků, Shannon-Weaverův index
diverzity "H", Sheldonův index ekvitability (vyrovnanosti) "E" a šířka potravní niky "B"
(KREBS 1994).
VÝSLEDKY
V potravním spektru sýce rousného z Jizerských hor a Krkonoš z let 1992-1996 bylo
zjištěno celkem 9 719 jedinců kořisti, příslušejících 18 savčím druhům, nejméně 40
taxonům ptáků a dvěma řádům hmyzu (tab. 1). Zcela převládající složkou kořisti jsou savci
(96,5 %), méně jsou zastoupeni ptáci (3,4 %) a výjimečně hmyz (0,1 %).
Přestože se potravní složení sýce v této oblasti vyznačuje pestrým zastoupením lovené
kořisti (nejméně 60 taxonů), zůstává nejpodstatnějšími položkami potravy sýce pouze
několik málo druhů drobných savců. Zdaleka nejvýznamnější kořistí z hlediska početnosti
je hraboš mokřadní (Microtus agrestis), který dosahuje relativní početnosti 41,4 %, dalšími
eudominantními druhy, převyšujícími 10 % zastoupení, jsou norník rudý (Clethrionomys
glareolus) - 16,6 %, rejsek obecný (Sorex araneus) - 14,5 % a myšice lesní (Apodemus
flavicollis) - 14,2 %. Méně často byli loveni rejsek malý (Sorex minutus) - 2,8 % a hraboš
polní (Microtus arvalis) - 2,2 %.
Vezmeme-li v úvahu hledisko stálosti zastoupení druhu v potravních vzorcích, zjistíme, že nejvýznamnější položkou je opět hraboš mokřadní (K = 99,2 %), velmi pravidelně
byli loveni i rejsek obecný (K = 93,5 %), norník rudý (K = 79,7 %) a rejsek malý (K = 78,0
%). Myšice lesní, ač jeden z nejpočetnějších druhů kořisti, byla zastoupena pouze v zhruba
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polovině vzorků (K = 55,2 %). Dosti pravidelně byli loveni ještě hraboš polní (K = 48,8 %)
a plšík lískový (Muscardinus avellanarius) (K = 39,0 %). Poměrně často byl ve vzorku
zjištěn i rejsek horský (Sorex alpinus) (K = 26,0 %). Ostatní složky potravy můžeme
považovat za nevýznamné, lovené v malém množství nebo ukořistěné náhodně. Zajímavostí mezi kořistí sýce je zjištění tří druhů netopýrů.
Nejdůležitější položkou kořisti sýce v obou pohořích je bezesporu hraboš mokřadní
(tab. 2). Tento hlodavec je nejpočetnější i nejstáleji lovenou položkou v Jizerských horách
i Krkonoších. V Jizerských horách byl zjištěn dokonce ve všech zkoumaných potravních
vzorcích. Porovnáme-li složení potravy sýce v obou oblastech, zjistíme ovšem významné
rozdíly v dominanci i stálosti další nejčastěji lovené kořisti. V Jizerských horách jsou po
hraboši mokřadním nejvýznamnějšími druhy lesní hlodavci - norník rudý a myšice lesní,
v Krkonoších byl více zastoupen rejsek obecný. Tento hmyzožravec dosahoval dokonce
vyšší stálosti než vysoce dominující hraboš mokřadní (rozdíl však nebyl statisticky
vyhodnocován). Přestože lesní druhy jsou zastoupeny více v Jizerských horách, byla
frekvence jejich výskytu mezi potravními vzorky větší u souboru z Krkonoš. Mezi další
stále lovené druhy, které byly více zastoupeny v souboru z Krkonoš, patří hraboš polní,
hrabošík podzemní (Pitymys subterraneus) a plšík lískový. Zatímco např. hrabošík byl
v Jizerských horách loven náhodně, byl v Krkonoších zjištěn ve dvou třetinách vzorků.
Poměrně stále byli loveni v Krkonoších také pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a rejsek
horský. Celkem bylo v potravě sýce z Krkonoších zjištěno více významných druhů než
v Jizerských horách. Soubor potravy z Krkonoš se vyznačuje větší rozmanitostí a vyrovnaností, potrava sýce v Jizerských horách je více uniformní s menším počtem klíčových
druhů.
DISKUSE
Sýc rousný je typickým predátorem specializujícím se na lov drobných savců, ptáky loví
v menším množství i v období nedostatku hlavní potravy (GLUTZ et al. 1980, KORPIMÄKI
1981). Převažující podíl savců v potravě sýce odpovídá výsledkům zjištěným z jiných
prací. Dosti vysoké zastoupení hrabošovitých ve sledované oblasti, zejména hraboše
mokřadního, je však netypické pro soubory ze střední Evropy (KORPIMÄKI 1986,
SCHELPER 1989, KLOUBEC & VACÍK 1990, PYKAL & KLOUBEC 1994, KLOUBEC in prep.,),
kde bývají více zastoupeni myšovití hlodavci. Z Šumavy uvádějí PYKAL & KLOUBEC (l.c.)
zastoupení hraboše mokřadního 30,2 %, KLOUBEC & VACÍK (l.c.) souhrnné údaje z celého
území Československa 16,8 %, SCHELPER (l.c.) z Německa 22,3 %. Až 50 % zastoupení
hraboše mokřadního uvádí z německého Harzu SCHWERDTFEGER (1988). Podíl hrabošovitých v potravě sýce ze severu Čech se blíží výsledkům ze Skandinávie, kde je sýc
považován za specializovaného predátora těchto hlodavců (SULKAVA & SULKAVA 1971,
JÄDERHOLM 1987, KORPIMÄKI 1988, HÖRNFELDT et al. 1990)
Vysoké zastoupení tohoto býložravého hlodavce je spjato s jeho dominantním výskytem na extrémních lokalitách - odumírajících lesích a imisních holinách, které mu poskytují
vhodné podmínky pro rozšíření (FLOUSEK 1992). Bohatá nabídka travin jako základní
potravy hraboše mokřadního (HEROLDOVÁ 1992) spolu s úspěš nou konkurenč ní
schopností tohoto hlodavce vytváří předpoklady pro dosažení vysoké populační hustoty,
jež převyšuje hustotu drobných savců v nepoškozených lesních ekosystémech (FLOUSEK
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Tab. 1 - Celkové složení potravy sýce v Jizerských horách a Krkonoších v letech 1992-1996.
(B = 4.13, H’ = 2.80, E = 0.47).
Table 1 - Total Food Composition of the Tengmalm’s Owl in the Jizerské hory Mts. and the Giant Mts.
in 1992-1996. (Shannon-Weaver’s index diversity H’ = 2.80, Sheldon’s index equitability E = 0.47, Krebs’
parametre food niche B = 4.13). (A - abundance, d - dominance, K - constancy).

Druh Species
Sorex araneus
Sorex minutus
Sorex alpinus
Neomys anomalus
Neomys fodiens
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Myotis daubentoni
Muscardinus avellanarius
Mus musculus
Micromys minutus
Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Clethrionomys glareolus
Arvicola terrestris
Pitymys subterraneus
Microtus arvalis
Microtus agrestis
Mammalia
Aegolius funereus
Dendrocopus major
Dendrocopus minor
Jynx torquilla
Anthus trivialis
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Lanius collurio
Prunella modularis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Regulus sp.
Saxicola rubetra
Phoenicurus sp.
Erithacus rubecula
Turdus merula
Turdus torquatus
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A
1409
276
53
2
7
2
1
4
138
1
4
1384
119
1610
7
134
210
4021
9382
40
1
1
2
1
1
3
3
8
1
11
1
2
2
1
1
2
3
13
5
3

d %
14.5
2.8
0.5
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
14.2
1.2
16.6
0.1
1.4
2.2
41.4
96.5
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0

K %
93.5
78.0
26.0
1.6
4.1
0.8
0.8
0.8
39.0
0.8
3.3
55.3
33.3
79.7
4.9
28.5
48.8
99.2
22.8
0.8
0.8
1.6
0.8
0.8
1.6
2.4
6.5
0.8
7.3
0.8
1.6
1.6
0.8
0.8
1.6
1.6
9.8
4.1
2.4

Tab. 1 - pokr.
Table 1 - cont.

Turdus iliacus
Turdus philomelos
Aegithalos caudatus
Parus major
Parus ater
Parus cristatus
Parus palustris
Parus montanus
Certhia familiaris
Emberiza citrinella
Fringilla montifringilla
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Loxia curvirostra
Fringillidae
Passer montanus
Passeriformes sp.
Aves
Coleoptera
Hymenoptera
Total

1
20
1
4
4
2
2
1
1
11
1
137
1
6
8
1
2
1
1
19
329
7
1
9 719

0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
1.4
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
3.4
0.1
0.0
100.0

0.8
14.6
0.8
3.3
3.3
1.6
1.6
0.8
0.8
8.1
0.8
30.1
0.8
4.9
5.7
0.8
1.6
0.8
0.8
0.8
0.8
-

l.c.). Tím se vytváří i bohatá potravní nabídka pro predátory, lovící drobné savce, tedy i
sýce rousného. Zastoupení hraboše mokřadního v potravě sýce může na takovýchto
biotopech v jednotlivých letech dosáhnout až 70 % dominance (POKORNÝ 1997), což je
v souladu se zjištěním KLOUBCE & VACÍKA (1990) z Krušných hor a SCHULENBERGA &
ZÖPHELA (1987) z německé části tohoto pohoří, kteří uvádějí až 85 % dominanci zmiňovaného hlodavce.
Více významných druhů v potravě sýce z Krkonoš a jejich stálejší využívání vypovídá
o pestřejších biotopech, větší rozmanitosti kořisti v prostředí tohoto pohoří a jejím stálejším
výskytu v čase i prostoru. O pravidelném využívání potravních zdrojů z lesního prostředí
svědčí dosti stálé zastoupení lesních hlodavců, myšice lesní a norníka rudého. Mimo
odlesněné polohy tedy loví sýci i v tradičních stanovištích. Kromě dominantních položek
bylo mnoho dalších druhů (rejsek malý, hraboš polní, hrabošík podzemní a plšík lískový)
loveno sice v malém množství, ale dosti pravidelně. Poměrně stálé zastoupení plšíka
lískového a hrabošíka podzemního v potravě je pozoruhodné, vzhledem k jejich obtížné
zjistitelnosti obvyklými metodami výzkumu populací drobných savců. Proto jsou výsledky
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Tab. 2 - Porovnání nejvýznamnější kořisti sýce rousného v Jizerských horách (H’ = 2.35, E = 0.45,
B = 3.69) a Krkonoších (H’= 2.93, B = 4.81, E = 0.50).
Table 2 - Comparison of the most important Tengmalm’s Owl prey in the Jizerské hory Mts. (ShannonWeaver’s index diversity H’ = 2.35, Sheldon’s index equitability E = 0.45, Krebs’ parametre food niche
B=3.69) and in the Giant Mountains (H’ = 2.93, B = 4.81, E = 0.50). (A - abundance, d - dominance, K constancy).

Sorex araneus
Sorex minutus
Sorex alpinus
Muscardinus avellanarius
Apodemus flavicollis
Clethrionomys glareolus
Pitymys subterraneus
Microtus arvalis
Microtus agrestis
Mammalia
Fringilla coelebs
Aves
Total

Jizerské hory 1993-1996
d %
K %
A
627
11.0
90.7
148
2.6
76.0
18
0.3
20.0
63
1.1
37.3
1046
18.4
54.7
1070
18.8
68.0
5
0.1
4.0
57
1.0
36.0
2475
43.4 100.0
5603
98.3
22
0.4
21.3
95
1.7
5698
100.0
3

Krkonoše 1992-1994
d %
K %
A
726
20.1
97.8
112
3.1
73.3
35
1.0
37.8
74
2.0
62.2
314
8.7
60.0
465
12.9
82.2
124
3.4
66.7
149
4.1
64.4
1345
37.2
95.6
3390
93.7
108
3.0
46.7
227
6.3
3 617
100.0
-

analýzy potravy sov významnou výpovědí o jejich skutečném výskytu v prostředí. Také
dosti častý výskyt rejska horského ve vzorku je odrazem jeho dosti běžného výskytu
v tamních biotopech.
Výsadní postavení hraboše mokřadního mezi potravou sýce v Jizerských horách je
dáno nejen jeho zastoupením mezi kořistí, ale i pravidelností, se kterou byl loven. Oproti
druhům lesního prostředí, které byly loveny sice ve významném počtu, ale méně pravidelně, se vyskytuje ve všech zkoumaných vzorcích. Vysvětlením může být převážná
orientace sýce na lov v imisních holinách, kde výše zmíněný hlodavec převažuje (FLOUSEK
1992). Zastoupení myšice lesní a norníka rudého mezi kořistí sýce dosti kolísá podle jejich
výskytu v prostředí. Ukazuje se, že tito hlodavci mohou sice tvořit v letech gradace
převažující složku potravy, v jiných letech však jejich význam jako kořisti klesá (POKORNÝ
1997). Sýci se vyznačují schopností využívat potravní zdroje z různého prostředí a
efektivně reagovat na změnu v bohatosti potravní nabídky. Úzká šířka potravní niky sýce
v Jizerských horách v porovnání s Krkonošemi odráží nižší rozmanitost biotopů a celkově
vyšší imisní zátěž této horské oblasti.
ABSTRACT
The diet of the Tengmalm’s Owl was studied in the Jizerské hory Mts. and the Giant Mts.
in 1992-1996. Pellets and nest remains from nest boxes after the fledging period were
gathered and then examined. The results are based on the analysis of 140 food samples. In
a total, 9,719 prey items of at least 60 species were found. Only four species are assumed
to be crucial for the owl’s diet. The Field Vole is the most important prey item due to its
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dominance and constancy, followed by the Bank Vole, the Common Shrew and the
Yellow-throated Mouse. Significant differences were recorded in the food composition
between both the mountain areas. While the Giant Mountains represent an area, where the
food of the owl was relatively diverse with more species of importance, the owl’s diet in the
Jizerské hory Mts. showed more uniformity. The forest small mammal species, the Bank
Vole and the Yellow-throated Mouse, were taken in higher proportion in the Jizerské hory
Mts. despite their lower frequency; the Common Shrew was more important prey item in
the Giant Mountains.
The proportion of voles in the study area is higher than in other areas of Central Europe
and it resembles much more to the results of Scandinavian investigations. The significance
of the Field Vole in the diet reflects its abundance in an extreme habitat, i.e. secondary
grassland on deforested mountain ranges. Presence of both forest species and of species of
the open country in the diet shows the owl’s adaptability to utilize different food resources.
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ABSTRACT. The diet of Tawny Owls in some woodlands of Central Italy was studied
during the breeding phase by the analysis of pellets and prey remains from nine territories,
for a total of 654 prey items. To this point, predation on invertebrates reaches by number
the highest values found in Europe, considerable decreasing at the biomass level. Small
mammals made up an important part of the diet by weight, while birds, frogs and geckos
were taken less regularly. Mean prey weight, number of prey per pellet and prey biomass
per pellet, used as estimators of energy content of diets, decreased in oak woods. Using
multivariate analysis, the diets studied may be separated into three groups, including
lowland close oak woods, open mature woodlands and coppiced woods.

INTRODUCTION
The Tawny Owl is one of the most common forest raptors in the Mediterranean basin (e.g.
PETTY & SAUROLA 1997). Several studies focused on the population biology of Tawny
Owls in urban areas (e.g. GALEOTTI 1994, MANGANARO et al. 1999b and references
therein) and poor-vegetation sites (e.g. SANCHEZ-ZAPATA & CALVO 1999). By contrast,
few studies have described details of the ecology of this raptor in its typical habitat, the
mature deciduous oak woods (e.g. RANAZZI et al. in press for references). In this work we
describe the breeding diet of Tawny Owls in different woodlands of Central Italy, as
compared with data obtained in the same habitats of Central and Northern Europe.
METHODS
Tawny Owl diets were assessed by the analysis of pellets and prey remains collected
around the nest site, during late spring and summer (Jun-Aug) in five and four territories
during 1998 and 1999, respectively. In each territory, the occurrence of Tawny Owls was
checked by playback censuses (e.g. MANGANARO et al. 1999a). Territories were located
in deciduous woods of Latium and Abruzzo, ranging from 50 m to about 1000 m on the
sea level. Woodlands studied included coastal termophilous oak woods in the Castelfusano suburban park (Rome) and Castelporziano Presidential estate (Rome), lowland
mesophilous woods in the Insugherata natural reserve (Rome), Apennine oak woods in
the Trisulti forest (Frosinone) and beech woods in Val d’Angri and Val Voltigno (Pescara).
Data for the Castelporziano Presidential estate were preliminary reported in RANAZZI et
al. (1999). For vegetational details on the study areas, see BLASI et al. (1999).
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As in many close woodlands owls’ pellets are hard to find due to the increase in density
of the ground cover during summer (Southern 1954), a different number of visits was
performed in each territory to obtain a comparable amount of materials. Unfortunately,
failed breeding, rainfalls and vegetation features prevented us to obtain large collections
of pellets in some sites. Overall, the number of prey per territory averaged 72.7+52.1, that
we regard as a representative sample for the breeding season, if compared with precedent
works (e.g. KORPIMÄKI 1985; WASILEWSKI 1990; PIATTELLA et al. 1999; RANAZZI et al.
in press and references therein). Diet composition obtained from pellets and prey remains
(Table 1) showed no significant difference (χ2contingency table = 1.5, df = 8, P = 0.99), so
for each site we pooled data acquired from different materials.
Materials collected were treated as previously described (MANGANARO et al. 1999b;
PIATTELLA et al. 1999). Methodological procedures used in prey counting followed
MANGANARO et al. (1999c) and RANAZZI et al. (in press). Mean weights for each prey
taxon were estimated using data from Mediterranean areas (MANGANARO et al. 1990 and
references therein). Pellet items and prey remains were stored in Manganaro’s collection.
A different vegetation type was assigned to each territory assessing the dominant tree
species in a 300m-radius plot (28.3 ha) around the pellet collecting site. The dominant tree
species included Quercus frainetto (Q.f.), Quercus cerris (Q.c.), Quercus robur (Q.r.),
Quercus pubescens (Q.p.), Quercus ilex (Q.i.), Pinus pinea (P.p.), Castanea sativa (C.s.),
Acer sp. (A.sp.), and Fagus sylvatica (F.s.).
For each diet, the following parameters were obtained: (i) mean prey weight (M.P.W.),
calculated as the total biomass divided by the number of prey in each diet, (ii) mean prey
biomass per pellet (P.B.P.) and (iii) mean number of prey per pellet (P.P.), obtained as the
total biomass or the number of prey (considering only items from pellets) divided by the
number of pellets collected, (iv) Shannon diversity (H’) and (v) evenness (E) (see KREBS
1989), calculated using all taxa reported in Table 1, (vi) number of small mammal species
(Smammals), bird (Sbirds) and beetles families (Sbeetles), (vii) percent numbers of prey
weighing more than 100 g (% S 100 g) and less than 0.01 g (% S 0.01 g) on the total
number of prey taken, and (viii) percent numbers of synantropic (i.e. Mus and Rattus genus)
(% S.R.) and woodland (i.e. Myoxus, Muscardinus, Clethrionomys and Apodemus genus)
(% W.R.) rodents on the total number of mammals taken. The global importance index
(G.I.I.) was calculated for each prey taxon as follows:
GII = percent number * percent biomass * percent frequency.
For the calculation of GII scores, percent numbers and biomass of each prey taxon were
obtained pooling all diets. Percent frequency was the relative occurrence of each taxon in
all diets considered (n = 9). The GII value was reported as percentage calculated dividing
the GII score for each prey taxon by the sum of GII score of all taxa.
A cluster analysis was conducted to examine qualitative differences in the owl’s diet
from different sites using as numerical attributes diet parameters, percent number and
biomass of each prey, as reported in Tables 2-4. Diet composition data were compared using
Euclidean distances with Ward’s clustering strategy (see Fattorini et al. 1999a for references)
to generate a dendrogram of hierarchical clusters. Statistical analyses were performed by
STATISTICA (release 4.5, 1993) using a minimum probability level of P < 0.05.
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Table 1 - A comparison of two types of data acquired from nine diets of woodland Tawny Owls in
central Italy (percent number).
Tab. 1 - Srovnání výsledků analýz vývržků a analýz zbytků potravy puštíka obecného v devíti lesních
oblatech ve střední Itálii, vyjádřená v procentech početnosti.

Pellets Vývržky

Prey remains Zbytky potr.

18.7

18.9

Orthoptera

8.6

8.1

Coleoptera

31.5

29.9

Other insects

3.5

3.6

Anura

1.0

1.6

Sauria

0.5

0.2

Aves

11.9

11.1

0.5

0.4

Rodentia

23.8

26.0

Total prey

235

418

Stylommatophora

Insectivora

RESULTS
A total of 654 prey from nine territories were analysed (Table 2). By number, predation on
invertebrates (i.e. land snails and insects), ranged between 13.3 % and 95.3 %, reaching
the highest values in lowland oak woods. Small mammals, ranging between 0.0 % and 56.5
%, made up an important food source in Apennine coppiced woods, decreasing in lowland
oak woods. Birds, ranging between 0.7 % and 73.3 %, were a regular component of diets,
increasing in coppiced and open woodlands (e.g. Quercus ilex and Pinus pinea woods).
Frogs and Sauria were taken in few numbers. By biomass, the importance of rodents and
birds substantially increased, but invertebrates, despite their low weight, made up more
than 7.0 % of the diet in three oak woods (Table 3). The global importance index (Fig. 1)
showed that invertebrates accounted for 5.1 % of total diets, while small mammals are a
primary food source, comprising 79.5% of total prey. The prey size (Fig. 2) ranged between
0.01 g (including Dermaptera as Forficula auricolaria) and 220 g (including Passeriformes
as Corvus monedula), but prey ranging in size from 1 g to 100 g made up a considerable
part of diets (63.5 %). The mean prey weight, ranging from 2.8 g to 59.7 g, decreased in
oak woods (Table 4). The mean prey biomass per pellet, ranging from 40.5 g to 124.2 g,
showed a similar pattern, while the mean number of prey per pellet, ranging from 3.0 to
15.5, showed a slight variation among wood types. Tawny Owls caught a wide variety of
prey, accounting for high values of diet diversity and species richness. Further, high values
of the evenness index suggested that predation is not concentrated on few prey groups.
Overall, using cluster analysis, three groups of diets may be detected (Fig. 3): close
lowland forests, including all oak woods and the Castanea sativa wood (group I), coppiced
Apennine woods, including Acer sp. and Fagus sylvatica woods (group II), and open
woodlands, including Pinus pinea and Quercus ilex woods (group III).
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Table 2 - Breeding diet (percent number) of Tawny Owls in nine woodlands of Central Italy (see
methods for abbreviations).
Tab. 2 - Potrava puštíka v jednotlivých studovaných lokalitách střední Itálie (zkratky viz Methods)
vyjádřená v procentech početnosti.

Taxon

Q.f.

Q.i.

Q.s.

Q.p.

Q.c.

P.p.

A.sp.

C.s.

F.s.

Stylommatophora

12.4

0.0

6.4

0.0

45.9

0.0

17.4

10.4

17.1

Orthoptera

19.8

0.0

19.2

0.0

0.7

10.0

0.0

16.4

0.0

Dermaptera

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.4

Carabidae

0.0

0.0

2.6

0.0

22.3

0.0

0.0

0.0

26.4

Scarabaeoidea

8.3

79.2

24.4

13.0

17.6

0.0

0.0

0.0

0.0

Tenebrionidae

0.0

0.0

1.3

8.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

Cerambycidae

4.1

0.0

11.5

26.1

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

Other Coleoptera

5.0

0.0

5.1

4.3

5.4

0.0

8.7

0.0

0.7

Other Arthropoda

0.8

0.0

5.1

4.3

0.7

0.0

0.0

0.0

5.7

Arthropoda Tot.

38.0

79.2

69.2

56.5

49.3

13.3

8.7

16.4

39.3

Invertebrates total

50.4

79.2

75.6

56.5

95.3

13.3

26.1

26.9

56.4

Amphibia

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

Sauria

0.8

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Turdidae

3.3

0.0

0.0

4.3

0.7

3.3

0.0

4.5

0.0

Paridae+Sittidae

1.7

0.0

2.6

4.3

0.0

0.0

0.0

6.0

1.4

Sturnidae

0.8

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Corvidae

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.0

0.0

0.0

Ploceidae

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

Fringillidae

0.0

12.5

0.0

0.0

0.0

26.7

0.0

1.5

0.0

Other Birds

4.1

8.3

9.0

4.3

0.0

33.3

4.3

10.4

0.7

Aves total

9.9

20.8

12.8

13.0

0.7

73.3

17.4

22.4

2.1

Insectivora

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.3

0.0

0.7

Myoxus glis

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.0

0.0

13.6

Muscardinus avellanarius

4.1

0.0

5.1

0.0

0.0

0.0

4.3

4.5

0.0

Clethrionomys glareolus

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

Microtus savii

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.0

7.5

10.0

Apodemus sp.

24.0

0.0

2.6

30.4

3.4

0.0

21.7

25.4

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

0.0

1.5

0.0

Mus domesticus
Rattus sp.

5.0

0.0

2.6

0.0

0.0

10.0

0.0

1.5

0.0

Other Mammals

1.7

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

1.5

0.0

Mammalia total

36.4

0.0

10.3

30.4

4.1

13.3

56.5

41.8

41.4

121

24

78

23

148

30

23

67

140

Total prey
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Table 3 - Breeding diet (percent biomass) of Tawny Owls in nine woodlands of Central Italy (see
methods for abbreviations).
Tab. 3 - Potrava puštíka v jednotlivých studovaných lokalitách střední Itálie (zkratky viz Methods)
vyjádřená v procentech biomasy.
Taxon

Q.f.

Q.i.

Q.s.

Q.p.

Q.c.

P.p.

A.sp.

C.s.

F.s.

Stylommatophora

1.5

0.0

1.6

0.0

41.4

0.0

0.7

1.3

1.7

Orthoptera

1.0

0.0

1.9

0.0

0.2

0.3

0.0

0.8

0.0

Dermaptera

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Carabidae

0.0

0.0

0.1

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.2

Scarabaeoidea

0.2

7.6

1.2

0.5

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

Tenebrionidae

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

Cerambycidae

0.4

0.0

2.3

4.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

Other Coleoptera

0.0

0.0

0.1

0.1

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

Other Arthropoda

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Invertebrates total

3.2

7.6

7.4

4.7

47.0

0.5

0.8

2.1

2.0

Amphibia

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

Sauria

0.2

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.1

0.0

0.0

26.6

19.5

7.9

0.0

18.1

0.0

Paridae+Sittidae

1.6

0.0

4.9

6.3

0.0

0.0

0.0

5.7

1.1

Sturnidae

3.3

0.0

10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Corvidae

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.1

0.0

0.0

Ploceidae

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

Fringillidae

0.0

55.4

0.0

0.0

0.0

18.3

0.0

1.7

0.0

Other Birds

4.7

36.9

20.9

7.7

0.0

22.8

1.7

12.1

0.7

Aves total

22.7

92.4

36.2

40.6

19.5

57.1

49.7

37.7

1.8

Insectivora

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0

0.3

Myoxus glis

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.3

0.0

71.2

Muscardinus avellan.

5.6

0.0

14.3

0.0

0.0

0.0

2.0

6.2

0.0

Clethrionomys glareolus

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

Microtus savii

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.4

7.5

8.1

Apodemus sp.

27.9

0.0

6.1

54.7

28.6

0.0

8.6

30.1

14.3

Turdidae

Mus domesticus

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.4

0.0

33.5

0.0

35.3

0.0

0.0

40.5

0.0

10.2

0.0

Other Mammals

1.6

0.0

0.0

0.0

4.9

0.0

0.0

1.5

0.0

Mammalia total

73.0

0.0

55.6

54.7

33.5

42.4

49.5

57.0

96.2

Rattus sp.

Total biomass (g)

2438.9 124.5 771.1 300.6 410.3 1007

1372.9 1327.5 3456.29
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Table 4. Parameters of Tawny Owl diets in nine woodlands of Central Italy (see methods for
abbreviations).
Tab. 4 - Parametry složení potravy puštíka v jednotlivých studovaných lokalitách ve střední Itálii
(vysvětlivky zkratek viz methods).

Q.f.

Q.i.

Q.s.

Q.p.

Q.c.

P.p.

A.sp.

C.s.

F.s.

M.P.W.(g)

20.2

5.2

9.9

13.1

2.8

33.6

59.7

19.8

24.7

P.B.P.(g)

58.5

40.5

42.8

60.1

45.6

100.7

115.0

64.9

124.2

P.P.

4.1

5.0

4.3

4.6

15.5

3.0

3.3

4.3

4.9

H’

2.4

0.7

2.3

1.9

1.5

1.8

2.1

2.2

2.0

E

0.8

0.6

0.9

0.9

0.7

0.8

0.9

0.9

0.8

Smammals

5.0

0.0

3.0

1.0

1.0

2.0

5.0

6.0

5.0

Sbirds

4.0

2.0

3.0

3.0

1.0

3.0

2.0

4.0

2.0

Sbeetles

3.0

1.0

5.0

4.0

4.0

1.0

1.0

0.0

2.0

% S 100 g

5.0

0.0

2.6

0.0

0.0

10.0

26.0

1.5

13.6

% S 0.01 g

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.4

% S.R.

13.7

0.0

25.2

0.0

0.0

100.0

0.0

7.2

0.0

% W.R.

77.2

0.0

74.8

100.0

82.9

0.0

69.0

71.5

74.2

DISCUSSION
The composition of the diets we studied showed a reduction of small mammal importance
and an increase in predation on invertebrates as compared with data available for deciduous
forests in Central and Northern Europe (SOUTHERN 1954, WENDLAND 1984, BAUDVIN

Fig. 1 - Size of prey in the diet of woodland
Tawny Owls (n = 654 prey).
Obr. 1 - Velikost (hmotnost) kořisti puštíka
(n = 654 kusů kořisti).
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Fig. 2 - Index of global importance (G.I.I.) of
some selected taxa in the diet of Tawny Owls
(n = 654 prey).
Obr. 2 - Index celkové významnosti (G.I.I., viz
též methods) některých skupin kořisti v potravě
puštíka (n = 654 kusů).

Fig. 3 - Results of cluster analysis on diet composition data for nine Tawny Owl sites in Central
Italy. Diet parameters, percent numbers and
biomass for each prey group were used as quantitative attributes (see methods for details).
Obr. 3 - Výsledky shlukové analýzy složení potravy puštíka na devíti lokalitách ve střední Itálii.
(Další viz Methods).

1990, WASILEWSKI 1990, JEDRZEJEWSKI et al. 1994). Predation on land snails and beetles
was very high in number, decreasing in importance at the biomass level. The beetles taken
included both large-sized arboreal species such as Cerambyx sp. and soil-dwelling species
as Carabus sp. and Oryctes nasicornis. All insects preyed are generally very abundant in
Mediterranean woodlands during summer (e.g. FATTORINI et al. 1999 and references
therein). To this point, the predation on invertebrates here reported reaches the highest
value found in Europe (RANAZZI et al. in press and references therein). Let us remark that
a lowland oak wood diet was composed of invertebrates for 95 % of total prey, this value
being consistent to those observed in the same habitats for the Little Owl, a typical
insect-eating raptor (e.g. MANGANARO et al. 1999b). A great predation on invertebrates in
many diets could be due to vegetational and structural features of the Mediterranean close
oak woods, generally preventing Tawny Owls to catch birds in dense canopies and
ground-active rodents under the typical wood maquis.
The shift toward invertebrate predation was slightly observed in Mediterranean urban
areas (e.g. FATTORINI et al. 1999b), where birds (MANGANARO et al. 1999b) and geckos
(MANGANARO et al. 1999c) made up the dominant part of diets. Strong predation on
alternative prey groups indicates that the Tawny Owl is a broad trophic niche raptor (e.g.
JEDRZEJEWSKI et al. 1994), catching in dry seasons the most available food sources (i.e.
insects, geckos, and small birds). Small mammals, such as Apodemus mice, the typical
prey of this owl in Northern Europe (e.g. WENDLAND 1984), were taken more abundantly
in Apennine woodlands, where their occurrence is high (e.g. CAPIZZI & LUISELLI 1995).
The high prey productivity and the great availability of optimal nest sites in Mediterranean
lowland woods (e.g. PENTERIANI & FAIVRE 1997, RANAZZI et al. 1999), enhanced Tawny
Owls to reduce the territory size in response to population density increases (see RANAZZI
et al. in press for results and comments). To reduce competition with neighbours, territorial
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owls may feed on the most accessible prey (e.g. insects), also if their energy content is
poor. Consequently, the reduction of mean prey weight and prey biomass per pellet during
the breeding period could negatively affect the reproduction of woodland Tawny Owls.
According to this model, Tawny Owls show a broad capacity to colonise optimal habitats
with high-density populations (see RANAZZI et al. in press for a review), where the
abundance of alternative prey may support the owl’s settling in smaller territories. Consequently, the breeding success could depend on availability and energy content of alternative
prey (e.g. GIL-DELGADO et al. 1995).
ACKNOWLEDGEMENTS. We are grateful to Drs S. Fattorini and E. Piattella (both at Universitŕ di Roma «La
Sapienza») for some insect identifications.

SOUHRN
Potrava puštíka obecného v hnízdním období byla sledována v několika lesních oblastech
střední Itálie. Byla použita metoda rozboru vývržků a zbytků potravy, které byly sbírány
v devíti teritoriích v okolí hnízd v období červen až srpen 1998 a 1999. Celkem bylo
analyzováno 654 položek potravy, průměrný počet kusů kořisti nalezených v jednom
teritoriu byl 72,7+52,1. U každého teritoria byl popsán typ vegetace a dominantní druh
stromu, lokality byly také rozděleny podle struktury lesního porostu a podle nadmořské
výšky.
Podíl počtu bezobratlých v potravě představuje nejvyšší hodnoty zjištěné v Evropě,
avšak z hlediska biomasy kořisti je podíl bezobratlých nižší. V biomase kořisti tvořili
významnou část drobní savci, ptáci, žáby a plazi (gekoni) byli méně významnou součástí
potravy puštíka. Vyšší výskyt bezobratlých v kořisti v nížinných zapojených lesních
porostech byl pravděpodobně ovlivněn strukturou porostu, kde hustě zapojené stromové
patro brání efektivnímu lovu ptáků a husté keřové patro brání lovu zemních hlodavců.
Naopak v otevřených a mladých porostech byl podíl ptáků a drobných savců v potravě
vyšší. Myšice rodu Apodemus, byly nejpočetněji zastoupeny v kořisti puštíka z Apeninských
lesů, kde se myšice vyskytují hojně. Celkově představují drobní savci hlavní složku potravy
puštíka ve sledované oblasti. Puštíci lovili kořist v rozmezí velikosti (hmotnosti) od 0,01 g
do 220 g, nejčastěji však v rozmezí od 1 g do 100 g, složky této velikosti tvořily 63,5 %.
Průměrná hmotnost kořisti, počet kusů kořisti na jeden vývržek a biomasa kořisti na jeden
vývržek, které byly použity jako odhady energetického obsahu potravy, byly nejmenší ve
vzrostlých lesních porostech a nejvyšší v mladých nevzrostlých porostech. Multivariátní
analýza složení potravy ukázala, že složení potravy na jednotlivých lokalitách lze rozdělit
do tří skupin podle typu lesního porostu: nížinné zapojené dubové porosty, otevřené
(nezapojené) vzrostlé lesy a mladé lesy (průměr kmene u země 30 cm). Početnost náhradní
kořisti v lesích Středomoří může způsobit, že minimální plocha potřebná pro teritorium
puštíků je menší a hustota populace tak vzroste. Na druhou stranu energetická hodnota
některých skupin náhradní kořisti (např. bezobratlí) je nízká a může ovlivňovat hnízdní
úspěšnost.
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Food of the Peregrine Falcon (Falco peregrinus) in Plzeň,
Czech Republic
Potrava sokola stěhovavého (Falco peregrinus) v Plzni
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Dipl.-Biol. Jiří Mlíkovský, CSc., Vršovická 11, 101 00 Praha 10, Czech Republic;
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Jaroslav Hruška, ČSOP ZO 26/02, Revoluční 80, 312 07 Plzeň, Czech Republic
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ABSTRACT. A pair of Peregrine Falcons reared young in the city of Plzeň in 1999.
As judged from prey remains collected at the nest (107 items), these falcons fed
primarily on feral pigeons (40 %), Common Quails (13 %) and Turdus spp. (11 %).

The Peregrine Falcon Falco peregrinus is one of the rarest birds breeding in the territory
of the Czech Republic (ŠŤASTNÝ& BEJČEK 1993, BĚLKA et al. 1995, BAUER & BERTHOLD
1996, ŠŤASTNÝ et al. 1996). Its food has not been studied here in detail so far. Accidental
data were presented by Havlín (in HUDEC & ČERNÝ 1977), BÁRTA (1961) and MRLÍK
(1999), while PEŠKE (1995, 1997) presented preliminary data on the food composition of
Peregrine Falcons breeding in the city of Praha.
Food remains were collected at the nest of the Peregrine Falcon by J. Hruška and
coworkers on 6 May, 14 May, 10 June and 16 July 1999. The nest was located on the
building of the Hutní Projekt in the city of Plzeň (HRUŠKA et al. 2000). Remains collected
on 6 May were identified by R. Vacík and L. Schröpfer (in litt.), all other remains were
identified by Mlíkovský. Minimum numbers of individuals were calculated according to
GRAYSON (1984).
Overall, 107 remains of at least 23 species were found (see Table 1). Feral pigeons was
most frequently represented (40 %), followed by Common Quails (Coturnix coturnix; 13
%) and thrushes (Turdus spp.; 11 %). Many of the prey species belonged to wetland birds.
It is noteworthy that none of the pigeon carcasses was ringed, which means that Peregrine
Falcons from Plzeň probably did not prey on domestic pigeons.
These results generally concur with those obtained in other European cities (SÖMMER
1989, SCHNEIDER & WILDEN 1994, LUNIAK 1995, PEŠKE 1995, 1997). Feral pigeons were
generally the most frequent prey. In spite of this, Peregrine Falcons do not seem to have
any effect on the populations of these birds (LUNIAK 1995, MLÍKOVSKÝ1998).
ACKNOWLEDGMENTS. J. Mlíkovský is obliged to Petr Stýblo (Praha) for organizational help.

SOUHRN

V roce 1999 vyhnízdil sokol stěhovavý v centru Plzně. U hnízda byly v průběhu hnízdní
sezóny sbírány zbytky potravy, které pocházely celkem alespoň ze 107 jedinců. Sokoli se
živili především ptáky (97 %), zbytek tvořili netopýři. Z ptáků v potravě převažovali
zdivočelí (ferální) holubi (40 %), následovaní křepelkami (13 %) a drozdy (Turdus spp.;
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11 %). Řada z ulovených ptáků obývá mokřady. Žádný z ulovených holubů nebyl
prokazatelně kroužkován, takže sokoli zřejmě nelovili domácí, ale výhradně ferální
holuby.
Table 1 - Food of the Peregrine Falcon in Plzeň, Czech Republic, in 1999. Minimum numbers of
individuals (MNI) are given. The datums indicate day on which the material was collected.
Tab. 1 - Potrava sokola stěhovavého v Plzni v roce 1999.
(MNI). Data znamenají den sběru.

Species Druhy

5.V.

Čísla znamenají minimální počet jedinců

14.V.

10.VI.

16.VII.

Total

Total [%]

Podiceps ruficollis

1

2

1

-

4

3.7

Anas querquedula

-

1

-

-

1

0.9

Coturnix coturnix

-

2

3

9

14

13.1

Rallus aquaticus

-

1

2

-

3

2.8

Porzana porzana

-

1

-

-

1

0.9

Crex crex

-

1

-

-

1

0.9

Pluvialis apricaria

1

-

-

-

1

0.9

Tringa nebularia

-

-

1

1

2

1.9

Scolopax rusticola

2

-

1

-

3

2.8

Columba livia f. fera

1

9

7

28

43

40.2

Streptopelia turtur

-

1

1

5

7

6.5

Athene noctua

-

1

-

-

1

0.9

cf. Aratinga sp.

-

-

-

1

1

0.9

Apus apus

-

-

-

3

3

2.8

Alauda arvensis

-

-

-

1

1

0.9

Delichon urbica

-

-

-

2

2

1.9

Turdus sp.

1

1

1

9

12

11.2

Lanius excubitor

-

-

-

1

1

0.9

Sturnus vulgaris

1

-

-

-

1

0.9

Carduelis chloris

-

-

-

1

1

0.9

Cocc. coccothraustes

-

-

-

1

1

0.9

Eptesicus serotinus

-

1

-

1

2

1.9

Nyctalus noctula

-

-

-

1

1

0.9

Aves

7

18

17

62

104

97.2

Mammalia

-

1

-

2

3

2.8

Total Celkem

7

19

17

64

107

100.0
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Pôtik kapcavý (Aegolius funereus) ako potrava jastraba
veľkého (Accipiter gentilis) na Slovensku
Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) as a prey of the Goshawk
(Accipiter gentilis) in Slovakia
KARASKA D.
RNDr. Dušan Karaska, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 027 41 Oravský Podzámok, Slovak
Republic; e-mail ormuzeum@bb.telecom.sk
ABSTRAKT. V hniezde jastraba veľkého pri Hornej Lehote na severnom Slovensku
bol nájdený usmrtený dospelý pôtik kapcavý ako potrava pre dve vyspelé mláďatá.
V dostupnej literatúre nebol doteraz pôtik kapcavý ako súčasť potravy jastraba
veľkého v strednej Európe zaznamenaný.

Jastrab veľ ký patrí k ornitofágnym predátorom s významnejším zastúpením cicavcov
v potrave (MLÍKOVSKÝ 1998). Vzhľ adom na denný spôsob života je korisť s nočnou
aktivitou v jeho potrave pochopiteľ ne vzácna.
Od roku 1990 pravidelne kontrolujem hniezdisko páru jastraba veľkého v Oravskej
vrchovine (kataster obce Horná Lehota, lokalita Sujovo, okres Dolný Kubín, severné
Slovensko, kvadrát Databanky fauny Slovenska 67-82, zemepisné súradnice 49.14.15 N,
19.25.56 E, nadmorská výška okolo 640 m). Jastrabí pár tu za toto obdobie nepravidelne
striedal 3 hniezda vzdialené 100-150 m od seba. Dňa 16. júna 1998 boli v hniezde na
rakovine smreka krúžkované dve už vyspelé mláďatá. Ako potrava sa na okraji hniezda
nachádzal dospelý pôtik kapcavý ošklbaný a až na krídla a nohy úplne stiahnutý z kože.
Okolie hniezdiska (lovný revír jastrabieho páru) tvorí členitá vrchovina v nadmorských
výškach 500-900 m. Prevažujú lúky a pasienky s množstvom rozptýlenej zelene a menšími
členitými prevažne ihličnatými lesmi. Výskyt (pravdepodobné hniezdenie) pôtika kapcavého som v blízkosti hniezdiska (cca 500 m) jastraba veľkého zaznamenal v roku 1997,
kedy sme tu počuli hlas jedného exemplára v hniezdnom období.
Pôtik kapcavý je sova s typicky nočnou aktivitou, preto je jeho výskyt ako potrava u
typicky denného dravca, jastraba veľkého, vzácnosťou. V stredoeurópskych podmienkach
nie je takýto prípad v dostupnej literatúre známy (CRAMP 1980, CRAMP & SIMMONS 1985,
GLUTZ von BLOTZHEIM & BAUER 1980, HUDEC 1983). Len MIKKOLA (1983) uvádza, že
v severnej Európe jastrab veľ ký patrí k významným predátorom pôtika (26 prípadov) a
z vtákov ho predčí výr skalný (36 prípadov). V tamojších podmienkach je však pôtik
bežnejšou sovou ako u nás.
Uvedený prípad je ukážkou všestranných loveckých schopností jastraba veľkého, ktorý
využíva každý momentálne dostupný zdroj koristi i v prípade, že sa jedná o relatívne
nebezpečného predátora.
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SUMMARY
A skinned carcass of Tengmalm’s Owl was found on 16 June 1998 at a nest of the Goshawk.
The nest was located near Horná Lehota in northern Slovakia (49.14.15 N, 19.25.56 E) at 640
m a.s.l. It contained two large young goshawks. This is the first record of Tengmalm’s Owl
as a prey of the Goshawk in Central Europe.
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Construction of artificial nests as conservation measure
for rare birds of prey
Stavba umělých hnízd jako ochranné opatření pro vzácné druhy
dravců
IVANOVSKI V. V.
Vladimir V. Ivanovski, Society for Bird Protection, Pobedy Av., 15-4-87, 210032 Vitebsk,
Belarus; e-mail vladimir@pkp.belpak.vitelosk.by
ABSTRACT. Activity in attracting rare Raptors into artificial nests was taken on the
north part of Belarus (Vitebsk region) in 1983-1998. During this period about 110
artificial nests were built for Osprey, White-tailed Eagle, Golden Eagle, Short-toed
Eagle, Merlin and some other species. Occupation of artificial nests is 30 %. Breeding
success in artificial nests is about 89 %, in natural nests 84 %. Attraction of rare birds
into artificial nests made it possible to achieve efficient spatial structure of nests
dislocation and increase the amount of some types.

INTRODUCTION
At present, special difficulties arise in the case of implementation of strict conservation
measures for rare animals. It is quite impossible to impose a total ban on human activities
in large areas, for economic reasons. The aims and objectives of conservation, including
the reintroduction of rare bird species, in ladscapes transformed by anthropogenic activities, need a special approach. It is only possible to carry out bird population management
in such areas by using long-term ecological measures (ILLICHEV 1984). In particular, it is
possible to attract large raptors to artificial nests. This should facilitate not only procurement of a rational spatial distribution of raptor nests but also an increase in the breeding
number of several species.
According to a recent update review (NIKIFOROV et al. 1997) there are 27 species of
diurnal birds of prey in Belarus: 19-20 breeding species, 2 species (Peregrine Falcon and
Rough-legged Buzzard) occur during migration and as wintering birds, 4 species (Griffon
Vulture, Black Vulture, Imperial Eagle and Long-legged Buzzard) are accidental visitors,
status of 1-2 species is still uncertain (Pallid Harrier, Red-footed Falcon).
The destruction of natural nests of rare raptor species is about 40 % (IVANOVSKI 1985)
Artificial nests are more lasting. Breeding success in artificial nests is higher due to being
located far from sources of disturbance. For example, in North America Ospreys breeding
in natural nests have raised 0.7-1.0 fledglings per pair; as regards Ospreys breeding in
artificial nests, they have raised 1.2-2.3 fledglings (ECKSTEIN et al. 1979). The breeding
success of some rare raptor species in artificial nests in Belarus is shown in Table 1.
The data shown in Table 1 are calculated from results of investigations in the Vitebsk
region of Belarus. Breeding success was calculated as percentage ratio of number of nests
with grown fledglings to total number of nests with clutches (active nests). Productivity
was calculated as the mean number of fledglings per one active nest (nest with clutch).
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Recent problem of rapid population growth of Corvidae species and pigeons in
urbanized areas and near airports requires attraction of raptors (IVANOVSKI 1984). In such
places old high tree stands are often absent. It is possible to place artificial nests on poles
in young forests or bushes, as well as on electricity pylons.
Table 1 - Breeding success and productivity of rare raptor species in natural (n=138) and artificial
(n=29) nests in Belarusian Lakeland (1983-1993).
Tab. 1 - Reprodukční úspěšnost a produkce vzácných druhů dravců v přirozených (n=138) a umělých
(n=29) hnízdech v oblasti jezer v Bělorusku (1983-1993).

Breeding success (%)

Species
Druh

Reprodukční úspěšnost (%)

Fledglings/active nest

Mláďat v aktivním hnízdě

Natural nests

Artificial nests
Umělá hnízda

Pandion haliaetus

85

94

1.47

2.00

Haliaeetus albicilla

83

100

1.23

2.00

Aquila chrysaetus

95

98

1.04

1.07

Circaetus gallicus

73

100

0.73

1.00

Average Průměr

84

89

1.28

1.45

Přirozená hnízda

Natural nests

Přirozená hnízda

Artificial nests
Umělá hnízda

The work on attraction of several rare raptor species to artificial nests was carried out
in Vitebsk region of Belarus in 1983-1998. More than 100 natural nests of Osprey, Golden
Eagle, White-tailed Eagle, Short-toed Eagle and Merlin were monitored during this period.
The following parameters were recorded: habitat, disposition of nest tree, its species,
height, diameter, nest structure, size, exposure and degree of wind shelter.
The analysis of data obtained has confirmed that nests of rare raptor species have
species-specific characteristic features and large differences. It was determined, that even
in a forest zone there is a lack of nesting habitats and trees suitable for nest building. As a
result, birds do not occupy habitats with good feeding resources: wide swampy river
floodplains, large bogs and lakes with afforested vicinities, vast clear-cut areas, waste
ground and so on.
First attempts at attracting raptors to artificial nests were undertaken in the Belarusian
part of Belovezhskaya Pushcha in the 1940s (FOLITAREK 1950). During these experiments
the artificial nests were occupied by the most common and plastic raptor species, such as
Buzzards. In the 1970s-80s such activities were carried out in Lithuania (DROBYALIS
1983).
Several cases of raptors breeding on artificial human constructions were described: on
abandoned buildings, triangular towers, electricity pylons and so on (ESTAFIEV &
NEIFELDT 1977, MALTCHEVSKI & PUKINSKI 1983, SPANGENBERG 1972, FOTELLER &
MITROPOLSKI 1983, ECKSTEIN et al. 1979).
During several past decades ornithologists successfully attracted Osprey to artificial
nests in North America and Fennoscandia (ECKSTEIN et al. 1979, SAUROLA 1980, SPITZER
& POOLE 1980). However, it is necessary to mark, that attempts at mechanically copying
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this experience without taking into consideration local circumstances in temperate forest
zones of the former Soviet Union were not always successful (MISHCHENKO 1983).
Unsuccessful attempts to use artificial nests for the attraction of Golden Eagle were carried
out in North America (POSTOVIT et al. 1982).
MATERIAL AND METHODS
Taking into consideration characteristic features of position and construction of 107 natural
rare raptor nests in Belarus Lakeland (Northern part of Belarus) as well as published data
from other regions of temperate forest zone, the method of attraction of rare raptor species
to artificial nests was elaborated and successfully applied in Belarus. Since 1983 110
artificial nests have been built for Osprey, White-tailed Eagle, Golden Eagle, Short-toed
Eagle, Merlin, Hobby, Common Buzzard, Honey Buzzard and Goshawk.
The methods of artificial nest construction for each species are as follows:
Osprey (Pandion haliaetus). Breeds near water-bodies with ample supplies of
medium-sized fish obtainable near the surface of fresh, clear unpolluted water: large rivers,
fish-farm ponds and reservoirs. Nests are located in raised bogs and transitory wetlands,
sometimes on single trees among clearings and young coniferous plantations 70-4000 m
from hunting habitats. Taking into consideration these circumstances, artificial nests
should be constructed in wet pine forests (Pinetus sphagnosum) not far from the edge of
open part of bog, on separate trees in raised bogs, or on separate high trees in clear-fellings
or young pine plantations. The pines used for artificial nest construction should be higher
(not less than 2-3 m) than surrounding trees. There should be several trees with dry tops
in the chosen locality. The birds use these as roosting trees and for eating prey. The height
of nest should vary from 6-9 m (in bog pines) to 28 m (in isolated old trees among clearings.
The artificial nest is situated on the top of the pine tree (Fig. 1). The crown of pine tree
suitable for artificial nest should be flat. It is possible to cut the top in trees with large
crowns. The nest should be lined with moss. Ospreys never occupy the nests built by other
bird species.
Short-toed Eagle (Circaetus gallicus). Occupies the same habitat types as Osprey, but
irrespective of the presence of water bodies. The nests should be constructed on the tops
of pine trees or on large side branches some distance from the trunk («Witch brooms» are
good for Short-toed Eagle nests). The top of the tree above the branch with nest should be
cut down. The nests should be open from above, but closed from the sides with small
branches rising above the edge of a nest for 0.30-0.35 m. The nest should be in an original
cup made from branches. As against Osprey nests, the nests of Short-toed Eagle do not
tower above surrounding trees, and are level with them (Fig. 1). Heights of nest
construction vary from 7 to 18 m. The presence of tall trees for roosting and feeding nearby
is necessary. The nests of Short-toed Eagle are so original, that it is not possible to confuse
them with nests of other birds of prey. Short-toed Eagle never occupies the nests of other
bird species.
Golden Eagle (Aquila chrysaetos). The nests for this species should be constructed in
large tracts of raised bogs of not less than 500 hectares in area. A pine or aspen at the edge
of an island or promotory in a tract of bog is suitable for construction of an artificial nest
for Golden Eagle. It is absolutely necessary for this large bird to have unimpeded access
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- Osprey
- Short-toed eagle

Fig. 1 - Situation and architectonic of artificial nests for Osprey and Short-toed Eagle on pines.
Obr. 1 - Umístění a vzhled umělých hnízd pro orlovce říčního a orlíka krátkoprstého na borovicích.

to a nest. Such a choice of nest tree is in accordance with Golden Eagle size and
characteristic of flight (YAKOBY 1959). The artificial nest should be constructed at height
17-25 m, its diameter approximately 1.5 m. For its basis choose two powerful branches or
a convenient fork of a main trunk 4-5 m from the top. All branches from one side of the
trunk should be cut 1.5-2 m above the nest. As a result, a peculiar niche is created in the
crown. On the one hand, it allows the bird to sit on the nest freely, and on the other, it
should not prevent further nest construction. Golden Eagles could occupy the same nest
during decades. The height of the nest rises to 3 m as a result of renovation.
White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla). The nests of White-tailed Eagle resemble
the nests of Golden Eagle. In several cases White-tailed Eagles have occupied the nests of
Golden Eagle. Usually the nests are situated near the edge of clearings, in forest islands
among different types of wetlands as well as in old, sparse (thin) pine forests at a distance
of 0.4-3.5 km from large water bodies where fish and other aquatic prey are plentiful. In
most cases such water bodies are shallow lakes overgrown by aquatic vegetation,
surrounded by bushes and groves. It is not necessary to build artificial nests for White-tailed
Eagle on large raised bogs occupied by Golden Eagle. In such cases the stronger Golden
Eagle usually supersedes the White-tailed Eagle.
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Merlin (Falco columbarius). Southern border of its breeding range passes through
Belarus area. Merlin seldom occur farther south of Minsk latitude. Large raised bogs with
dry islets, open swamps and lakes are the main breeding habitats. Occasionally breeds in
agricultural landscape on the edges of pine forests or coppices. Mostly occupies old nests
of Corvidae (usually Hooded Crow). Nests on the ground are exceptionally rare, probably
because of predators (Polecat, Fox, Raccoon Dog, Wolf). During several past years we
have recorded a sharp decrease in the number of Hooded Crows breeding in raised bogs.
There are no Hooded Crow nests convenient for Merlin breeding in some raised bogs now.
In this connection, in 1995-1998 we carried out experiments on attraction of Merlin to
artificial nests.
The artificial nests consisted of the moss tussock cut off by a saw and mounted 2.5-5
above ground in crown of a marsh pine-tree. The nest-tussocks were 50-60 cm in diameter,
with small deepening as a tray on top. The tussocks were attached to side branches near
the trunk, or on a pole installed among three pine-trees.
It is impossible to place artificial nests in wet forests with high dry pine-trees used by
Golden Eagle for roosting. Golden Eagle would destroy a Merlin nest.
The density of artificial nests should be not less than 2 nests per 1500 ha of raised bog.
Artificial nest construction should be carried out at any season of the year. It is more

- Golden eagle
- White-tailed sea aegle

Fig. 2 - Situation and architectonic of artificial nests for Golden Eagle and White-tailed Sea Eagle
on pine and aspen.
Obr. 2 - Umístění a vzhled umělých hnízd pro orla skalního a orla mořského na borovici a jasanu.
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convenient to build them together - one person should be under the tree and will pass all
necessary instruments upward. However, a skilled person could cope with this work
single-handed.
It is necessary to have a small hatchet, saw spitted on pieces 50 cm (3-6 pieces per one
artificial nest), aluminum wire, rope, safety belt and pitons tree-climbing. One possible
variant of such pitons was described earlier in handbook "Methods of study and protection
of rare birds of prey" (Moscow 1990).
The trees for nest construction should be without side branches in lower part of trunk.
A very important condition is that it should prevent the climbing of a tree by curious
persons. The frame of the artificial nest is made from branches, which are cut here, on a
tree. 2-3 young spruce-trees cut near the nest tree should be used for nest construction also.
Spruce branches are very convenient as lining material.
It is possible to build a group of nests in one locality: in different sides of the island, at
different heights, and so on, so that the birds could make a choice.
It is necessary to ensure, that neighbouring pairs of rare predators settle not closer than
6-15 km from each other. Only Osprey should settle in peculiar "colonies" with the distance
between nests of 0.5-3 km near lakes with abundance of fish.
Artificial nest construction should be carried out by forest guards and hunters, as well
as bird-watchers, young members of bird protection societies, schoolchildren interested in
forestry and zoology in the framework of annual biotechnique programmes.
RESULTS AND DISCUSSION
In our experiment rare birds of prey occupied 25 out of 110 artificial nests, or 22.7 %. If
taking into account nests constructed for all aerial predators, this parameter will increase
to 30 % (Table 2).
Table 2 - Occupation of artificial nests by birds of prey in Vitebsk region of Belarus in 1983-1998.
Tab. 2 - Obsazenost umělých hnízd ve Vitebském regionu Běloruska v letech 1983-1998.

Species

No. of construct. nests

No. of occupied nests

Percentage rate

Druh

Počet postavených hnízd

Počet obsazených hnízd

Podíl v %

Pandion haliaetus

21

7

33

Haliaeetus albicilla

12

2

17

Aquila chrysaetus

30

8

27

Circaetus gallicus

12

2

17

Falco columbarius

12

5

42

Falco subbuteo

3

1

33

11

5

45

Pernis apivorus

3

1

33

Accipiter gentilis

6

2

33

110

33

30

Buteo buteo

Total Celkem
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Considered distribution of
artificial nests makes it possible not only to increase the
populations of rare birds of
prey in specific regions, but
also to decrease disturbance
and antropogenic impact,
which could have definite
positive results.
It is necessary to take into
consideration, that artificial
nests are stronger and more
long-lived that natural ones,
built by birds. Particularly, it
was estimated that during
strong winds and heavy rain
up to 38 % of natural nests
were destroyed (IVANOVSKIY
1983).
Another aspect of this
problem is also important.
Protective zones 500 m diameter has now been established around all known nests
of rare raptor species in forests of Vitebsk region with a
complete prohibition of all
Fig. 3 - Artificial nests built for Merlin by the author.
forestry activities.
Fig. 3 - Umělá hnízda pro dřemlíka tundrového postavená autorem.
Thus, for protection of each
nest, economic activity is
withdrawn in 19.6 ha of mature and near mature tree stands. Further development of such
protective activities, taking into consideration total estimated number of rare birds of prey
should increase the nest protective area up to 3900 ha. On the other hand, there are plenty
of different territories practically excluded from economic activity: forest isles and spits
of land in tracts of swamp, groups of unfelled trees among large clearings, lake islands,
different types of protective areas. One of the ways for solving the problem of contradiction
between environmental protection and economic activities is the attraction of rare raptor
birds to artificial nests.
One of the main strategic approaches in nature protection is geographical: the definition
of territories with maximal concentration of rare and threatened species (FLINT & CHERCASOVA 1981). In Belarus Lakeland such territories are represented by large (up to 500 ha)
raised bogs. Present or former breeding sites of Golden Eagle and Peregrine are situated
here. 80 % of the Osprey population, 79 % of the Short-toed Eagle population and 74 %
of the Merlin population breed in large tracts of raised bogs. The largest part of reserves
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("zakazniks") in Vitebsk region has been created or will be organized in raised bogs, so it
is necessary to attract rare birds of prey for breeding in such territories.
SOUHRN
Možnost přilákat vzácné druhy dravců na umělá hnízda byla v letech 1983-1998 zkoumána
ve Vitebském regionu v severním Bělorusku. V tomto období bylo postaveno 110 umělých
hnízd pro orlovce říčního (Pandion haliaetus), orla mořského (Haliaeetus albicilla), orla skalního (Aquila chrysaetos), orlíka krátkoprstého (Circaetus gallicus), dřemlíka tundrového (Falco
columbarius) a některé další druhy.
Obsazenost umělých hnízd dravci činila na zkoumané lokalitě 22,7 % (bylo obsazeno 25
hnízd ze 110). Reprodukční úspěšnost byla v umělých hnízdech vyšší než v hnízdech
přirozených (89 % oproti 84 %). Výstavba umělých hnízd přispívá k zvýšení počtu v
hnízdících populacích dravých ptáků. Umělá hnízda jsou také odolnější vůči povětrnostním
podmínkám a umožňují pravidelné rozmístění s ohledem na velikost teritorií jednotlivých
druhů.
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Reintrodukce a hnízdění sokola stěhovavého
(Falco peregrinus) v Plzni
Reintroduction and breeding of the Peregrine Falcon
(Falco peregrinus) in Plzeň, Czech Republic
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Jaroslav Hruška, David Melichar & Vladimír Šťovíček, ČSOP ZO 26/02, Revoluční 80, 312 07
Plzeň, Czech Rapublic; e-mail csop.pm@cmail.cz
ABSTRAKT. Od roku 1992 je na území města Plzně prováděna reintrodukce sokola
stěhovavého za účelem redukce populace zdivočelých holubů. Do roku 1998 bylo
vypuštěno celkem 24 ptáků - 13 samců a 14 samic. V roce 1998 zahnízdil sokol
stěhovavý ve věži kostela sv. Bartoloměje v Plzni, v květnu však hnízdo neznámý
pachatel zničil. V roce 1999 zahnízdili sokoli na výškové budově Hutního projektu
v centru Plzně. V době líhnutí mláďat bylo nevhodně umístěné hnízdo vyplaveno při
prudkém dešti. Včasná adopce mláďat poštolky obecné a následná výměna za tři
uměle odchovaná mláďata sokola stěhovavého přispěla k záchraně hnízdění sokolů
v Plzni a vytvoření vazby páru k hnízdišti.

ÚVOD

Po roce 1950 došlo na území naší republiky k prudkému snížení stavů sokola stěhovavého.
Ten byl ještě nedávno druhem, kterému hrozilo na území našeho státu úplné vyhubení
(BĚLKA, MRLÍK & VRÁNA 1995). Přesné příčiny úbytku nejsou dostatečně doloženy.
Nejpravděpodobnější příčinou bylo rušení na hnízdištích a vybírání mláďat, odstřel i
odchyt mimo hnízdiště a snížená schopnost rozmnožování způsobená nadměrným používáním chemických přípravků v krajině (HUDEC & ČERNÝ 1977).
V 70. a 80. letech byla v západní Evropě, zejména v Německu, prováděna reintrodukce
sokolů stěhovavých především do volné přírody za účelem podpoření původní kriticky
ohrožené populace (BRÜCHER & WEGNER 1988). Zahnízdění sokolů v městských aglomeracích bylo spíše druhotné, způsobené migrací ptáků, ale podíl těchto hnízdišť postupně
vzrůstá (STEPHAN 1987, WEGNER 1994). Ve městech ptáci obsazují zejména dominantní
výškové budovy nahrazující původní hnízdní biotop strmých skal (HEPP 1982). V ČR se
na počátku 90. let Magistrát města Plzně rozhodl, jako jedno z prvních měst v naší
republice, pro vypouštění sokolů na území města s cílem omezit populaci zdivočelých
holubů.
VÝSLEDKY A DISKUSE

Vypouštění sokolů v Plzni
V roce 1992 byla zahájena akce zaměřená na omezování populace zdivočelých holubů na
území města Plzně, kterou financovalo Město Plzeň a realizaci zajišťoval Ivo Bakala.
Každý rok byli v centru města vypuštěni tři ptáci, pouze v roce 1998 bylo vypuštěno
celkem šest ptáků. V roce 1999 mělo být provedeno vypuštění třech ptáků. Vzhledem
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k vývoji situace při hnízdění v roce 1999 byli použiti ke vložení do hnízda. Zastoupení
obou pohlaví v jednotlivých letech je uvedeno v tab. 1.
Tab. 1 - Počty vypuštěných sokolů v jednotlivých letech v Plzni.

Table 1 - Number of Peregrine Falcon released in particular yars in Plzeň.

Rok Year

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Celkem Total

Samec Male

1

3

2

1

2

1

3*

0

13

Samice Female

2

0

1

2

1

2

3*

0

11

* u všech 6 vypuštěných ptáků nebylo pohlaví v tomto roce zjištěno

Za období sedmi let bylo v Plzni vypuštěno celkem 24 sokolů - 13 samců a 11 samic.
Všichni vypuštění ptáci pocházeli z odchovny dravců Jaroslava Bárty v Miloticích na
Moravě. Vypouštění bylo prováděno metodou volného letu, kdy byla dovezená mláďata
z odchovny umístěna do vypouštěcí bedny na výškové budově v centru města. Vypouštěcí
místa se měnila, ale jejich posun byl s ohledem na velikost města zanedbatelný. Asi po
týdnu byla mláďata vždy vypuštěna a po několik dalších dnů byla v místě vypuštění
dokrmována. V prvních letech realizace této akce byli sokoli kroužkováni nesnímatelnými
chovatelskými kroužky. Teprve od roku 1996 se začali sokoli značit jednotným způsobem
dle požadavků Poradního sboru pro záchranu sokola stěhovavého a raroha velkého v ČR.
Nejednotný systém značení ptáků později znemožnil přesnou identifikaci hnízdícího páru
sokolů.
Pozorování sokolů ve městě
Poprvé byli sokoli v Plzni pozorováni v roce 1996. Dne 29.2. pozoroval Hruška (= J.H.)
adultně zbarvenou samici s nízkým hliníkovým kroužkem na pravé noze na budově
Hutního projektu (tzv. Bohemia) na Anglickém nábřeží v Plzni. Samice měla neobvyklé
celkové hnědé zbarvení, které jsme však přisuzovali nízkému věku. Od 12.40 do 16.20
hod. samice celkem šestkrát zaútočila na zdivočelé holuby, přičemž teprve šestý útok byl
úspěšný. Poté samice usedla s kořistí na sousední budovu Městských lázní, kde ji sežrala.
Další pozorování byla z 1.3., 2.3., 4.3 a 10.3. (J.H.), kdy byla vždy pozorována stejná
samice při útocích na holuby v centru města. Dne 4.3. byla pozorována na kříži věže
Západočeského muzea (J.H., Melichar = D.M.). Neobvyklé chování samice bylo pozorováno 29.3. (J.H.), když zaútočila z budovy Hutního projektu na prolétající poštolku
obecnou (Falco tinnunculus). Toto agresivní chování vůči poštolkám nebylo v průběhu
minulých dní pozorováno, ačkoli se samice s poštolkami několikrát setkala. Dne 3.4.
pozoroval D.M. na budově Hutního projektu dva adultní ex. sokola stěhovavého, přičemž
druhý pták byl ve srovnání s již uvedenou samicí menší. S největší pravděpodobností se
jednalo o samce. Dne 5.4. pozoroval J.H. na Hutním projektu jeden ex. Od tohoto datumu
jsou však pozorování sokolů v Plzni velmi řídká. Další pozorování bylo až 25.4. (D.M.),
kdy vykroužil jeden ex. nad Husovo náměstím. Do konce roku 1996 už nebyli sokoli
v Plzni pozorováni.
V roce 1997 byl výskyt sokola zaznamenám pouze jednou dne 17.1. (BENEDA in verb.).
Příčinou pouze jediného pozorování sokolů v tomto roce nebyla dle našeho názoru jejich
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nepřítomnost ve městě, ale to, že sledování jejich výskytu nebyla ze strany ornitologické
veřejnosti věnována dostatečná pozornost.
První prokázané hnízdění v roce 1998
První výskyt v tomto roce byl zaznamenán dne 8.4. (J.H.), kdy byl pozorován pár sokolů
na kostele sv. Bartoloměje na nám. Republiky. Podle hnědého zbarvení samice lze
usuzovat, že se jednalo o stejného ptáka jako v roce 1996. Pozorování bylo zajímavé, neboť
na kostele nebyl sokol do této doby spatřen. V roce 1996 se zdržoval nejčastěji na budově
Hutního projektu a jednou na budově muzea. Dne 9.4. byli k našemu překvapení opět
pozorováni oba ptáci na stejném kostele při kopulaci (J.H.). Po krátké době samec přinesl
samici kořist, která s ní zalétla do volného prostoru ve vrcholové části věže.
Shodou okolností byla v průběhu března 1998 provedena kontrola věže kostela, při níž
byl nalezen volný prostor ve vrcholové části věže ve výšce asi 85 m. Ten vznikl podbitím
špičky věže a měl půdorys šestiúhelníku. Prostor byl přístupný celkem třemi vletovými
otvory, přičemž v každém byla kovová trubka s již nefunkčním výstražným osvětlením
pro letecký provoz. Trubka vyčnívala asi 1,5 m od okraje vletového otvoru a tvořila tak
odsedávku. Prostor byl podle našeho uvážení vhodný nejen pro hnízdění sokolů, ale i
poštolek nebo kavek. Při návštěvě jsme nalezli pod přístupovým žebříkem staré hnízdo
kavky obecné (Corvus monedula). Toto hnízdo jsme přenesli na podlahu výše uvedeného
prostoru s tím, že poslouží jako základ hnízda pro uvedené druhy. O to větší bylo naše
překvapení, když jsme pozorovali sokolí pár na tomto místě a i další chování ptáků
napovídalo možnosti zahnízdění. Doufali jsem rovněž, že ptáci zahnízdí v improvizovaném umělém hnízdě po kavkách. Dne 10.4. opět samec přinesl kořist a samice s ní
zalétla do prostoru věže kostela (J.H.). Stejná situace se opakovala 14.4. (J.H.& D.M.).
Další kopulace byla pozorována 18.4. (J.H.). Samice trhala uloveného holuba na budově
Hutního projektu a po příletu samečka došlo ke kopulaci. Dne 20.4. pozoroval R. Vacík
(in verb.) jeden ex. sokola, který vylétl z věže kostela. Poté z věže vylétl druhý pták a
společně s prvním kroužili nad náměstím Republiky. Zajímavé pozorování je ze dne 21.4.,
kdy opět R. Vacík pozoroval jeden ex. na střeše budovy Hutního projektu. Sokol zaútočil
na přesně nezjištěnou kořist, kterou poté trhal na okraji střechy a skláněl se za okrajovou
zídku, kde zřejmě krmil samici. Ta ovšem byla pozorována až zhruba za 30 min. na druhém
konci střechy výškové budovy. Zde společně seděli oba ptáci asi 15 minut. Na základě
tohoto chování jsme předpokládali začátek hnízdění a z obav před vykradením případného
hnízda jsme zajistili vstupní poklop do věže. Do této doby byl přístup do věže volný bez
jakéhokoliv zabezpečení. Poklop byl poté zajištěn kovovým řetězem a dvěma visacími
zámky. O předpokládaném hnízdění jsme informovali správce kostela a požádali jej o
věnování zvýšené pozornosti vstupnímu poklopu do věže. V průběhu měsíce dubna byla
samice pozorována na odsedávce hnízdního prostoru věže kostela (J.H. & D.M.). Zde se
samice často zdržovala a dlouhá doba jejího odpočinku vzbuzovala pochybnosti o možné
inkubaci vajec, které by podle průběhu chování ptáků musela být na případném hnízdě.
Dne 11.5. jsme byli pracovnicí pokladny věže kostela upozorněni, že u vstupního
poklopu byl odstraněn řetěz s visacími zámky. Téhož dne byla provedena prohlídka
potencionálního hnízdního prostoru (J.H. & D.M.). Zde bylo nalezeno poškozené hnízdo
(větší část hnízda byla shozena pod žebříkem) s několika malými úlomky skořápek
s typickým zabarvením vajec sokola. Způsob poškození hnízda vylučoval možnost, že by
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jej způsobili samotní dravci. Při kontrole hnízdního prostoru samice neustále létala okolo
vletových otvorů a výrazně křičela. Po chvíli usedla na jednu z kovových tyčí a nahlížela
do hnízdního prostoru. Při této příležitosti jsme zjistili, že samice má na pravé noze nízký
hliníkový kroužek s nápisem Bárta a blíže nezjištěnou číselnou kombinací. Z evidence
kroužkovaných sokolů v ČR bylo později zjištěno, že se může jednat o samici sokola
vypuštěnou v Plzni v roce 1992 nebo v roce 1994 (T. Bělka in verb.). Celá záležitost byla
téhož dne oznámena Policii ČR a Magistrátu města Plzně. Provedené šetření však nepřineslo žádný výsledek a pachatel násilného vniknutí nebyl zjištěn.
Přestože došlo v tomto roce k prokázanému hnízdění sokolů, bylo ze strany Magistrátu
města Plzně přistoupeno k vypuštění dalších sokolů, a to dokonce v dvojnásobném počtu
něž v předchozích letech (tab. 1). Tento postup nepovažujeme za vhodný, neboť se podle
našeho názoru zvyšuje konkurenční tlak na již obsazenou hnízdní lokalitu, čímž ztrácí
reintrodukce své hlavní poslání. Další pozorování sokola v tomto roce je z 5.11., kdy L.
Schröpfer (in verb.) zaznamenal 1 ex. v centru města. Dne 13.11. a 20.11. seděl 1 ex. na
věži kostela (J.H.).
Hnízdění v roce 1999
První nepravidelná pozorování sokola v tomto roce byla zaznamenána v průběhu února a
března (J.H., D.M. a V. Šťovíček = V.Š.). Samice sokola byla pozorována 13.2. na budově
Hutního projektu, a dále 19.2., 22.-24.2. na věži kostela sv. Bartoloměje. Výskyt samce
byl zaznamenán 27.2. na budově Hutního projektu. Během března byli sokoli pozorování
pravidelně, nejčastěji na věži kostela. Dne 4.4. v odpoledních hodinách pozorovali J.H. &
V.Š. dva sokoly, kteří kroužili vysoko nad centrem města. Poté slétli oba ptáci na věž
kostela sv. Bartoloměje, kde po chvíli došlo k jejich páření a samice zalezla do hnízdního
prostoru. (V průběhu listopadu roku 1998 bylo v prostoru věže vytvořeno umělé hnízdo na místě původního zničeného hnízda byla umístěna dřevěná ohrádka vysypaná štěrkem).
Druhý den v 7.15 hod. pozorovali J.H. & V.Š. pár sokolů na kostele sv. Bartoloměje.
Samec přilétl s drobnou kořistí a předal ji samici, která vylétla z hnízdního prostoru věže.
Samice se s kořistí vrátila zpět do věže, kde setrvala do doby příletu samce s uloveným
holubem. Podle hnědého zbarvení samice se zřejmě jednalo o stejného jedince jako
v předchozích letech. Další předání potravy bylo zaznamenáno 6.4. v 13.00 hod. Na
základě tohoto chování sokolů jsme předpokládali začátek hnízdění. Abychom předešli
opětovnému zničení, popř. vykradení hnízda jako v roce 1998, byl 8.4. zabezpečen vstupní
poklop do věže elektronickým zabezpečovacím zařízením napojeným na pult centrální
ochrany.
V průběhu dalších dnů však sokoli na věži kostela nebyli takřka zaznamenáni i přesto,
že jsme věnovali jejich sledování zvýšenou pozornost. Jejich výskyt byl však stále častěji
zaznamenán na stožárech osvětlení fotbalového stadiónu ve Štruncových sadech. Zde
došlo 11.4. mezi 8.30 až 10.00 hod. celkem třikrát k jejich páření (J.H.). Na věži kostela
se již sokoli v této době vůbec nezdržovali a i nadále byli pozorováni pouze na stožárech
osvětlení. Zde však nebylo vhodné místo pro umístění hnízda. Po několika dnech se sokoli
přemístili na budovu Hutního projektu, kde se často zdržovali i v minulém roce (obr. 1).
Především samice stále častěji sedala na jednom z rohů střechy výškové budovy, ale
chování ptáků nenasvědčovalo probíhajícímu hnízdění. Dne 6.5. byla provedena kontrola
střechy za účelem sebrání zbytků potravy (J.H. & D.M.). Při vstupu na střechu však samice
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začala létat okolo budovy a výrazně křičela, po chvíli přilétl i samec. K našemu překvapení
byla v jednom z rohů pultové střechy snůška dvou vajec. Vejce byla snesena do mělké
prohlubně na asfaltovou lepenku střechy. Hnízdo bylo nevhodně umístěno a prakticky
nebylo chráněno před vyplavením v případě většího množství deštových srážek. Dalším
problémem bylo neúměrné rušení ze strany technického personálu, který zajišťoval údržbu
několika antén umístěných na střeše. Na základě těchto skutečností jsme vstoupili ihned
do jednání s vlastníkem objektu a stanovili podmínky pro zajištění nerušeného hnízdění
sokolů. Byly stanoveny tyto podmínky: 1) Maximálně omezit přístup na střechu budovy.
2) V případě nezbytných návštěv omezit pobyt na střeše na co nejkratší dobu. 3) Zajistit
naši účast při každé návštěvě střechy, abychom vyloučili riziko vykradení hnízda, popř.
neoprávněné manipulace s vejci.
Nález hnízda byl oznámen zástupcům Poradního sboru pro záchranu sokola stěhovavého a raroha velkého v ČR, V. Hlaváčovi a T.Bělkovi. Ve večerních hodinách dne 20.5.
došlo v Plzni k silnému dešti, a proto byla druhý den v 11,00 hod. provedena kontrola
hnízda (T. Bělka & J.H.). Obavy z vyplavení hnízda se bohužel potvrdily - na hnízdě se
nacházelo pouze jedno vejce, které samice zahřívala do doby našeho příchodu. Na místě
bylo zjištěno, že je vejce neoplozené, a proto bylo odebráno k chemické analýze (tab. 2).
Tab. 2 - Výsledky chemické analýzy vejce sokola stěhovavého sebraného na vyplaveném hnízdě
v Plzni, 1999. (Analýzu provedla Hygienická laboratoř Okresní hygienické stanice v Klatovech
akreditovaná Českým institutem pro akreditace. Publikováno se svolením RNDr. Krýsla, vedoucího
laboratoře.)
Table 2 - Chemical analysis of egg of Peregrine Falcon from Plzeň, 1999.
Látka

Pollutant

Rtuť

Koncentrace (mg/kg sušiny)

Concetration (mg per kg of dry matter)

0.363

kongenery PCB-28
kongenery PCB-52

0.086
0.069

kongenery PCB-101
kongenery PCB-118

0.078
0.869

kongenery PCB-153
kongenery PCB-138

6.521
3.945

kongenery PCB-180
A 1242

3.478
1.910

A 1260
Hexachlorbenzen

108.7
0.272

Lindan
p,p - DDE

0.004
10.869

p,p - DDD
o,p - DDT

0.107
0.285

p,p - DDT

0.173
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Výsledky analýzy odebrané ho neoplozeného vejce dokladuj í značně vysokou
koncentraci zejména kongenerů PCB 153, 138 a 180. Hodnoty koncentrace jednotlivých
kongenerů PCB nejsou v literatuře zabývající se touto problematikou zpravidla uvedeny,
spíše je zjišťována celková suma PCB, jejíž kritická hodnota je 37,5 mg/kg sušiny (KREDL
& KŘEN 1986). Koncentrace DDE 10,8 mg/kg sušiny již překračuje hodnotu, kdy může
mít DDE významné subletální účinky (SHRUBS 1985). Již poloviční koncentrace DDE
způsobuje ztenčení skořápky bezmála o 20 % (NEWTON 1979), takže se zvyšuje nebezpečí
prasknutí vajec při inkubaci. Také koncentrace DDT je více než dvojnásobná při porovnání
s údaji o rozborech vajec raroha velkého (Falco cherrug), které publikoval MRLÍK (1997).
Naproti tomu hodnota hexachlorbenzenu je na spodní hranici hodnot zjištěných u vajec
rarohů (MRLÍK 1997). Také koncentrace DDT byla téměř dvojnásobná ve srovnání s údaji
o vejcích raroha velkého uváděných MRLÍKEM (1997). Lze tedy konstatovat, že bylo
indikováno značné zatížení nalezeného vejce cizorodými látkami. To potvrzuje přetrvávající zatížení sokolů těmito látkami, které mohou mít nepříznivý vliv na rozmnožování
(DUBANSKÝ 1996).
Abychom zachránili hnízdění sokolů, provedli jsme ještě tentýž den v 12.35 hod.
vložení dvou mláďat poštolky ve věku max. 3-5 dnů do původního sokolího hnízda. Před
jejich vložením bylo vyplavené hnízdo opatřeno vrstvou bílého štěrku v kombinaci
s Keramzitem. Samice po vložení mladých poštolek létala asi 10 minut nad hnízdem, a
poté usedla na roh střechy poblíž hnízda. Asi po dvou minutách slétla na hnízdo a začala
mláďata zahřívat. Po hodině a půl samice sebrala jednoho ze zabitých holubů, které jsme
zanechali u hnízda jako zásobu potravy při vložení mláďat poštolek. Poté začala holuba
trhat a krmit mladé poštolky.
Dne 24.5. byla provedena kontrola hnízda (J.H.). Mladé poštolky byly v dobrém
zdravotním stavu. Na základě této kontroly bylo rozhodnuto o přiložení uměle odchovaných sokolů z odchovny dravců v Miloticích na Moravě. Záměna mláďat poštolek za
uměle odchovaná sokolí mláďata byla provedena dne 5.6. v 17.50 hod. (T. Bělka, J.H.,
D.M. & V.Š.). Přijetí sokolích mláďat neproběhlo bez problémů jako v případě vložení
mladých poštolek. Samice se bála usednout na hnízdo, a přistála vždy 10-15 m od hnízda.
Příčinou těchto komplikací byl pravděpodobně velikostní rozdíl mezi mláďaty poštolek a
sokolů. Zejména třetí sokolí mládě bylo podstatně větší než mladé poštolky. Proto bylo
nejstarší mládě v 20.10 hod. z hnízda odebráno a na hnízdě zůstala pouze dvě menší
mláďata. V 21.20 hod. přinesl samec ulovenou kořist. Tu samice přebrala a slétla směrem
k hnízdu, usedla však opět asi 10-15 m od hnízda. Pak od mláďat odlétla definitivně pryč.
Druhý den v 5.00 hod. přinesl samec ulovenou potravu. Samice s ní po přebrání odlétla
na stožáry osvětlení fotbalového stadiónu vzdálené asi 400 m, kde kořist oškubala. Po
5 minutách se vrátila k budově a usedla nejprve 10 m a po chvíli asi 2,5 m od mláďat. Pak
slétla k mláďatům a začala je krmit (J.H. & V.Š.). Třetí mládě bylo vloženo do hnízda dne
7.6. a jeho přijetí proběhlo bez větších problémů (obr. 2). Dne 10.6. byla mláďata
okroužkována stanoveným způsobem (kombinace barevných ornitologických a odečítacích kroužků). První přelety mláďat byly zjištěny dne 28.6., kdy nejstarší mládě přelétlo
při kontrole střechy na stožár osvětlení fotbalového stadiónu. Rovná střecha umožnila
dostatečné rozlétání mláďat před opuštěním hnízdiště.
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V průběhu celého hnízdění byla samice neúměrně rušena častými návštěvami střechy
ze strany technického personálu z důvodu opravy antén. Několik oprav se nedalo odložit,
neboť se jednalo o zařízení Policie ČR. Celkem byla samice vyrušena 15x. Dne 3.5. a 14.5.
došlo dokonce k dvojímu vyrušení v jednom dni. Samice vždy po vyrušení kroužila nad
střechou s výraznými hlasovými projevy ve výšce 10-20 m a často ve společnosti samce.
Samec létal vždy v podstatně větší výšce něž samice. K návratu samice na hnízdo po jejím
vyrušení docházelo po 15 - 30 minutách.
Dne 23.7. pozoroval J.H. při kontrole hnízdního prostoru z předešlého roku na věži
kostela sv. Bartoloměje samici a jedno vylétlé mládě. Při této kontrole se podařilo ze
vzdálenosti cca 1,5 m odečíst na pravé noze samice nízký hliníkový kroužek s nápisem
"BÁRTA MILOTICE TEL.:" - číselné údaje se nepodařilo kvůli znečištění kroužku zjistit. Dne
8.8. bylo nalezeno jedno vylétlé mládě zraněné v blízkosti hlavního vlakového nádraží
v Plzni. Mládě pravděpodobně narazilo do vodičů vysokého napětí železnice. Charakter
zranění vyloučil možnost návratu do přírody a mládě bylo předáno do Stanice ochrany
fauny AOPK v Pavlově.
Další pozorování jsou z července, kdy P. Voráček (in verb.) pozoroval mladého sokola
při útocích na holuby v městské části Plzeň-Křimice. Pták poté usedl na sloup VN. Další
pozorování potvrdila přítomnost ptáků ve městě po ukončení hnízdění. Od poloviny
listopadu až do začátku prosince jsou sokoli pozorováni pravidelně každý den v centru
města. Z důvodů vytvoření vhodných hnízdních příležitostí byla v říjnu provedena instalace čtyř hnízdních budek na dominantní výškové objekty na území města.
Vliv přítomnosti sokolů na populaci zdivočelých holubů na území města není
jednoznačný. Několikrát byla pozorována přítomnost menších hejn holubů cca 300 m od
hnízdiště sokolů. Přestože oproti minulým letům došlo k výraznému poklesu počtu holubů
v centru města, je tento pokles dle našeho názoru způsoben především zamezením hnízdění
holubů v půdních prostorách domů provedenými rekonstrukcemi. Podobně LUNIAK (1995)
uvádí nereálnost redukce holubí populace přímou predací sokolů.
ZÁVĚR

Výsledkem vypouštění sokolů stěhovavých na území města Plzně bylo zahnízdění jednoho
páru v centru města po šesti letech od zahájení projektu. Plzeň je tak po Praze (PEŠKE 1995)
druhým městem v České republice, kde sokoli zahnízdili v centru města. První pozorování
sokolů ve městě se datují od roku 1996, kdy se ve městě pravidelně vyskytovala netypicky
hnědě zbarvená samice s nízkým hliníkovým kroužkem na pravé noze. Prováděné
vypouštění mělo bezesporu pozitivní význam pro vytvoření hnízdícího páru sokolů v místě
jejich vypouštění. Zároveň je však třeba podotknout, že akce měla i své slabé stránky. Za
částku 750 tis. Kč bylo vypuštěno do roku 1998 celkem 27 dravců, přitom z strany investora
a realizátora akce nebyla vypuštěným sokolům věnována dostatečná pozornost. Bylo
opomenuto monitorování přítomnosti sokolů a vytvoření vhodných hnízdních příležitostí.
Instalace případných hnízdních budek mohla v roce 1999 zabránit vyplavení hnízda.
Nekoncepční kroužkování vypouštěných ptáků později znemožnilo přesnou identifikaci
jednotlivých dravců.
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Nebezpečí nelegálního vybrání hnízd se potvrdilo i v případě, kdy ptáci zahnízdili
v centru Plzně. Neznámého pachatele od zničení hnízda neodradilo ani to, že vstup do věže
se nacházel na frekventovaném místě a byl uzamčen.
V roce 1999 se díky provedené adopci mláďat poštolek a následné výměně za mláďata
sokolů podařilo zachránit hnízdění páru, jehož hnízdo bylo vyplaveno. Provedená adopce
měla pozitivní vliv na vytvoření vazby k hnízdišti a přinesla nové poznatky týkající se
manipulace s mláďaty na hnízdech. Zvýšila se tak pravděpodobnost zahnízdění sokolů
v dalších letech. Zároveň se potvrdila nutnost provádění praktické ochrany hnízdišť s důrazem na omezení rušivé činnosti ze strany člověka (samice v Plzni byla vyrušena během
hnízdění celkem 15x). Vypouštění dravců musí doprovázet jejich pečlivé sledování a
rovněž vytváření podmínek pro zahnízdění. Na lokalitě, která je již obazena hnízdícím
párem, je nevhodné vypouštět další jedince. Důsledkem tohoto přístupu může být rušení
hní zdí cího páru zvyšováním konkurence mezi jednotlivými ptáky. Sokoli v Plzni
přednostně obsazovali dominantní výškové objekty. Ty jsou zároveň často využívány pro
umísťování antén s nutností pravidelné údržby, takže může docházet k rušení hnízdícího
páru jako v popisovaném případě. Při instalaci hnízdních budek ve městech je tedy nutno
vybírat objekty, kde je vyloučena možnost výše uvedené rušivé činnosti.
PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme vedoucímu správy budov Hutního projektu Jiřímu Baumannovi a správci kostela sv.
Bartolměje Jaroslavu Šaškovi za spolupráci při ochraně hnízdišť sokolů. Majiteli firmy Tuebor General Security
Danu Maiovi za bezplatné poskytnutí a montáž elektronického zabezpečovacího systému. Tomáši Bělkovi a
Václavu Hlaváčovi za pomoc při provádění adopce mláďat v roce 1999 a RNDr. Svatoplukovi Krýslovi za
poskytnutí výsledků analytického rozboru vejce sokolů.

SUMMARY
Peregrine Falcons were reintroduced to the territory of the Plzeň town from 1996 onwards
in an attempt to reduce the local population of feral pigeons. Overall, 24 birds (13 males
and 11 females) were released in 1992-1999 (Table 1). First long-term observation of a
Peregrine Falcon in Plzeň dates from 1996. In 1998, Peregrine Falcons bred on the tower of
the St. Bartholomew Church on the Republiky square in Plzeň, but the nest was destroyed
by an unknown culprit. In 1999, Peregrine Falcons bred on the skyscr aper of Hutní projekt
in central Plzeň. However, the nest was washed away by heavy rains in the period of
hatching. An infertile egg was taken from the nest for chemical analysis with special respect
to chemical pollutants (Table 2). Young Kestrels (Falco tinnunculus), three days old, were
placed in the nest. The falcons accepted them and started to feed them. After 16 days, the
Kestrels were replaced by three artificially bred Peregrine Falcons. They were accepted by
adult Peregrine Falcons with some hesitat ion, perhaps do to the different size of young
Kestrels and falcons. For this reason, the largest young was added to the nest only two days
after the first two falcons. All young were fledged, in spite of the fact, that the breeding pair
was 15-times disturbed during the breeding by technicians repairing broadcasters on the
roof of the building. The adoption of young Kestrels and their subsequent replacement by
artificially bred Peregrine Falcons contributed to the conservation of Peregrine Falcons in
Plzeň and helped to reinforce the relation of the pair to the breeding site.
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Obr. 1 - Celkový pohled na hnízdiště sokola stěhovavého v Plzni v roce 1999. (Foto: J. Hruška).
Fig . 1 - View on breeding place of Peregrine Falcon in Plzeň 1999. (Photo: J. Hruška).

Obr. 2 - Mláďata sokola stěhovavého na hnízdě, Plzeň 10.6.1999. (Foto: J. Hruška).
Fig. 2 - Young bird of Peregrine Falcon on nest, Plzeň 10.6.1999. (Photo: J. Hruška).
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První doložené hnízdění výrečka malého (Otus scops) v České
republice, historie a současný výskyt na Moravě
First breeding record of the European Scops Owl (Otus scops) in the
Czech Republic, history and present of occurrence in the Moravia
PAVELČÍK P.
Petr Pavelčík, 687 61 Vlčnov 831, Czech Republic
ABSTRAKT. Práce shrnuje dosavadní znalosti o výskytu výrečka na Moravě.
Výreček malý zde byl zjištěn jen výjimečně, hnízdění nebylo dříve spolehlivě
zjištěno na území celé České republiky. Na jižní Moravě bylo prokázáno hnízdění
výrečka malého v roce 1998 na lokalitě Suchovské Mlýny v CHKO Bílé Karpaty.
Samec výrečka malého byl v okolí této lokality zjištěn i v letech 1997 a 1999.

ÚVOD

Centrem výskytu výrečka malého v Evropě je Středomoří a jižní Balkán. Celkově je
velikost evropské hnízdní populace (bez Ruska) odhadována v 90. letech na 77-96 000
párů. Nejpočetnější populace jsou ve Španělsku a Chorvatsku, početná populace obývá
rovněž Rusko a Turecko. Ve východní Evropě zasahuje na sever až téměř k Finskému
zálivu, v Asii na východ až k Bajkalu (BAVOUX et al. 1997, del HOYO et al. 1999).
Nejsevernější část evropské populace je plně tažná, zimoviště leží od Středomoří po rovník,
a to především v pásmu savan mezi 0o a 15o severní šířky (BAVOUX et al. 1997). Na
hnízdištích na území Slovenska se na jaře objevuje většinou v druhé polovině dubna
(HUDEC 1983).
Hnízdním prostředím výrečka malého v Evropě je především rozvolněná krajina
v suchých a teplých oblastech bohatých na hmyz, s mozaikou úhorů a rozptýlené zeleně
(včetně starých stromů poskytujících denní úkryty i hnízdní příležitosti). Dále jsou to např.
břehové porosty, staré ovocné sady, vinice, mandloňové a olivové háje, parky, zahrady,
stromořadí ve vesnicích a dokonce i centra měst aj. Obvykle hnízdí ve stromových dutinách
a výklencích budov, příležitostně i v norách vlhy pestré (Merops apiaster) a starých
hnízdech straky obecné (Pica pica) či dravců, popsáno je také hnízdění v budkách
(BAVOUX et al. 1997, del HOYO et al.1999, CRAMP 1989).
VÝSLEDKY
Dosavadní pozorování na Moravě
Výreček se do teplejších oblastí České republiky zatoulává zřejmě jen velmi vzácně - starší
údaje shrnuje HUDEC (1983). Na jižní Moravě píše obecně o hnízdění ve Chřibech
ZAHRADNÍK (1891). Dne 30.9.1840 byl zjištěn u Mladče na Olomoucku (KAŠPAR 1889) a
v roce 1890 v Kroměříži (HEJL-MRAČOVSKÝ 1965). Dne 27.4.1912 byl zjištěn 1 pár
v Brně-Pisárkách (ZDOBNITZKY in HUDEC 1983). Roku 1958 byl mrtvý výreček nalezen
u obce Hevlín na Znojemsku (KŘÍŽ ex KLEJDUS 1980), přičemž doklad zůstal zachován.
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V roce 1973 mělo být nalezeno hnízdo se sedmi mláďaty v dutině staré švestky mezi
Moravským Krumlovem a Rokytnou (VOŠMERA ex KLEJDUS 1980), ale vzhledem
k závažnosti není toto sdělení příliš věrohodné (MARTIŠKO 1994). V noci ze 23. na
24.5.1973 se nepřetržitě ozýval 1 samec ve vinohradech u Valtrovic na Znojemsku (HUDEC,
Zprávy ČsOS 1974, 14: 25). 5.6. 1975 se po celou noc ozýval samec ve starém jabloňovém
sadu u autocampu ve Strážnici (ŠÁLEK ex MARTIŠKO 1994). 20.-30.6. 1976 se údajně
pravidelně ozýval 1 ex. z porostu starých osik u obce Havraníky v okrese Znojmo (FIALA
ex KLEJDUS 1980) a neověřené zprávy o výskytu jsou odtud i z dalších let (MARTIŠKO et
al. 1995) - jedná se např. o hlasové projevy v roce 1992 v oblasti Havranických vřesovišť
v NP Podyjí (ŘIČÁNEK in kart. AOPK Brno). 28.4. 1981 byl chycen 1 ex. v PohořelicíchVelkém Dvoře (HORÁČEK, DOKTOR, Zprávy ČSO 1983, 25:23). V roce 1985 bylo registrováno pravděpodobné hnízdění v kvadrátu 6968 u Lovčic ve Ždánickém lese na Kyjovsku:
19.5.-26.5. byl slyšen hlas samce u lesní správy a v obci, 28.5. samice samci odpovídala
(KLABNÍK ex ŠŤASTNÝ et al. 1996, in kart. AOPK Brno). 6.6.1989 byl slyšen 1 samec u
Vlčnova na okrese Uherské Hradiště (PAVELČÍK, Buteo 1989, 4:7).
Novější pozorování byla na jižní Moravě zaznamenána 4.6.-6.6.1991 (RIEGER, MRÁZ,
VÁŇOVÁ & ROZSYPALOVÁ, Zprávy ČSO, 47: 37, RIEGER in litt.), kdy se ozýval 1 samec
ze severovýchodního svahu Kocourovského kopce u Radějova na okrese Hodonín (Bílé
Karpaty). Večer 26.5. 1993 jsem slyšel 1 samce v komplexu sadů a vinic na SV okraji obce
Vlčnov na Uherskohradišťsku. Dopoledne 12.5. 1996 se ozýval samec z vrb v areálu staré
vodárny u Bzence, okres Hodonín (ČEJKA, Crex 1999, 14: 69). Okolo 16.-20.5. 1999 byl
opakovaně slyšen samec u Prostředního rybníka u Lednice na Břeclavsku (GALBAVÝ ex
CHYTIL in litt.). Z hlediska jižní Moravy jsou zajímavé i výskyty výrečka při slovenskorakouském úseku dolního toku Moravy (Záhorie), tj. mimo nejbližší pravidelná hnízdiště
v rakouském Burgenlandu, v roce 1997. 28.7. byla zjištěna rodinka u Sierndorfu, tj. zhruba
naproti Malým Levárům (ZUNA-KRATKY et al. in prep.), a v období 3.-17.9. bylo při
cíleném průzkumu podzimního toku sov registrováno v úseku Sekule-Vysoká pri Morave
celkem min. 11 volajících samců, s těžištěm v oblasti Borová u Moravského Svätého Jánu,
v následujícím roce byl zjištěn pouze jeden volající výreček dne 15.5. 1998 severně od
lokality Borová (KÜRTHY in ZUNA-KRATKY et al. in prep.).
Na střední Moravě byl výreček pozorován v červenci 1953 u obce Řídeč, 9.7.-10.7.
1958 3 ex. u Úsova (HEJL-MRAČOVSKÝ1965) a 5.11. 1966 v Olomouci (HEJL-MRAČOVSKÝ
1966-67). Zajímavé jsou nálezy ze dne 17.5.1963 (KOZÁK) a 14.3.1965 u Tovačova
(HEJL-MRAČOVSKÝ, oboje in HEJL-MRAČOVSKÝ 1965). Další pozorování je z paseky
Chrbovského lesa u Troubek na Přerovsku ze dne 14.5. a 21.5. 1976, kde sledoval ŠÁLEK
(Zprávy MOS 1980, 38: 129 a in litt.) ozývajícího se samce ve starém ovocném sadu.
Významné dokladované výskyty výrečka malého na střední Moravě jsou z poslední
doby. Dne 13.května 1998 nalezl řidič linkového autobusu na trase Přerov-Velký Újezd u
obce Záběšní Lhota asi 6 km severně od Přerova na silnici poraněného výrečka, který byl
dopraven na přírodovědné oddělení Okresního vlastivědného muzea J.A. Komenského
v Přerově (Moravská ornitologická stanice), kde posléze uhynul. Pitvou bylo zjištěno, že
se jedná o samici s předhnízdním zvětšením vaječníku. Příčinou úhynu bylo trauma
(hematom ve hřbetní krajině, rozdrcená páteř a ledviny, vnitřní krvácení), patrně po nárazu
do motorového vozidla (HANÁK 1998). Ráno 3.června 1999 byl nalezen výreček mezi
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Vítonicemi (okres Kroměříž) a Býškovicemi (okres Přerov) na silnici. Během přepravy do
ornitologické stanice v Přerově uhynul na následky srážky s motorovým vozidlem. Pitva
prokázala, že se jednalo o samce. Oba výrečci jsou zařazeni do sbírek stanice (HANÁK in
verb.).
První doložené hnízdění a poznámky k chování ptáků na hnízdišti
V noci z 5. na 6.6. 1997 slyšel J. Mikulec (MIKULEC & JAGOŠ 1998) volajícího samce
výrečka malého na okraji osady Suchovské Mlýny (místní část Hryzlácké mlýny, k.ú. Nová
Lhota, okres Hodonín, CHKO Bílé Karpaty, čtverec 7171 síťového mapování organismů).
Později byl pták přilákán na magnetofonovou nahrávku hlasu samce kulíška nejmenšího
(Glaucidium passerinum) a pozorován. V okruhu asi 1,5 km byl potom slyšen ještě
několikrát.
V následujícím roce, časně ráno 7.května 1998 J. Mikulec a M. Čapek na stejné lokalitě
opět zaslechli a po přivábení napodobením hlasu i pozorovali jednoho výrečka (viz též
MIKULEC & JAGOŠ 1998). Hnízdo bylo nalezeno až 18.7. K provokování samečka jsme
využívali buď magnetofonovou nahrávku teritoriálního hlasu samečka nebo většinou jeho
napodobování pískáním na ústa. Lokalitu jsme navštívili (P. Pavelčík, B. Jagoš) navečer
10.května. Samec výrečka se začal monotónně ozývat ve 21.15 hod asi 250 metrů od
později nalezené hnízdní dutiny. Při "napískávání" z jiných míst za námi poletoval a hlasitě
a vzrušeně nám odpovídal ještě 600 metrů od hnízda. Při návštěvě 26.5. (P. Pavelčík, P.
Křížek, J. Veselý) jsme zjistili, že samec odpovídá monotónním a nevzrušeným hlasem
z okraje lesa na SZ okraji osady Hryzlácké Mlýny. Na naše pískání 300 m od hnízda
přeletěl o 100 m blíž, takže se ocitnul mezi námi a hnízdem a dále se monotónně ozýval.
27.5. se samec na pískání ohlásil opět z okraje lesa na SZ konci osady. Stáli jsme (P.
Pavelčík, P. Křížek, J. Veselý, J. Sviečka) 150 m od hnízda, během dalšího napískávání se
samec přiblížil až na lípu ve vzdálenosti 8 metrů. Za pomoci baterek jsme na stromě objevili
dva výrečky a sledovali je ze vzdálenosti 4-5 metrů asi 10 minut. Na hovor, svícení a blesky
fotoaparátu celkem nijak nereagovali, oba se průběžně ozývali pískáním. Navečer 9.6. jsme
se pokusili (P. Pavelčík, M. Hrouzek) nalézt hnízdní dutinu na výše zmiňovaném okraji
lesa (jedná se o zbytek staršího porostu s mohutnými duby, buky a borovicemi). Nalezli
jsme zde větší počet dutin po datlech a strakapoudech, žádná z nich se ale nezdála být
obsazená. Za soumraku jsme začali pískáním imitovat hlas samce. Dokonale jsme tak
spletli samici, která přeletěla ze směru (později nalezené) hnízdní dutiny 100 m na mohutný
dub na okraji lesa a naléhavým hlasem od nás vyžadovala nakrmení. Zanedlouho přiletěl
i samec, hlasitě se ozýval typickým hlasem a často měnil místo. Chvílemi jsme měli dojem,
že se na lokalitě pohybují nejméně tři výrečci. Raději jsme je přestali dráždit pískáním,
ihned se uklidnili a samec se začal ozývat 15 m od hnízda.
15.6. jsme se znovu pokoušeli najít hnízdo (P. Pavelčík, J. Křen, B. Jagoš). Samec začal
odpovídat v 16.30 odpoledne ze vzdálenosti 10 m od (později nalezeného) hnízda po dobu
asi dvou minut. Zjistili jsme více dutin ve zpustlém sadu na okraji osady, hnízdo jsme však
nenašli. Na lokalitě jsme se znovu zastavili navečer 11.7. (P. Pavelčík, A. Maniš), kdy se
nám v 18.30 ozval samec velmi tichým hlasem 10 m od hnízda. Po delší době jsme ho
nalezli a pozorovali asi ze čtyř metrů. Seděl na pahýlu proschlé švestky v houštině
švestkových podrostků. Jakmile zjistil, že na něho pískáme my, několikrát ještě tichounce
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odpověděl, pak zavřel víčka, zavrtal hlavu do peří a pokračoval v dřímání. 15.7. jsme chtěli
pořídit fotodokumentaci samečka (P. Pavelčík, K. Fryšták), ale neuspěli jsme, protože
nebyl na pahýlu a v 17.00 se jen několikrát orientačně ozval a nedal se podle hlasu najít.
Ve čtvrtek 16.7. v odpoledních hodinách nalezli B. Jagoš a L. Hort při návštěvě lokality
tři vyvedená mláďata a poblíž jednoho dospělého ptáka v koruně asi 4 m vysoké neudržované hrušně ve vzdálenosti 7 m od hnízdní dutiny. V pátek 17.7. odpoledne byla tři mláďata
na stejném stromě a byli u nich oba staří ptáci, kteří po našem příchodu odletěli. Mláďata
se ihned po setmění přemístila do koruny 10 m vysokého rozložitého jasanu, kde žadonila
o potravu. K našemu překvapení se ze stále stejného místa ozývalo ještě jedno mládě a bez
problémů jsme pak identifikovali hnízdní strom (P. Pavelčík, J. Mikulec, A. Maniš, M.
Šťastný).
V noci ze 17. na 18.7. jsme chtěli vyzkoušet reakce výrečků a zkusit i odchytit některého
dospělého ptáka. Vyrobili jsme atrapu výrečka. Dvacet metrů od hnízdního stromu jsme
postavili nárazovou síť a atrapu nainstalovali k ní. Od 21.30 do 23.30 jsme s přestávkami
pouštěli nahrávku teritoriálního hlasu výrečka i jiných sov (kulíšek, sýček, sýc). Za celou
dobu jsme nezaznamenali žádnou reakci. Od 23.30 do 0.30 jsme se přesunuli o 300 m dál,
aby byl v okolí atrapy klid. V době naší nepřítomnosti se na atrapu nic nechytilo, a tak jsme
síť sbalili, aby mohla být mláďata do rána v klidu nakrmena. Tutéž noc (asi ve 23.50 hod)
se na lokalitě zastavili J. Sviečka a F. Zicha, kteří instalovali nárazovou síť 150 m od hnízda
(v místě pozorování ze 27.května) a za pomoci magnetofonové nahrávky jednoho výrečka
téměř ihned odchytili. Ráno 18.7. seděla tři mláďata na stejném místě na hrušce. V 5.30,
v 6.30 a v 7.30 jsem u nich vyplašil jednoho dospělého ptáka. Po posledním vyplašení byl
po okolí vytrvale pronásledován dospělým samcem sýkory koňadry (Parus major), který
za ním létal ve vzdálenosti 20 až 30 cm.
Při prohlídce vytipovaného stromu nalezl A. Maniš hnízdní dutinu se čtvrtým, ještě
nevzletným mládětem. Dutina se nacházela ve staré jabloni ve výšce 2,8 m, velikost dutiny
byla 50 x 25 cm, rozměry vletového otvoru 8 x 12 cm. V dutině ani v okolí hnízdního
stromu nebyly nalezeny žádné vývržky ani zbytky potravy, jen na zemi pod vletovým
otvorem bylo několik letek z křídla mladé sýkory koňadry. V noci 29.7. se pozorování
výrečků věnoval kolega A. Maniš (in verb.). V době od 21.30 do 22.30 hod zjistil
přítomnost všech mláďat 30 až 100 metrů od hnízda. Ozývala se zvuky velmi připomínajícími mňoukání koťat. Dospělý pták dal po příletu s potravou najevo svou přítomnost
písknutím a čekal, až si mláďata sama přiletí pro krmení.
Hnízdiště se nachází na JZ okraji rozsáhlého komplexu typických bělokarpatských luk
"Přední louky-Porážky" na rozhraní okresů Uherské Hradiště a Hodonín. Nadmořská
výška je kolem 400 m n.m. Osada Suchovské Mlýny se rozkládá v údolí říčky Veličky.
V okolí jsou převážně louky s množstvím rozptýlené zeleně - remízky, hrázemi křovin a
solitérními stromy. Zemědělská půda je využívána jen jako záhumenky a políčka drobných
zemědělců. Domky osady jsou rozmístěny v zahradách a sadech, místy nějakou dobu
neudržovaných. Krajina v těchto místech je jednou z nejkrásnějších v Bílých Karpatech a
má i svou dnes už zvláštní atmosféru. Při čekání na soumrak se mísí cinkot zvonků krav a
ovcí s pomekáváním koz uvázaných na řetízcích a pasoucích se v sadech. Obyvatelé tráví
svůj čas různými pracemi v okolí domů, často za poslechu hlasité hudby. Noční tmu prozáří
občas kromě pouličního osvětlení i oheň při opékání špekáčků a odpolední hudební
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produkce pokračuje až do nočních hodin. V neposlední řadě se zde vyskytuje nezvyklé
množství různých psů. Dva z nich nocovali ve stodole ani ne čtyři metry od hnízdního
stromu. To vše mohlo zřejmě ovlivnit výběr místa pro hnízdění výrečků.
V roce 1999 nebyli výrečci na loňském hnízdišti zaznamenáni. Hlas zřejmě nespárovaného samce slyšeli po větší část nocí 4. a 5.6. v údolí potoka Kazivec (k.ú. Slavkov,
okres Uherské Hradiště, kvadrát 7071) dle ústního sdělení V. Ondrová, M. Ondra a P.
Šimčík. Po konfrontaci pozorovatelů s magnetofonovou nahrávkou a vzhledem k jejich
zkušenosti považuji pozorování za věrohodné. Lokalitu, která je od místa hnízdění z roku
1998 vzdálena asi 3 km severovýchodně, jsem navštívil 8.6. Výrečky jsem nezjistil, a to
navzdory snahám přivábit je opakovaným napodobením jejich hlasu, na který reagoval
pouze puštík obecný (Strix aluco). Naposledy bylo v údolí Kazivce po výrečcích pátráno
v noci 1.7. (P. Pavelčík, K. Zvářal), opět ovšem bezvýsledně.
DISKUSE
Během našich návštěv jsme se snažili získat co nejvíce poznatků o chování výrečků na
hnízdišti využitelých při vyhledávání dalších hnízd. Nejdůležitější možností zjišťování
výskytu těchto sov je hlasový projev samců při obsazování teritorií a v průběhu hnízdění.
V našem případě v období od zjištění výrečků na lokalitě dne 7.5. až do 27.5. reagoval
samec na provokování napodobováním jeho hlasu velmi dobře, a to do vzdálenosti 600 m
od hnízdní dutiny. Nejvyšší hlasovou aktivitu jsme zaznamenali po setmění a před
svítáním. Po výrečcích je tedy vhodné pátrat cca dvě hodiny po setmění a dvě hodiny před
svítáním. Kolem 30.5. začalo sezení na vejcích, samec pak reagoval na provokování jen
do 300 m od hnízda.
Na lokalitě nebyl po celé období hnízdění výrečků zaznamenán výskyt puštíka obecného. Podle vlastních poznatků z jižní Evropy je přítomnost puštíka obecného limitujícím
faktorem pro výskyt výrečka malého (kde se ozýval výreček, neozýval se puštík, a naopak).
Absence dalšího nebezpečného predátora sov hnízdících v dutinách stromů - kuny (Martes
sp.) - byla pravděpodobně způsobena přítomností většího počtu psů v okolí hnízdního
stromu. Nikde v okolí ani při prohlídce stodol a seníků jsme nenašli žádný trus kun. Před
kunou jsou jinak bezpečné jen chemicky zabezpečené budky a dutiny.
Ornitologicky zajímavá je skutečnost, že spolu s výrečky bylo v osadě prokázáno
hnízdění skorce vodního (Cinclus cinclus) a konipasa horského (Motacilla cinerea). Večer
1.11.1996 jsme za pomoci magnetofonové nahrávky zjistili výskyt 1 ex. kulíška nejmenšího (Glaucidium passserinum) u NPR Porážky (PAVELČÍK & MANIŠ 1997), což je jen 2,5
km sv od hnízdiště výrečků. Jak je vidět z charakteristiky biotopu i zjištěné avifauny, může
u nás výreček úspěšně vyhnízdit i ve vyloženě podhorském prostředí. Řada náhodných
zjištění a pozorování z poslední doby snad předznamenává perspektivu našich častějších
setkání s tímto vzácným druhem sovy.
PODĚKOVÁNÍ. Závěrem chci poděkovat RNDr. Františku Hanákovi a všem svým přátelům a kolegům za
získané informace a sdělená pozorování, Ing. Davidu Horalovi pak za poskytnutí a upřesnění informací a celkovou
úpravu tohoto článku.
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SUMMARY
The occurrence of Europaean Scops Owl in Moravia was mentioned only in general terms
in historical sources. First breeding was recorded in 1998 near Nová Lhota village, Hodonín
district. Two owls were found on the locality on 7 May. Three fledged young were observed
on 16 July, and another young was found on 18 July in the breeding cavity. In addition, two
European Scops Owls were found in central Moravia on 13 May 1999 (female) and on 3
June (male), both in Přerov district. Both were killed by cars.
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Obr. 1 - Strom s hní zdem v ýreč ka malého.
Suchovské Mlýny 1998. (Foto: P. Pavelčík).
Fig. 1 - Tree with nest of the European Scops Owl,
Suchovské Mlýny 1998. (Photo: P. Pavelčík)

Obr. 2 - Hn í zdn í biotop v ý re č ka mal é ho,
Suchovské mlýny 1998. (Foto: P. Pavelčík)
Fig. 2 - Breeding place of the European Scops Owl,
Suchovské Mlýny 1998 (Photo: P. Pavelčík)
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Obr. 3 - Mládě výrečka malého, Suchovské Mlýny, červenec 1998. (Foto: K. Fryšták)

Fig. 1 - Young of the European Scops Owl, Suchovské Mlýny, July 1998. (Photo: K. Fryšták)
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Prvé dokázané hniezdenie kane popolavej (Circus pygargus)
v Lučenskej kotline
First confirmed breeding of Montagus Harrier (Circus pygargus)
in Lučenec hollow, Slovak Republic
MOJŽIŠ M.
Marian Mojžiš, Železničná 13, 985 31 Kalonda, Slovak Republic
ABSTRAKT. V roku 1997 bolo sledované hniezdenie 1 páru kane popolavej v láne
ozimnej pšenice pri obci Rapovce v Lučenskej kotline na juhu stredného Slovenska.
Do hniezda bolo znesených 5 vajec, z ktorých úspešne vyletelo 5 mláďat. Jedná sa
o prvé potvrdené hniezdenie druhu z tohoto územia.

ÚVOD
Hlavnými hniezdnymi oblasťami kane popolavej na Slovensku sú Východoslovenská a
Podunajská nížina a Záhorie (DANKO et al. 1994). Na iných miestach sa objavuje a hniezdi
len sporadicky. Zo stredného Slovenska je známy údaj od Sládeka, ktorý pozoroval
zahniezdenie v roku 1965 pri Budči neďaleko Zvolena (Hudec & Černý 1977). V práci
ŠŤASTNÝ et al. (1987) je zmienka o pravdepodobnom hniezdení z Rimavskej kotliny od
Štefku, a zo Žiarskej kotliny od Salaja. Krištín udáva pravdepodobné hniezdenie od Očovej
zo Zvolenskej kotliny (KRIŠTÍN in DANKO 1994).Možné je aj hniezdenie v Ipeľskej kotline
v okolí Ipeľ ského Predmostia, kde boli kane popolavé niekoľkokrát pozorované v júni 1997

(KRIŠTÍN in litt.).
O výskyte a hniezdení v Lučenskej kotline neexistujú z minulosti takmer žiadne údaje.
Vo svojich prácach ju nespomína ani SALAJ (1979, 1987). Jedine v práci ŠŤASTNÝ et al.
(1987) je zmienka o pravdepodobnom hniezdení z okolia Fiľakova od Molnára. Na
sledovanom území bola v rokoch 1990-1994 zistená len vzácne v čase jarnej migrácie
(MOJŽIŠ 1993). Výskyt v hniezdnej dobe bol zaznamenaný až 16.7.1995, kedy bol
pozorovaný loviaci samec so zelenou krídelnou značkou nad obilnými lánmi pri Lučenci,
kv. DFS 7684 (Kerestúr, Lengyel, Mojžiš). Ďalší údaj z obdobia hniezdenia pochádza
z 27.6. 1996 od Krištína, ktorý pozoroval 1 samicu pri Rapovciach, kv. DFS 7784 (KRIŠTÍN
et al. 1997). Prvé hniezdenie bolo dokázané v roku 1997 pri Rapovciach (Mojžiš, Kerestúr
- táto práca).
POPIS HNIEZDNEJ LOKALITY
Lučenská kotlina je krajinným podcelkom v Juhoslovenskej kotline. Na západe ju ohraničuje Ipeľ ská kotlina a Ostrôžky, na severe Revúcka vrchovina, na východe Rimavská
kotlina a na juhu Cerová vrchovina. Dno kotliny sa pozvoľne dvíha od juhu na sever a
severovýchod v nadmorskej výške 164-300 m. Preteká ňou rieka Ipeľ s niekoľ kými
prítokmi. Je intenzívne poľ nohospodársky využívaná a má ráz kultúrnej stepnej až
lesostepnej krajiny. Súvislejšie lesné porasty sú v juhozápadnej a čiastočne v seve157

rovýchodnej časti kotliny. Lučenská kotlina patrí do teplej klimatickej oblasti s chladnou
zimou.
Kane popolavé hniezdili v láne ozimnej pšenice (Triticum vulgare) s rozlohou 22 ha.
Lokalita sa nachádza v medzihrádzovom priestore Ipľ a, severne za obcou Rapovce
(kv.DFS 7784) v nadmorskej výške 171 m. Od západu je ohraničená štátnou cestou
s topoľovou alejou (hniezdo bolo umiestnené asi 100 m od cesty), z juhovýchodnej strany
riekou Ipeľ s brehovým zárastom a zo severu hrádzou Ipľa. V okolí hniezdnej lokality sa
nachádzajú poľnohospodársky využívané pozemky s približne rovnakým zastúpením ornej
pôdy, lúk a pasienkov s riedko roztrúsenými skupinkami drevín a krov (Populus sp., Salix
sp., Prunus spinosa). Pri hniezdnej lokalite bol ďalší lán pšenice (Triticum) s asi hektárovou
plochou kukurice (Zea mays), ruderálnym spoločenstvom zarastené pole a pastvina.
VÝSLEDKY
Kane popolavé boli v roku 1997 prvýkrát zaregistrované 27.4. v dopoludňajších hodinách,
kedy sa 1 pár zdržiaval na lokalite Napájadlá (menšia ostricová plocha s krovitými vŕbami,
príľ ahlou lúkou a priekopou slúžiacou ako napájadlo pre hospodárske zvieratá) medzi
obcami Rapovce a Mikušovce. Pri sledovaní páru v ten istý deň, medzi 16.15 až 18.15
došlo dva krát k aktu odovzdávania koristi samca samici, v obidvoch prípadoch na zemi,
pričom v druhom prípade samec priletel na lokalitu s korisťou, v neprítomnosti samice ju
uložil na zem a odletol. Neskôr priletel aj so samicou a zosadol na miesto, na ktorom
zanechal korisť. Tam s pootvorenými krídlami, ktorými pomaly pohyboval a rozprestretým
chvostom vábil samicu. Samica pristála pri samcovi a prijala korisť. Samec vzlietol a
niekoľkokrát nalietaval na samicu.
V tomto čase sa na lokalite okrem sledovaného páru zdržiaval aj ďalší exemplár,
pravdepodobne minuloročný, ešte nevyfarbený samec. Občas bol zaháňaný samcom
z páru. Vtáky sa na lokalite Napájadlá zdržiavali 4 dni.
1.5. sa kane presunuli asi o 700 m severozápadným smerom, na juhozápadnú časť
lokality "Pod plynárňou" (zvyšky mokrej lúky s krovitými vŕbami a príľahlou ostricovou
plochou) medzi Rapovcami a Slovenskou samotou. Príčinu presunu vtákov som nezistil.
Na tejto lokalite bola 4.5. pozorovaná kopulácia páru na zemi, potom ako samec zahnal
samostatného nevyfarbeného samca. Kane tu zotrvali 6 dní.
7.5. dochádza k ďalšiemu presunu páru o 1200-1300 m juhovýchodným smerom,
z lokality "Pod plynárňou" (vtáky boli odtiaľto pravdepodobne vytlačené párom kane
močiarnej Circus aeruginosus) na poľnohospodársky pozemok s ozimnou pšenicou (Triticum vulgare) pri Rapovciach. 11.5. tu bola pozorovaná tri krát samica s materiálom na
stavbu hniezda zaletujúca do obilia vždy na to isté miesto.
Samica začala znášať asi okolo 13.-14.5. Samec pravidelne prinášal potravu, ktorú
samica konzumovala v obilí na hniezdisku, alebo na pastvine za hrádzou. Samec zatiaľ
strážil na značke. Po nasýtení sa samica vrátila na hniezdo a samec odlietal loviť. V jednom
prípade (18.5.) sa zistilo neprevzatie koristi samice od samca. Samec po krúžení nad
hniezdom a po negatívnej reakcii samice odletal aj s korisťou z hniezdnej lokality. Samica
občas na chvíľu opúšťala znášku aj medzi donáškami potravy od samca. Poletovala nad
hniezdiskom, prípadne odpočívala na značke. V čase tvorby hniezda a znášania vajec
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samec dva krát atakoval nad hniezdiskom vranu (Corvus corone) a raz samicu kane
močiarnej.
5.6. bola prvýkrát vykonaná bližšia kontrola hniezda (Mojžiš, Kerestúr). Obsahovalo
znášku 5-tich vajec. Poloha hniezda bola označená drevenou tyčkou. Mláďatá sa začali
liahnuť okolo 10.-11.6.
5.7. sa uskutočnila druhá kontrola hniezda (Mojžiš, Kerestúr, Lengyel). V hniezde sa
nachádzalo 5 mláďat. Vek najstaršieho bol odhadnutý na 3-4 týždne (na základe tohoto
údaja boli vykonané prepočty začiatku znášania vajec a liahnutia sa mláďat). V dôsledku
dažďov boli 3/4 hniezda úplne odkryté (uľahnuté obilie). Pri hniezde sme rozmiestnili
kúsky textilu napustené naftou na odlákanie prípadných šeliem. Mláďatá boli J.Lengyelom
okrúžkované.
17.7. bolo hniezdo prázdne. Na hniezdisku bol sledovaný rodičovský pár a jeden
lietajúci mladý vták. 25.7. bolo sledovaných päť lietajúcich mladých vtákov, ktoré sa
zdržiavali sčasti na hniezdnej lokalite, sčasti na pastvine za hrádzou, kde boli kŕmené
rodičovským párom. Samec získaval potravu asi do 3 km v okolí hniezdiska. Hniezdo
nebolo ohrozené žatevnými prácami, pravdepodobne v dôsledku daždivého počasia.
Významným prvkom na hniezdisku tohoto páru bola drevená značka tvaru T označujúca
studňu, asi 3 m vysoká, jediné vyvýšené miesto na lokalite. Kaňami bola využívaná ihneď
od začiatku osídlenia lokality (8.5.). Slúžila ako strážne stanovište a miesto odpočinku.
Hniezdo bolo vzdialené 70 m južne od značky.
V roku 1998 v Lučenskej kotline hniezdenie nebolo zistené, výskyt bol potvrdený len
v priebehu jarnej migrácie: 16.4. - 1 samec, lokalita "Pod plynárňou", medzi Rapovcami
a Slovenskou samotou, (MOJŽIŠ in litt.); 18.4. - skupinka 4 samcov a 1 samice, Mikušovce
- Béter, (MOJŽIŠ in litt.); 6.5. - 1 samica pri Mikušovciach, (MOJŽIŠ in litt.);, začiatok mája
- 1 samec medzi Lázou a Holišou, (KERESTÚR in litt.).
Zaujímavým je aj spätný odchyt jedného mladého samca, krúžkovaného na sledovanom hniezde 5.7. 1997 J. Lengyelom. Tento samec bol spätne odchytený v rámci odchytu
dravcov a sov, ktorý vykonával na Uherskohradišťsku (juhovýchodná Morava) v dňoch
medzi 25.7.-10.9. 1998 P.Pavelčík a spol..
DISKUSIA
Na strednom Slovensku hniezdi kaňa popolavá ojedinele, častejšie sa vyskytuje len
v období ťahu. Na základe literárnych údajov (DANKO et al. 1994, FERIANC 1964, HUDEC
a ČERNÝ 1977, ŠŤASTNÝ et al. 1987) je vyše uvedené hniezdenie, po údaji Sládeka z roku
1965 (HUDEC a ČERNÝ 1977), druhým doloženým hniezdením na strednom Slovensku.
Kane popolavé sa v Lučenskej kotline objavujú od roku 1995 čoraz častejšie hlavne
v období jarného ťahu a možno predpokladať, že v budúcnosti dôjde k ich opätovnému
zahniezdeniu. Hniezdenie na sledovanom území v roku 1997 súvisí pravdepodobne
s dobrou potravnou ponukou - vyššou početnosťou hraboša poľ ného. Väčšina v súčastnosti
nájdených hniezd je umiestnená v agrocenózach, ktoré sú náhradou pôvodných hniezdnych
biotopov (vlhké lúky). Na Slovensku sú v agrocenózach hniezda najčastejšie nachádzané
v obilných kultúrach (Triticum sp., Hordeum sp.) a v repke (Brassica napus) (SUCHÝ1994).
Zaujímavým je vylietanie 5-tich mláďat zo sledovaného hniezda. Zo Slovenska sú za
posledných 20 rokov známe 3 prípady vylietania 5-tich mláďat z jedného hniezda, z ktorých
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2 uvádza DANKO (in litt.) a 1 NOGA (in litt.). Mnou popisovaný prípad je už štvrtým
v poradí. Ostatné údaje (začiatok hniezdenia, počet vajec, správanie sa na hniezdisku) sú
zhodné s dostupnou literatúrou (FERIANC 1964, HUDEC & ČERNÝ1977).
POĎAKOVANIE. Ďakujem Jozefovi Lengyelovi za poskytnuté materiály, Dušanovi Kerestúrovi a RNDr.
Antonovi Krištínovi, CSc. za poskytnuté údaje a Anne Vilhanovej za preklad do angličtiny.

SUMMARY
Breeding of a pair of the Montagu’s Harrier was studied in 1997 near Rapovce village in
Lučenec basin in south-central Slovakia. The nest was located in a field of wheat which was
sown in the previous autumn. Five eggs were laid, starting on the 13 or 14 June. Five young
were successfully fledged. The life of the pair was connected with a wooden, ca. 3 m tall
pole standing in the field, which served a an observation point and a resting place. This is
the first proved breeding of this species in the region.
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Sýček obecný (Athene noctua) v České republice - početnost
a rozšíření v letech 1998-1999
The Little Owl (Athene noctua) in the Czech Republic - abundance
and distribution in the years 1998-1999
SCHRÖPFER L.
Libor Schröpfer, Husova 302, 345 62 Holýšov, Czech Republic; e-mail schropfer@oaplzen.cz
ABSTRAKT. V návaznosti na výsledky z let 1993-95 bylo v letech 1998-99 pomocí
jednotné metodiky zkoumáno rozšíření, hnízdní hustota, vertikální rozšíření a
početnost sýčka obecného v České republice. Byla použita metoda provokace samců
pomocí nahrávky jejich teritoriálního hlasu na začátku hnízdního období (únorduben). Bylo sledováno celkem 27 studijních ploch rozmístěných po celém území
ČR. Průměrná hnízdn2 í hustota vypočtená z lokálních hustot na studijních plochách
byla 0,12 páru/10 km . Je to zhruba poloviční hodnota oproti letům 1993-95. Celkový
odhad velikosti hnízdní populace sýčka obecného na území ČR v letech 1998-99 je
500-1000 párů. V budovách různých typů se nacházelo 97 % pravděpodobných
hnízdišť. Hnízdění ve stromových dutinách prakticky vymizelo. Sýčci obsazují
většinou teritoria do 500 m n.m. Nejsilnější vliv na tento druh sovy je v minulých
letech na území ČR přisuzován tuhým a na sníh bohatým zimám.

ÚVOD
Sýček obecný dříve hojný druh sovy v celé střední Evropě (SCHÖNN et al. 1991, BAUER
& BERTHOLD 1996), v posledních letech ubývá a jeho početnost se snižuje (GENOT et al.
1997). Stejná situace panuje i v České republice (SCHRÖPFER 1996). Po poslední souborné
zprávě o rozšíření a početnosti sýčka obecného v České republice 1993-95 (SCHRÖPFER
1996), kdy získané výsledky zavdávaly důvod k mírnému optimismu, jsem se rozhodl akci
se stejnou metodikou zopakovat i v letech 1998-1999.
Hlavní cíle programu jsou tyto:
- zjistit současné rozšíření sýčka obecného v České republice
- pokusit se odhadnout velikost populace v České republice v letech 1998-1999
- zjistit lokální hnízdní hustoty ve sledovaných oblastech
- zjistit změny rozšíření a početnosti sýčka obecného oproti období 1993-1995
- zjistit vertikální rozšíření tohoto druhu a změny oproti 1993-1995
V letech 1998-1999 bylo možno využít vytvořené sítě spolupracovníků, kteří se podíleli
již na minulé akci. První předběžné výsledky byly již publikovány (SCHRÖPFER 1999).
Důvody současného stavu a probíhajících změn jsou velmi rozmanité a jejich výčet je
součástí všech významějších prací o tomto druhu z posledního období (SCHÖNN et al. 1991,
ILLE 1992, GASSMANN & BÄUMER 1993, GENOT 1995, BAUER & BERTHOLD 1996,
SCHRÖPFER 1996, GENOT et al. 1997). Uvedená práce shrnuje výsledky celostátního
programu v letech 1998-1999, několik údajů je také z let 1996 a 1997.
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METODIKA
Podrobný popis použité metodiky byl zveřejněn již dříve (SCHRÖPFER 1996). Sýčci byli
zjišťováni pomocí přehrávání magnetofonové nahrávky teritoriálního hlasu samce. Hlas
byl přehráván zejména na místech s předpokládaným výskytem tohoto druhu tj. u kostelů,
ve starých alejích a sadech, u zemědělských objektů, v parcích a na hřbitovech ap. Bylo
doporučeno reagující samce vyhledávat od konce února až do konce dubna. V pozdějším
termínu (zejména od poloviny května) se pozorovatel vystavuje nebezpečí, že zachytí
pouze nespárované liché samce tak, jako tomu bylo v roce 1998 na Břeclavsku (KRAUSE
in verb.). Doba přehrávání byla stanovena na 20. až 23. hod. SEČ, někteří pozorovatelé
prováděli zjišťování až do časných ranních hodin. V případě nepotvrzení přítomnosti bylo
doporučeno přehrávku hlasu zopakovat ještě jednou s odstupem několika dnů. Přehrávání
bylo doporučeno provádět za příznivých povětrnostních podmínek tj. jasné noci, bez srážek
a větru. V průběhu programu bylo vyzkoušeno také vábení pomocí vábničky. Konkrétní
poznatky o úspěšnosti této metody jsou však zatím velmi neúplné. Lokalita byla považována za obsazenou, pokud se na ní podařilo prokázat přítomnost sýčka alespoň jednou
v letech 1998-99. Zvolená metodika byla využita i v jiných pracích (ILLE 1992, GENOT
1996, 1997, KRAUS 1996) a v současné době je to nejpoužívanější metoda pro zjišťování
přítomnosti sýčka obecného (STANGE in verb.).
Výskyt volajícího samce byl hodnocen jako výskyt páru. Kromě Břeclavska, kde byla
v hnízdní sezoně 1998 prokázána přítomnost nespárovaných samců, není z jiných oblastí
zpráv o absenci samic. Tyto se také dle stanovené metodiky nedají zjišťovat. I přes uvedené
riziko je dále v textu pracováno s hustotou párů sýčka.
V přehledu jednotlivých zkoumaných oblastí je u každé udáno (pokud to bylo autorovi
známo): počet kontrolovaných lokalit, stručná charakteristika oblasti, počet zjištěných
teritorií, hustota populace a jména spolupracovníků. Shrnující údaje jsou udány v tab. 1.

Obr. 1 - Vyznačení oblastí, ve kterých byla zjišťována populační hustota sýčka obecného v letech
1998-99.
Fig. 1 - Location of study areas with breeding density of the Little Owl in the Czech Republic in the
years 1998-99.
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VÝSLEDKY
Díky spolupracovníkům byly shromážděny údaje o výskytu sýčka obecného v jednotlivých
oblastech na území České republiky. Rozmístění studijních ploch je na obr. 1 a jmenovitý
přehled oblastí spolu s jejich stručnými charakteristikami je v tab. 1.
Tab. 1 - Charakteristika sledovaných oblastí v České republice, ve kterých byla v letech 1998-1999
sledována hnízdní hustota sýčka obecného. (Teritorium z oblasti č. 3 je zahrnuto v oblasti č. 7.)
Table 1 - Charakterization of study areas with breeding density of the Little Owl in the Czech Republic
in the years 1998-1999. (Territory of area 3 is included in area 7)

Okres

Plocha

Páry

Hustota

Nadm.v.

Rok

District

Area

Pairs

Density

Altitude

Year

m a.s.l.
420-700
450-600
450-550
340-600
430-580
430-660
300-450
450-600
300-500
450-840
450-600
420-550
370-500
450-500
450-650
130-530
290-460
190-260
~250
330-600
490-680
340-610
390-710
160-350
150-410
250-450
220-370

98
98
98,99
98,99
99
98,99
98,99
98,99
99
98,99
98,99
98,99
99
99
97
98,99
99
98
98
98
99
96,99
97
98
98,99
98,99
99

2

1 Cheb,Sokolov,Tachov
2 Tachov
3 Tachov
4 Domažlice
5 Domažlice
6 Domažlice
7 Plzeň-jih, Pl.sever,Tachov
8 Plzeň-jih, Rokycany
9 Rokycany
10 Klatovy
11 Klatovy,Strakonice
12 Strakonice
13 Strakonice, Psek
14 Jind. Hradec
15 Jind. Hradec
16 Děčín
17 Rakovník
18 Kladno
19 Mladá Boleslav
20 Semily
21 Pelhřimov
22 Blansko
23 Svitavy
24 Hodonín
25 Břeclav
26 Vsetín
27 Jeseník
Celkem Total

km
210
100
120
160
50
90
300
30
20
80
100
135
180
250
250
100
50
50
30
25
100
60
56
320
1200
200
80
4350

2

0
0
(1)
0
0
0
17
0
0
1
0
2
6
0
0
9
0
0
1
0
0
0
0
6
11
1
5
59

Bp/10km
(0.1)
0.57
0.13
0.15
0.33
0.9
0,33
0.19
0.09
0.05
0.63
0.12
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Oblast č. 1
Nachází se na území okresů Cheb, Sokolov a Tachov. Jedná se o zemědělsky využívanou
krajinu v blízkosti Slavkovského lesa mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi. Celkem bylo
kontrolováno 92 lokalit. Nebylo nalezeno jediné obsazené teritorium. Zpravodajové
J. Bytel, V. Bytelová, D. Jäger.
Oblast č. 2
Plocha se nachází na okrese Tachov v blízkosti města Bor. Jedná se o zemědělsky
využívanou krajinu v podhůří Českého lesa. Oblast je porostlá menšími lesíky a v nižších
nadmořských výškách s větším množstvím menších vodních ploch. Plocha je intenzivně
kontrolována také na přítomnost sovy pálené (Tyto alba) a jsou zde pro ni upravovány
hnízdní lokality. Nebylo nalezeno jediné hnízdní teritorium sýčka. Nebylo ovšem vždy
striktně postupováno podle stanovené metodiky. Zpravodajové V. Pinta, A. Novák.
Oblast č. 3
Zkoumaná plocha leží na okrese Tachov, mezi Tachovem a Stříbrem. Bylo kontrolováno
celkem 66 lokalit. V severní části území se nachází velké množství menších rybníků, časté
jsou menší lesíky. Zbytek tvoří zemědělsky využívaná půda. Bylo nalezeno jedno obsazené
teritorium. Plocha se ovšem malým cípem překrývá s oblastí č. 7, zjištěné teritorium leží
právě v oblasti překryvu. V tab. 1 je proto výsledek v závorce a není započítán do celkové
sumy. Zpravodajové J. Krupička, J. Kořínek, J. Frček, P. Řepa.
Oblast č. 4
V severní části okresu Domažlice byla zkoumána zemědělsky využívaná pahorkatina
s velkým množstvím menších i středních lesních celků (v průběhu provokování sýčka
pomocí magnetofonové nahrávky bylo zjištěno několik obsazených teritorií sýce rousného
(Aegolius funereus)) a minimálním počtem vodních ploch. Plocha se rozkládá mezi obcemi
Holýšov, Horšovský Týn a Koloveč. Celkem bylo kontrolováno 67 lokalit a nebylo zjištěno
jediné obsazené teritorium. Zpravodajové L. Schröpfer, J. Valachovič, O. Hais, M. Maxa,
P. Růžek.
Oblast č. 5
V jihozápadní části okresu Domažlice, v okolí okresního města leží menší studijní plocha.
Jedná se opět o pahorkatinu s roztroušenými lesíky, omezeným počtem vodních ploch
(zejména západně od Domažlic) a intenzivně zemědělsky využívanou. Celkem bylo
kontrolováno 13 obcí, obce byly kontrolovány pouze jedenkrát a nebylo zjištěno žádné
obsazené teritorium. Zpravodaj D. Melichar.
Oblast č. 6
V jižní části okresu Domažlice jižně od města Kdyně v těsném sousedství hranice
s Bavorskem (SRN) leží další plocha. Jedná se o pahorkatinu s významným podílem lesů,
střídané loukami a pastvinami. Orné půdy je málo. Nebylo nalezeno jediné obsazené
teritorium. Zpravodaj J. Švejda.
Oblast č. 7
Plocha leží z největší části na území okresu Plzeň-jih a dále na rozhraní okresů Plzeň-sever
a Tachov. Krajina je pestrá, časté je střídání menších lesíků s intenzivně zemědělsky
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využívanou půdou. Na této ploše bylo v 67 kontrolovaných obcích zjištěno 17 obsazených
teritorií, populační hustota je 0,57 páru/10 km2. Mezi obcemi Stod (PJ), Nýřany (PS) a
Heřmanova Huť (PS) leží území o rozloze 110 km2, které je součástí výše zmíněné plochy.
Zde bylo zjištěno celkem 16 teritorií, lokální populační hustota je 1,45 páru/10 km2. Toto
"centrum" je pravidelně a hustě osídleno. Je charakteristické nízkou nadmořskou výškou
a je bez větších lesních celků. Jako u jediné oblasti v České republice zde došlo od let
1993-95 ke zvýšení stavů. Zajímavostí z hnízdní biologie je, že zde sýčci pravidelně hnízdí
v opuštěných holubnících. Tyto holubníky jsou často součástí obydlených stavení s častým
pohybem osob. Oblast je intenzivně kontrolována na přítomnost sovy pálené a jsou zde
prováděna ochranářská opatření pro posílení stavů této sovy (úprava hnízdišť, budky ap.).
Zpravodajové J. Hruška, D. Melichar, V. Bošek, L. Schröpfer, M. Maxa.
Oblast č. 8
Na rozmezí okresů Rokycany a Plzeň-jih leží malá plocha v těsné blízkosti Brd. Nebylo
zjištěno ani jedno obsazené teritorium, kontrolováno bylo celkem 11 obcí. Zpravodaj M.
Mattas.
Oblast č. 9
V západní části okresu Rokycany leží malá oblast v blízkosti obce Osek. Bylo zde
s využitím nahrávky hlasu sýčka kontrolováno celkem 7 obcí (kontrolováno bylo pouze
jedenkrát) a nebylo prokázáno žádné obsazené teritorium. Zpravodaj V. Říš.
Oblast č. 10
V západní části okresu Klatovy, v okolí města Nýrsko, byla prozkoumána plocha v podhůří
Šumavy se středně velkými lesními celky a méně intenzivní zemědělskou činností.
Charakteristické jsou zde samoty roztroušené v terénu. Bylo kontrolováno celkem 21
lokalit a prokázáno 1 obsazené teritorium (v nadmořské výšce 630 m n.m.). Nebyl prokázán
výskyt v okolí Železné Rudy z let 1993-95 v nadmořských výškách nad 800 m. Zpravodaj
S. Míl.
Oblast č. 11
Na rozhraní okresů Klatovy a Strakonice v blízkosti Horažďovic leží další plocha. Krajina
je intenzivně zemědělsky využívána. Bylo kontrolováno celkem 32 lokalit a nebylo
nalezeno jediné obsazené teritorium. Zpravodaj P. Louda.
Oblast č. 12
V těsné blízkosti předchozí plochy leží na Strakonicku v okolí Blatné plocha, která je
charakteristická pestrou krajinou s 30 % zastoupením lesů, 60 % tvoří otevřené plochy
(zemědělská půda), 5 % tvoří vodní plochy a 5 % osady. Plocha je sledována již několik
let a v letech 1998-99 zde byla prokázána 2 obsazená teritoria (hnízdiště), obě v zemědělských stavbách v nadmořských výškách 450 a 520 m n.m. Zpravodajové P. Pavlík a Z.
Voborník.
Oblast č. 13
Další plocha se rozkládá na území okresů Strakonice a Písek v blízkosti Písku. Jedná se o
krajinu s menšími lesíky, otevřené plochy jsou intenzivně obhospodařovány. Bylo zkontro165

lováno celkem 66 lokalit a prokázáno 6 obsazených teritorií (jedno z nich pouze v roce
1998). Zajímavostí je houkání jednoho samce v 11.30 hod. Zpravodaj Martin Šálek.
Oblast č. 14
Na Jindřichohradecku mezi Třeboní a Kardašovou Řečic í v severní části CHKO
Třeboňsko bylo kontrolováno celkem 66 obcí. Jedná se o krajinu s větším množstvím
vodních ploch, s významným podílem lesních celků a zemědělskou půdou. Nebylo
prokázáno jediné obsazené teritorium. Zpravodajové J. Cepák, E. Suchomelová, P. Musil,
T. Albrecht, J. Zárybnický.
Oblast č. 15
Ve východní části okresu Jindřichův Hradec v okolí Dačic byla v roce 1997 zkoumána
plocha dosahující až k hranicím s Rakouskem. Bylo kontrolováno celkem 74 lokalit a
nebylo zjištěno jediné obsazené teritorium. V letech 1998 a 1999 nebylo území kontrolováno dle stanovené metodiky, přesto nemá zpravodaj žádné informace o výskytu této
sovy ve zmíněné oblasti. Zpravodaj P. Doležal.
Oblast č. 16
V nejbližším okolí okresního města Děčín leží plocha s nižšími nadmořskými výškami.
Zajímavostí je, že velká část území je zastavěná. Součástí plochy je i vlastní město Děčín.
Plocha zasahuje až ke hranicím se Saskem (SRN) a je protínána Labem. Kromě obsazených
lokalit bylo kontrolováno dalších 13 obcí. Bylo zjištěno celkem 9 obsazených teritorií,
z toho 8 v panelových domech v Děčíně. Poslední teritorium je vesnické v těsné blízkosti
Děčína. Mezi jednotlivými městskými částmi Děčína docházelo k meziroční fluktuaci
stavů. Na opačné straně státní hranice se v současnosti nevyskytuje. Zpravodajové
P. Benda, J. Marek, Karlík, Bouška, Dvořáček, Bernardová. Viz také BENDA (1999) a
AUGST & MANKA (1997).
Oblast č. 17
V severozápadní části okresu Rakovník leží menší plocha v okolí obce Kněževes. Jedná
se o zemědělsky využívanou krajinu. Nebylo zjištěno žádné obsazené teritorium a v oblasti
chybí potvrzení výskytu této sovy od roku 1996 (zhruba před dvaceti lety uvádí zpravodaj
výskyt min. 4-8 párů). Zpravodaj M. Tichai.
Oblast č. 18
V severní části okresu Kladno leží malá plocha v okolí obce Poštovice. Převažují polní
kultury, je zde jeden menší lesní celek. Území nebylo pravděpodobně příliš intenzivně
zkoumáno. Nebylo zjištěno žádné obsazené teritorium. Zpravodaj J. Procházka.
Oblast č. 19
Severovýchodně od Mladé Boleslavi, mezi Sobotkou a Mnichovým Hradištěm se rozkládá
další plocha. Oblast je intenzivně zemědělsky využívána. Celkem bylo kontrolováno 21
obcí a bylo zde prokázáno 1 obsazené teritorium. Asi 5 km jižně od vymezené oblasti se
podařilo prokázat další teritorium v obci Čížovky (není započítáno do výsledků). Oblast
byla kontrolována pouze jedenkrát. Zpravodaj M. Lubas.
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Oblast č. 20
Na okrese Semily mezi Železným Brodem, Turnovem a Rovenskem pod Troskami leží
menší plocha. Celkem bylo kontrolováno 20 obcí. Charakteristický je kopcovitý terén.
Oblast byla kontrolována pouze jedenkrát. Nebylo prokázáno žádné obsazené teritorium.
Zpravodaj M. Lubas.
Oblast č. 21
Na Pelhřimovsku byly kontrolovány dvě disjunktní oblasti. Bylo kontrolováno celkem 43
vesnic na této ploše. Hlavním biotopem je zemědělská půda (50 %), dále lesní porosty
(30 %), zastavěná plocha (15 %) a vodní plochy (5 %). Nebylo zjištěno žádné obsazené
teritorium. Zpravodaj P. Koubek.
Oblast č. 22
Na okrese Blansko byly kontrolovány dvě disjunktní plochy. Nižší polohy jsou v zalesněných údolích a vhodnější stanoviště pro sýčky jsou tedy ve vyšších nadmořských výškách.
Obě plochy leží na území CHKO Moravský kras. Charakteristický je poměrně vysoký
stupeň zalesnění - 40 %. Plochy byly kontrolovány v letech 1996 a 1999 a nebylo zjištěno
žádné obsazené teritorium. Zpravodajové Z. Vermouzek a L. Dvořák.
Oblast č. 23
V jižní části okresu Svitavy byla v roce 1997 zkoumána plocha s podílem lesů 26 %. Nebylo
prokázáno žádné obsazené teritorium. Zpravodaj L. Dvořák.
Oblast č. 24
Ve východní části okresu Hodonín byla zkoumána velká plocha v podhůří Bílých Karpat
(nezalesněná plocha 250 km2). Celkem bylo kontrolováno 23 obcí. Zjištěno bylo celkem
6 obsazených teritorií. Zpravodaj B. Jagoš.
Oblast č. 25
Území okresu Břeclav je jedinou oblastí v České republice, kde jsou prováděna komplexní
ochranářská opatření pro sýčka obecného (a také pro sovu pálenou). Kromě vyvěšování
hnízdních rour a úpravy přirozených hnízdišť je to také péče o biotopy a zneškodňování
technických zařízení nebezpečných nejen pro sovy (prázdné nádrže, napajedla, roury ap.).
V jarních měsících je velká část okresu kontrolována na přítomnost teritoriálních samců
pomocí magnetofonové nahrávky. Zpravodajové předpokládají na území okresu 10-12
párů sýčka obecného. Ne vždy však všechny páry hnízdí. Např. v roce 1998 byli prokázáni
někteří samci, kteří byli hlasově aktivní ještě v průběhu června. V tomto pozdním termínu
se spárovaní samci již neozývají, ale intenzivně se starají o mláďata. Velkoplošný odhad
hustoty je na této ploše 0,09 páru/10 km2. Zpravodajové L. Opluštil, F. Krause, P. Berka.
Oblast č. 26
Na Vsetínsku byla kontrolována plocha, kde 63 % tvoří pole, 24 % lesní porosty, 10 %
zástavba a 3 % vodní plochy. Celá oblast je intenzivně kontrolována na přítomnost sovy
pálené a jsou zde pro ni upravována hnízdiště. Bylo zjištěno 1 obsazené teritorium.
Zpravodajové J. a M. Dvorští dodávájí, že ne vždy bylo postupováno striktně podle
stanovené metodiky.
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Oblast č. 27
U hranic s Polskem na okrese Jeseník byla kontrolována plocha v okolí Javorníku. Jedná
se o intenzivně zemědělsky využívanou oblast. Otevřené plochy zabírají 84 %. Oblast je
bez větších lesních celků (6 %), zástavba zabírá 10 % a území je téměř bez vodních ploch.
Bylo prokázáno 5 obsazených teritorií ve 13 navštívených obcích. Zpravodaj V. Procházka.
Do programu se zapojili i další ornitologové, kteří poskytli velké množství pozorování
sýčků z celého území České republiky. Naproti tomu nebyla čerpána pozorování z jiných
ornitologických periodik.
V okolí Kraslic, okr. Sokolov, byl v bývalém parku v dubnu 1998 prokázán výskyt
1 volajícího samce (J. Holeček in litt.). V okolí Spáleného Poříčí, okr. Plzeň-jih, bylo
v březnu 1998 kontrolováno celkem 12 lokalit bez použití magnetofonové nahrávky hlasu.
Nebylo zjištěno ani jedno teritorium. V letech 1993-95 zde bylo 5 teritorií (M. Dostál,
J. Tolar in litt.). V okolí Kadaně, okr. Chomutov, byla v roce 1998 zjištěna 3 teritoria. Dvě
z nich se nacházela v zemědělských objektech (obě hnízdiště), třetí v aleji vrb (V. Tejrovský in litt.).
V letech 1998-99 probíhalo zjišťování přítomnosti sýčka ve východní části okresu
Pardubice mezi Pardubicemi, Dašicemi a Kostěnicemi. Prokázána byla 2 teritoria.
Hnízdiště se nacházelo ve střeše ocelokolny v Kostěnicích a předpokládaným hnízdištěm
je objekt bývalých kasáren na okraji Pardubic v místě zvaném Hůrka (J. Horák, K. Harant
in litt.). V červenci 1999 byl při kontrole budek pro sovy pálené v objektu zemědělského
družstva v Roučkovicích u Pacova vyplašen dospělý sýček s jedním mládětem (P. Koubek
in litt.).
V okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí, okr. Frýdek-Místek, bylo kontrolováno 6 obcí.
Nebylo zjištěno žádné obsazené teritorium (M. Hýl in litt.). V okolí Vítkova (kvadráty
6172 a 6272) nebyl sýček pomocí nahrávky hlasu v roce 1999 zjištěn. Dle sdělení
zpravodaje se s ním v tomto prostoru od roku 1964 nesetkal (F. Gazda in litt.).
Velmi zajímavá zpráva došla od K. Popracha, který v okresech Hodonín, Kroměříž,
Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Vyškov vyvěsil 343 budek pro sýčky. Budky jsou
opatřeny ochranými prvky proti kunám a ani jedna z nich nebyla dosud obsazena. V okrese
Hodonín byly instalovány 3 budky, prokázáno bylo jediné teritorium v obci Žarošice ve
stáji. Dále bylo prokázáno hnízdění jednoho páru v budce pro sovu pálenou v seníku v obci
Karlín. 27.5.1999 byla kontrolována samice sedící na líhnoucích se mláďatech, 17.6. pak
byla 2 velká pull. ve stáří 20-25 dnů kroužkována. V okrese Kroměříž to byly 4 budky,
teritorium prokázáno v obci Tetětice na půdě. V okrese Olomouc to je 105 budek,
v současné době není na okrese známa jediná obsazená lokalita! V okrese Prostějov 195
budek, není známo jediné hnízdiště! V okrese Přerov bylo instalováno 16 budek, neobsazeno. Zjištěná 2 teritoria v obcích Malhostice a Troubky jsou v zemědělských objektech.
V okrese Šumperk 11 budek, není známa ani jedna lokalita s výskytem tohoto druhu.
V okrese Vyškov instalováno 9 budek, jediné teritorium zjištěno v Uhřicích v zemědělské
farmě. Sám autor zprávy míní, že se populace sýčka obecného ve všech těchto okresech
nachází v kritickém stadiu (K. Poprach in litt.).
Jedním z nejcennějších výsledků sledování v letech 1998-99 je možnost porovnání
lokálních hnízdních hustot v některých oblastech s obdobím 1993-95. V tab. 2 je shrnuto
celkem 10 ploch, kde bylo možno takové srovnání provést. Výsledky hovoří jednoznačně.
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S výjimkou plochy č. 7 na Plzeňsku, kde došlo v centrální části ke zvýšení stavů, je vývoj
na všech ostatních sledovaných plochách negativní. U pěti ploch (všechny v západních
Čechách) došlo k úplnému vymizení tohoto druhu!
Tab. 2 - Hnízdní hustota sýčka obecného (v párech na 10 km2) v jednotlivých oblastech v letech
1993-1995 a 1998-1999 (oblast č. 7 viz text.) Trendy: - - silný úbytek (vymizení nebo snížení hustoty
o více jak 50 %), - úbytek (snížení hustoty o 10-50 %), + zvýšení stavů (zvýšení hustoty).

Table 2 - Breeding density of the Little Owl (pairs per 10 km2) on particular areas in the years 1993-1995
and 1998-1999. Tendency: -- strong decreasing (more than 50 %), - decreasing (10-50 %), + increasing.

1
4
5
7
9
10
11
12
24
25

Okres District
Cheb, Sokolov, Tachov
Domažlice
Domažlice
Plzeň
Rokycany
Klatovy
Klatovy
Strakonice
Hodonín
Břeclav

1993-1995
0.50
0.40
0.40
1.00
0.14
0.20
0.28
0.22
0.38
0.17

1998-1999
0
0
0
0.57 (1.45)
0
0.1
0
0.15
0.19
0.09

Trend Tendency
---- (+)
---

Dle jednotlivých zpravodajů bylo také možno zjistit preferenci hnízdních biotopů v letech
1998-99. Obsazení pravděpodobných hnízdišť ukazuje tab. 3.
Tab. 3 - Pravděpodobná hnízdiště sýčka obecného v letech 1998-1999 v České republice (n=60).
Table 3 - Probable breeding sites of the Little Owl in the Czech Republic in the years 1998-1999 (n=60).

Zemědělské objekty

Aleje,parky

Agricult.buildings

Lanes, parks

46 (77%)

2 (3%)

Kostely, zámky

Ostatní domy

Churches, castles

Other buildings

3 (5%)

9 (15%)

Odhad velikosti populace sýčka obecného v České republice v letech 1998-99 vychází
z hodnot lokálních hnízdních hustot (tab. 1). Celková průměrná hnízdní hustota je 0,12
páru/10 km2. Při celkové rozloze ČR 78 870 km2 to odpovídá populaci asi 950 párů. Je
zřejmé, že v celkové rozloze jsou zahrnuty oblasti, které jsou sýčkem neobsazené (plochy
s velkou nadmořskou výškou, větší lesní celky), takže přepočet na celkovou rozlohu může
způsobit určité nadhodnocení stavů. Na druhé straně bylo u některých oblastí postupováno
ne vždy striktně podle stanovené metodiky a proto zde mohlo naopak dojít k podhodnocení
stavů. Ve světle těchto zjištění se domnívám, že hodnota 950 resp. 1000 párů představuje
dobrý odhad pro horní hranici velikosti populace sýčka v ČR. Vezmeme-li v úvahu, že 16
ze 27 sledovaných ploch je sýčky neobsazeno a že se průměrná hnízdní hustota sýčka od
let 1993-95 zmenšila zhruba na polovinu (SCHRÖPFER 1996) je odhad pro roky 1998-99
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také poloviční. Jestliže byla pro roky 1993-95 odhadnuta velikost populace na 1000-2100
párů, pak v letech 1998-99 odhaduji velikost populace sýčka obecného na území ČR na
500-1000 párů.
Vertikální rozšíření této sovy vyplývá také z tab. 1. Všechna významné oblasti rozšíření
leží v nadmořských výškách do 500 m. Nejvýše obsazené teritorium v letech 1998-99 bylo
zjištěno v okolí Nýrska, okr. Klatovy, kv. 6744 v nadmořské výšce 630 m (S. Míl in litt.).
Zcela mimořádné je zjištění volajícího samce sýčka 18.6.1999 na Svatém Tomáši, okr.
Český Krumlov v nadmořské výšce 980 m. Lokalita leží 5 km WSW od Frymburku (P.
Doležal in litt.).
DISKUSE
Současné rozšíření sýčka obecného na území České republiky a jeho početnost již zdaleka
neodpovídá údajům HUDCE (1983), ŠŤASTNÉHO & BEJČKA (1993) a ŠŤASTNÉHO et al.
(1997). Neodpovídá ani údajům z práce SCHRÖPFER (1996) z let 1993-95. Velké plochy
ČR jsou momentálně neobsazené (tab. 1), množství ploch vykázalo od posledního zjišťování různě silné úbytky (tab. 2). U jediné oblasti (č. 7) došlo k mírnému zvýšení stavů.
Podobný vývoj probíhá v posledním období na lokální, ale i republikové úrovni např. ve
Francii (GENOT 1995, 1996/97).
Významná centra rozšíření leží na územích s nadmořskou výškou pod 500 m (BAUER
& BERTHOLD 1996). Byla opuštěna teritoria na Šumavě z let 1993-95 v nadmořských
v ýšk á ch nad 800 m. Ojedin ě l é pozorov á ní volaj í cí ho sýč ka v č ervnu 1999 na
Českokrumlovsku v nadmořské výšce 980 m ukazuje pravděpodobně na nespárovaného
samce a není možno ho hodnotit jako hnízdní výskyt.
Sýček obecný prakticky opustil dřívější nejčastější hnízdiště - stromové dutiny (FOLK
in HUDEC 1983). Jednoznačně nejfrekventovanější jsou dutiny v budovách. Podobná
situace je např. ve východním Německu (HAASE 1993) i v Rakousku (ILLE 1996).
V centrech rozšíření tohoto druhu ve střední Evropě jsou to ovšem pořád ještě doupné
stromy např. hlavaté vrby (EXO 1991). V takovýchto oblastech jsou populacím zlepšovány
hnízdní možnosti vyvěšováním speciálních budek (HÖLZINGER 1987, GASSMANN &
BÄUMER 1993, GLUTZ & BAUER 1994, ILLE 1996). U nás v oblastech s velmi nízkou lokální
hní zdní hustotou je obsazování budek prakticky nulové jak dokazují zkušenosti
z Břeclavska (F. Krause, L. Opluštil in verb., OPLUŠTIL & KRAUSE 1995)) nebo ze střední
a severní Moravy (K. Poprach in litt.). Velmi zajímavé je hnízdění malé lokální populace
na Děčínsku, kde sýčci hnízdí v panelových budovách (Benda in litt.). Na opačné straně
hranice v Sasku (SRN) však v současnosti sýček chybí (AUGST & MANKA 1997).
Zajímavou možnost hnízdění naznačuje J. Cepák (in litt.). 12.7.1997 byli pozorováni
2 sýčci ve staré pískovně u obce Ječmeniště, okr. Znojmo. Jeden z ptáků byl pozorován ve
staré (zřejmě králičí) noře ve strženém břehu. Pískovna se nachází sice již na rakouské
straně, ale ptáci zřejmě loví i na české straně. V červnu 1996 byl vyplašen 1ex. z pásu trnek
nad stěnou bývalého hliníku (Zaňát in ČMELÍK 1998). V případě bohaté potravní nabídky
(na Znojemsku tento stav výslovně zmiňuje J. Cepák) je sýček pravděpodobně schopen
hnízdit i na jinak pro něj netypických místech. V zahraniční literatuře je možnost hnízdění
v zemních norách také zmiňována (SCHÖNN et al. 1991, GLUTZ & BAUER 1994).
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Mírně optimistické výsledky z poslední zveřejněné práce o sýčkovi obecném z území
České republiky (SCHRÖPFER 1996) se v letech 1998-99 nepotvrdily. Naopak v závěru této
práce formulovaná předpověď "při kombinaci negativních vlivů (tuhé zimy, intenzifikace
zemědělské výroby, zvýšený dopravní provoz, vysoké stavy drobných kunovitých šelem
a koček) může početnost populace opět výrazně poklesnout" se jednoznačně potvrdila. Je
zřejmé a z mnoha prací o této sově to vyplývá (ILLNER 1988, EXO 1991, SCHÖNN et al.

1991, ILLE 1992, GASSMANN & BÄUMER 1993, GLUTZ & BAUER 1994, KÄMPFERLAUENSTEIN & LEDERER 1995, MARTIŠKO 1995, BAUER & BERTHOLD 1996, GENOT et
al. 1997), že důvody úbytku jsou velmi různorodé a působí jako celý komplex negativních
faktorů na tento druh.
Sýček obecný v České republice od posledního celorepublikového sčítání jednoznačně
ubyl. Zmenšení stavů z 1000 - 2100 párů (SCHRÖPFER 1996) na polovinu tj. 500 - 1000
párů (tato práce) je třeba hodnotit jako silný úbytek. Jaké důvody mohly vést k tomuto
stavu? Je třeba předeslat, že diskuse nad příčinami úbytku sýčků je vedena v teoretické
rovině. Pro většinu z následujících úvah nejsou k dispozici přesné údaje. Většina zpravodajů také nepopsala sledované oblasti dostatečně přesně. Nebylo tedy možné vyhodnotit,
zda oblasti s vyššími hustotami sýčků byly odlišné od ploch, kde byly tyto hodnoty nižší.
Podobně jako v předchozím programu (SCHRÖPFER 1996) tak bylo postupováno záměrně
a otázky spojené s využitím jednotlivých biotopů nebyly zkoumány. Např. problematika
přítomnosti dostatečně velkých ploch trvalých nízkých travních porostů, které jsou
v uváděny ve většině prací o sýčkovi jako důležité (SCHÖNN et al. 1991, GLUTZ & BAUER
1994, BAUER & BERTHOLD 1996) nemohla být blíže diskutována.
Změny v otevřené krajině (rozorání luk, pastvin a mezí, redukce doupných stromů a
rozptýlené zeleně), které jsou uváděny v literatuře snad nejčastěji (ILLNER 1988, SCHÖNN
et al. 1991, ILLE 1992, GLUTZ & BAUER 1994, KÄMPFER-LAUENSTEIN & LEDERER 1995,
BAUER & BERTHOLD 1996, GENOT et al. 1997) takovou příčinou býti nemohly. Žádný ze
zpravodajů na tuto skutečnost ve své zprávě neupozorňuje. V oblastech, kde jsem zkoumal
sýčka já sám (oblasti č. 4 a 7) nebyla od roku 1995 zaznamenána žádná výrazná změna
v hospodaření na zemědělské půdě. Úbytek hnízdních příležitostí, který se změnami
v krajině úzce souvisí, je pravděpodobně kompenzován stále častějším vyhledáváním
zemědělských objektů jako hnízdišť. Od posledního zjišťování se podíl pravděpodobných
hnízdišť v zemědě lských objektech prakticky nezměnil (78 % v letech 1993-95,
SCHRÖPFER 1996; 77 % v letech 1998-99, tato práce). Došlo opět ale k úbytku hnízdišť ve
stromových dutinách, v letech 1998-99 už jen 3 %! Dutiny v budovách různého typu
představují v současné době 97 % pravděpodobných hnízdišť. Ještě v 50. - 70. letech to
bylo v bývalém Československu pouze 17 % (FOLK in HUDEC 1983). Domnívám se, že
tyto preference souvisí hlavně s potravní situací. Problémem při současné hnízdní hustotě
je vyhledávání hnízd a sledování hnízdní biologie. Z tohoto důvodu prakticky nemáme
informace o umístění hnízd, počtech vajec a mláďat, úspěšnosti hnízdění a o příčinách ztrát
při hnízdění. V zahraničí se těmto otázkám věnuje mnoho prostoru (ILLNER 1988, ILLE
1992, EXO 1993, GASSMANN & BÄUMER 1993, HAASE 1993).
Zvláštní pozornost se věnuje zejména u budkových populací v západní Evropě otázkám
predace kunovitými šelmami, zejména kunou skalní (Martes foina) (HÖLZINGER 1987,
HAASE 1993, MARTIŠKO 1995). U populací, které hnízdí v dutinách stromů a budov je
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tento problém zmiňován pouze okrajově (ILLE 1992) a proto tento vliv pravděpodobně
nezpůsobil tak dramatický pokles stavů této sovy v posledních letech.
Velmi významným mortalitním faktorem jsou pro sýčka tuhé a na sníh bohaté zimy (EXO
1983, 1988, HÖLZINGER 1987, ILLNER 1991, SCHÖNN et al. 1991, ILLE 1992, GLUTZ & BAUER
1994, KÄMPFER- LAUENSTEIN & LEDERER 1995, BAUER & BERTHOLD 1996, GENOT et al.
1997). Již v závěru předchozí práce (SCHRÖPFER 1996) jsem upozorňoval, že "je otázkou jak
se na velikosti populace projeví zima 1995/96...". V západních Čechách ležela v této zimě
souvislá sněhová pokrývka od Vánoc 1995 do poloviny února 1996. Teploty klesaly i pod
-20oC (vlastní pozorování). Další zima 1996/97 byla také studená. Vysoká mortalita v zimním
období je zapříčiněna nepříznivým počasím a nedostupností potravy. Tak např. zima 1978/79,
která byla charakteristická velmi nízkými teplotami a dostatkem sněhu, způsobila snížení stavu
sýčků na dolním Rýnu o 22 % (EXO 1983, 1988, HÖLZINGER 1987). Při déletrvající sněhové
pokrývce jsou sýčci silně ohroženi nedostatkem potravy asi po 2-3 týdnech (EXO 1988). Právě
tento stav nastal v západních Čechách v zimě 1995/96. U většiny oblastí v západních Čechách
došlo od posledního výzkumu 1993-95 k úplnému vymizení sýčka z otevřené krajiny (viz tab.
1). Domnívám se, že hlavním důvodem silného úbytku tohoto druhu na území ČR byly zimy
1995/96 a 1996/97.
Dalším vlivem, který mohl způsobit snížení stavů je aplikace rodenticidů (MARTIŠKO
1995, BAUER & BERTHOLD 1996). Zde chybí informace o zatížení našich populací úplně.
Přesto se domnívám, že tento vliv nebude příliš významný. Při současné ekonomické
situaci zemědělců a cenách těchto přípravků nebude používání intenzivní.
Ztráty způsobené silniční dopravou jsou zejména u vyspělých evropských zemí
s hustou silniční sítí a velmi intenzivním provozem další příčinou úbytku (ILLNER 1992,
GENOT 1995, BAUER & BERTHOLD 1996). Problémem je zejména období těsně po vylétnutí
mláďat, kdy tato s oblibou loví na obsekaných krajích silnic a dálnic a dochází tak ke
srážkám mladých nezkušených jedinců s dopravními prostředky. Že i u nás tento problém
existuje dokazuje případ z června 1998, kdy byla u obce Těšov na Uherskohradišťsku
nalezena na silnici 2 vzletná přejetá mláďata (K. Poprach in litt.). Protože tento mortalitní
faktor postihuje hlavně mladé ptáky, je nepravděpodobné, že by při menší intenzitě silniční
dopravy v ČR (ve srovnání s Francií a Německem, viz výše) tento vliv způsobil tak silný
úbytek stavů.
V poslední době se objevil významný, doposud málo popsaný a zkoumaný vliv na
populace sov. Jsou to úhyny sov v komínech, nezakrytých vodních nádržích, napajedlech,
otevřených nádržích na melasu, odstavených rourách, větracích šachtách ap. (GENOT 1995,
BAUER & BERTHOLD 1996, KRAUSE 1998). Tyto případy utonutí a uvíznutí většinou ale
unikají pozornosti. Vliv na populace sov je nejasný, přesto se zdá, že by to mohl být
zejména pro mladé ptáky významný mortalitní faktor. Na silný úbytek sýčků v poslední
době to však sotva bude mít významný vliv.
Jednotlivé oblasti byly zkoumány s různou intenzitou a ne všichni spolupracovníci se
drželi přesně stanovené metodiky. Oblast č.2 (Tachovsko) byl kontrolována ne příliš
intenzivně, přesto se domnívám, že uvedená nulová hodnota odpovídá skutečnosti, hlavně
díky vyšší nadmořské výšce. V oblastech č. 5 a 9 (Domažlicko, Rokycansko) byly obce
kontrolovány pouze jedenkrát. Zde mohlo dojít k přehlédnutí jednotlivých teritorií. U oblasti
č. 15 (Dačicko) bylo kontrolováno pouze v roce 1997, ale poměrně vysoká nadmořská výška
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podporuje teorii o nepřítomnosti sýčka v této oblasti. Obce oblasti č. 18 (Kladensko) byly
také kontrolovány ne příliš intenzivně, jedná se však o plochu malou, takže případná chyba
se na celkové hustotě příliš neprojeví. Podobná situace je u ploch č. 19 a 20, zde se ovšem
spolupracovník podílel již na minulém programu a uvedenou oblast velmi dobře zná.
U oblasti č. 26 (Vsetínsko) také mohlo dojít díky volnějšímu přístupu k metodice
k podhodnocení stavů. Spolupracovníkům je ovšem zkoumaná plocha velmi dobře známá
díky intenzivním ochranářským opatřením po sovu pálenou. Celkem je možno říci, dle
mého názoru, že nedodržování metodiky u vyjmenovaných oblastí neovlivnilo zásadním
způsobem výši odhadu velikosti populace sýčka obecného v České republice.
Jevem, který se projevoval v letech 1993-95, byla existence tzv. "center" (SCHRÖPFER,
1996). To byly oblasti o menší rozloze s vysokou lokální hnízdní hustotou. Tato "centra"
existují i nadále a negativním doprovodným úkazem je absolutní neobsazenost velkých
ploch v okolí. Tato skutečnost je popisována např. z jižní Moravy (L. Opluštil in verb.) a
také z Francie (GENOT 1996/97). Vznikem center, těchto ostrůvků s vysokou hnízdní
hustotou, která jsou od sebe značně vzdálena, dochází k izolaci jednotlivých skupin ptáků.
Tyto populace nejsou schopné vyrovnat ztráty pomocí vzájemné výměny jedinců (BAUER
& BERTHOLD 1996). Tím se stávají velké krajinné plochy neobsazenými (viz např.
Jindřichohradecko, Chebsko, Domažlicko).
PODĚKOVÁNÍ. Hlavní dík patří bavorské organizaci Landesbund für Vogelschutz (LBV) - Kreisgruppe Cham,
která celý program zabezpečila po finanční stránce. Zde patří jmenovitý dík H. Mühlbauerovi. Programu se
zúčastnilo mnoho ornitologů, jejichž jména jsou vyjmenována u jednotlivých studijních ploch resp. jednotlivých
pozorování. Mně nedostupnou literaturu pomohli obstarat R. Ille, U. Augst a J.C. Genot. Deset vábniček poskytla
AG zum Schutz bedrohter Eulen, SRN. Zde se angažoval zejména Ch. Stange. Finanční prostředky na poštovné
poskytla laskavě Západočeská pobočka ČSO prostřednictvím I. Ruckého. Cenné připomínky k rukopisu poskytl
anonymní recenzent. Všem jmenovaným organizacím i jednotlivcům patří můj upřímný dík.

SUMMARY
Distribution and numbers of the Little Owl were studied in the Czech Republic in 1998-99.
The project was financially supported by the Bavarian Landesbund für Vogelschutz,
Kreisgruppe Cham. See SCHRÖPFER (1996) for methods.
Little Owls were widely distributed over the territory of the Czech Republic. Mean
density, estimated in 27 study areas, was 0.12 pairs/10 km2. The overall population can be
estimated at 500-1000 pairs. The density decreased by 50 % in 10 study plots, which were
controlled both in 1993-95 and in 1998-99. The main reason seems to be the hard winters
1995/96 and 1996/97, of which especially the first was very cold and rich in snow.
Little Owls inhabit almost exclusively areas below 500 m a.s.l. The most elevated
breeding territory was found at 630 m a.s.l. in the Klatovy district. Hooting of a male was
also heard near Frymburk (Český Krumlov district) at 980 m a.s.l. The latter observation
was not interpreted as a breeding record.
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Hnízdní rozšíření a biologie sovy pálené (Tyto alba)
v České republice v roce 1998
Breeding distribution and biology of the Barn Owl (Tyto alba)
in the Czech Republic in 1998
POPRACH K.
Karel Poprach, U stavu 223, 783 14 Bohuňovice, Czech Republic;
e-mail karel.poprach@volny.cz
ABSTRAKT. Práce je závěrečnou zprávou Skupiny pro ochranu a výzkum sovy
pálené v ČR za rok 1998. S vě2tší či menší intenzitou bylo sledováno 37 okresů ČR
o celkové rozloze 39 753 km . V 32 okresech bylo instalováno 1 667 hnízdních
budek pro sovu pálenou, z nichž bylo obsazeno 84 budek 75 páry. V dalších 116
budkách byly nalezeny pobytové stopy sovy pálené. Hnízdění bylo prokázáno
celkem u 91 párů sovy pálené, z toho 45,1 % párů hnízdilo dvakrát v roce. V prvních
kontrolovaných snůškách bylo sneseno 176 vajec (průměr 7,04 vajec/hnízdo),
v druhých 124 vajec (8,27 vajec/hnízdo). Z prvního hnízdění bylo vyvedeno 418
mláďat (5,54 mláďat/hnízdo), z druhého 206 mláďat (6,07 mláďat/hnízdo). V jednom
případě bylo v druhém hnízdění vyvedeno 11 mláďat z hnízda. U některých párů
sovy pálené byly zaznamenány vyšší počty vyvedených mláďat v prvním a druhém
hnízdění současně - 1x17, 1x16 a 2x15 mláďat na pár. Do hnízd v přírodě bylo
přiloženo celkem 22 mláďat z chovů, ze kterých bylo úspěšně vyvedeno 17 mláďat.
54 ptáků bylo vypuštěno do přírody metodou volného letu. Okroužkováno bylo
celkem 514 mláďat a 24 adultních ptáků na hnízdech. Hnízdní úspěšnost činila
84,33 %.

ÚVOD
Sova pálená se stala v posledních několika desetiletích na území České republiky vzácným
ptačím druhem, přičemž v některých oblastech zcela vymizela nebo se její výskyt zredukoval na jednotlivá pozorování dospělých jedinců bez prokázaného hnízdění. Neustálé
snižování početnosti sovy pálené (v některých regionech až na kritickou mez) vedlo
k zvýšenému zájmu o tento druh a jeho ochranu. Rozsáhlejší inventarizace vhodných
hnízdišť na větších územích, spojená s instalací budek, však byla realizována až po roce
1990. Po roce 1995 se nadále zvýšil zájem o tento druh. Sova pálená se stala u nás doslova
populární a její ochraně se ve větší míře začaly věnovat jednotlivé regionální pracovní
skupiny. Důsledkem těchto ochranářských aktivit bylo setkání zájemců o sovu pálenou
v Olomouci dne 28. března 1998 a ustanovení Skupiny pro ochranu a výzkum sovy pálené
v ČR (ta je součástí Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov při ČSO). Jedním z cílů
nově vytvořené pracovní skupiny je každoroční zpracování výsledků z činnosti v podobě
závěrečné zprávy (je rozesílána jednotlivým členům), jejíž shrnutí za rok 1998 přináší tento
příspěvek.
MATERIÁL A METODIKA
V roce 1998 byla sledována početnost a některé údaje z hnízdní biologie sovy pálené na
různé úrovni v 15 okresech Čech a 22 okresech Moravy a Slezska. Z Moravy a Slezska
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Tab. 1 - Rozšíření a hnízdní biologie sovy pálené v ČR v roce 1998.
Table 1 - Distribution and breeding biology of the Barn Owl in the Czech Republic in 1998.

Sledovaná oblast celkem (km2) : 37 okresů/Total study area (km2) : 37 districts

Počet zkontrolovaných kostelů a kaplí/Churches and chapels checked
Počet lokalit (osad) s instalovanými budkami/Sites with installed nesting boxes
Počet instalovaných budek/Installed nesting boxes *
Počet zkontrolovaných budek/Checked nesting boxes
Počet obsazených budek T.a. - hnízdí/Nesting boxes occupied by breeding Barn Owls
Pobytové známky T.a. v budce - nehnízdí/Nesting boxes occuppied by non-breeding Barn Owls
Hnízdící páry T.a. na zemědělských farmách/Breeding pairs found on farms **
Hnízdící páry T.a. na kostelích a kaplích/Breeding pair found in church and chaples **
Hnízdící páry T.a. v jiných objektech/Breeding pairs found in other buildings
Počet kontrolovaných hnízdících párů T.a. celkem/Total breeding pairs checked
Z toho počet párů hnízdících dvakrát v roce/Pairs having bred twice in one year
Zjištěný počet snesených vajec v první snůšce/Total number of eggs found in first clutches
Zjištěný počet snesených vajec v druhé snůšce/Total number of eggs found in second clutches
Průměrný počet vajec v první snůšce/Average number of eggs found in first clutches
Průměrný počet vajec v druhé snůšce/Average number of eggs found in second clutches
Počet vyvedených mláďat v prvním hnízdění/Total number of young fledged

39.753
514
1.359
1.551+116
1.608
84
116
70+4
5+10
0+2
91
41 (45,1 %)
176
124
7,04 (n=25)
8,27 (n=15)

from first clutches ***

346+72?

fromsecond clutches

176+30?

Počet vyvedených mláďat v druhém hnízdění/Total number of young fledged
Průměrný počet vyvedených mláďat v 1. hnízdění/Average number of young fledged
from first clutches

5,54 (n=62)

from second clutches

6,07 (n=29)

Průměrný počet vyvedených mláďat v 2. hnízdění/Average number of young fledged

Počet přiložených mláďat z chovů vyvedených/Number of individuals raised

in captivity, placed in nesting boxes while still young versus those successfully fledged

Počet vyvedených mláďat celkem/Total number of fledged young ****
Počet vypuštěných sov pálených volným letem/Number of Barn Owls released
by free-flight method

Počet okroužkovaných mláďat/Number of young ringed
Počet okroužkovaných ad. ptáků/Number of adults ringed
Počet kontrolovaných ad. ptáků na hnízdišti/Number of ringed adults

retrappted on/in/at/by their nests

Počet hnízdění úspěšných (první, druhé a náhradní).../Total number of successful breeding
events...
Počet hnízdění neúspěšných (první,druhé a náhradní).../Total number of unsuccessful
breeding events ...

... z toho počet opuštěných snůšek/...abandoned clutches
Hnízdní úspěšnost celkem (%)/Total breeding success (%)

22 / 17
503+138
54
514
24
6
113
21
20
84,33

* první hodnota udává budky instalované na zemědělských farmách, druhá hodnota budky instalované na
kostelích a kaplích
* the first number represents the total number of nesting boxes installed on farms; the second represents the total
number of nesting boxes installed in churches and chapels
** první hodnota udává hnízdění T.a. v budce, druhá hodnota hnízdění T.a. mimo budku
** the first number represents the total number of Barn Owls pairs having bred in nesting boxes; the second
represents the total number of pairs known to have bred outside of nesting boxes
*** první hodnota udává počet zjištěných mláďat, druhá hodnota počet předpokládaných mláďat (nebylo zjištěno
přímou kontrolou)
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*** the first number represents the total number of young recorded; the second represents the total number of
young estimated
**** první hodnota udává počet vyvedených mláďat v budkách, druhá hodnota počet vyvedených mláďat mimo
budky
**** the first number represents the total number of nesting box young fledged; the second represents the total
known number of young having fledged anywhere apart from nesting boxes

pochází stěžejní část výsledků z instalovaných budek, z českých zemích pak pochází
většina materiálu z "přirozených" hnízdišť. Budky byly ve většině případů instalovány do
nadmořské výšky maximálně 550-600 m n.m, většinou na zemědělských farmách do
různých typů seníků, skladů píce, obilovin a mechanizace, na půdy kravínů, sušičky
obilovin a v mnohem menší míře pak do kostelů a kaplí. Na farmu byla většinou instalována
jedna budka, na některých farmách však 2 i více budek. Sledovány byly základní údaje z
hnízdní bionomie sovy pálené (tab. 1-3). V tab. 1 je počet obsazených budek sovou pálenou
vyšší než počet hnízdících párů v těchto budkách, neboť některé páry sovy pálené měly
druhá hnízda v jiné budce.
Na realizaci záchranných opatření pro sovu pálenou (výroba a instalace budek, práce
v terénu) bylo jednotlivými členy skupiny stráveno tisíce hodin a ujeto několik desítek tisíc
kilometrů. Výsledky uvedené v této zprávě jsou tedy ve většině sledovaných oblastí
výsledkem několikaleté usilovné práce v terénu. Záměrem předkládané zprávy je zpracování a vyhodnocení výsledků za rok 1998, a to bez hlubší analýzy např. příčin ústupu
sovy pálené, mortality apod. Na obr. 1 (mapa ČR) jsou znázorněny oblasti (většinou celé
okresy), kde byl výskyt a rozšíření sovy pálené v roce 1998 intenzivněji sledován. Při
realizaci ochrany sovy pálené byly použity také doplňkové metody druhové ochrany:
přikládání mláďat z chovů do hnízd v přírodě a vypouštění dospělých mláďat (ptáků) do
přírody volným letem.

Obr. 1 - Mapa České republiky se zákresem sledovaných okresů anebo jejich
tmavě), kde byla inventarizace a ochrana sovy pálené v roce 1998 prováděna.

částí (vyznačeno

Fig. 1 - The map of the Czech Republic with plot of followed districts or their parts (marked dark),
where inventory-making of the Barn Owl was made in 1998.
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Obr. 2 - Nadmořská výška kontrolovaných hnízd sovy pálené v 37 sledovaných okresech České
republiky v roce 1998 (n = 86).
Fig. 2 - Height above sea level of controlled nests of the Barn Owl in 37 districts in the Czech Republic
in 1998 (n = 86).

VÝSLEDKY A DISKUSE
Rozšíření a hustota
Nižší zastoupení hnízdišť sovy pálené v polohách 165-200 m n.m. nesvědčí o jejich
nevyužívání, ale o nižším zastoupení poloh pod 200 m v ČR. Některé páry vytvářely při
hnízdění "mikropopulace" (např. 2-3 páry hnízdily do vzdálenosti 2 km od sebe), přičemž
okolní oblasti zůstaly neobsazeny. Okres Znojmo lze použít jako modelový příklad ochrany
sovy pálené (hnízdil zde nejvyšší počet párů v rámci Moravy a Slezska). Téměř všechny
obsazené budky se nacházely v nížinné, jihovýchodní části okresu, kde denzita sovy pálené
dosáhla 8-10 párům/100 km2, což je hodnota vysoká i na celoevropské podmínky. Při
inventarizaci kostelů v tomto okrese byly s jedinou výjimkou všechny uzavřeny. Vysoká
obsazenost budek tedy signalizuje nedostatek vhodných hnízdišť pro sovu pálenou a
poukazuje na vzácnost sovy pálené v jiných vhodných regionech, kde byly budky instalovány, ale nebyly sovou pálenou (ve většině případů) obsazeny (např. okresy Opava,
Kroměříž, Přerov).
Vejce
Většina snůšek byla opuštěna hnízdící samicí (párem) po druhové nebo mezidruhové
interakci.
Snůška z první dekády srpna se týká polygamie, kdy na hnízdišti byl prokázán
kroužkováním výskyt dvou samic s mláďaty. První samice hnízdila dvakrát v roce, druhá
samice zahnízdila až začátkem srpna. Výskyt dvou samců prokázán nebyl. Při předpoklá178

daném třetím hnízdění sovy pálené v jednom roce na jedné lokalitě je tedy potřeba vždy
prověřit, zda se nemůže jednat o zmíněnou polygamii.
Tab. 2 - Zjištěný počet snesených vajec v první a druhé snůšce sovy pálené v 37 sledovaných okresech
České republiky v roce 1998.
Table 2 - Total amount of eggs found in Barn Owl first and second clutches in 37 districts of the Czech
Republic in 1998.

Počet vajec No. of eggs
1. snůška The first clutch
2. snůška Second clutch

3
1

4
5
-

5
3
1

6
4
-

7
4
3

8
4

9
3
1

10
3
2

11
2

12
1

13
1
-

14
-

19
1*
-

* zřetelně se jednalo (podle zašpinění vajec) o 2 rozdílné snůšky (13+6 vajec) v jedné budce. V tab. 1 byla tato
snůška při výpočtu průměrné hodnoty rozdělena na 13 a 6 vajec. /It was evident that there were two different
clutches (13+6 eggs) in the nest.

Mláďata
K výborným výsledkům obsazenosti budek sovou pálenou přispěly dobré potravní
podmínky v podobě gradace populace hraboše polního na většině území Moravy a Slezska.
Výjimkou byla celá jižní Morava (především okres Znojmo, Hodonín, Břeclav a částečně
také Uherské Hradiště), kde gradace probíhala již v roce 1997 a přibližně v březnu roku
1998 se populace hraboše zhroutila. V tomto kontextu byl na jižní Moravě zaznamenána
zajímavá situace. I když v předjaří roku 1998 došlo ke zhroucení populace hraboše polního,
hnízdilo v okrese Znojmo 50 % a v okrese Hodonín 71,4 % populace sovy pálené podruhé
v roce. Avšak již při kontrolách prvních hnízd jsem nacházel v obsazených budkách mrtvá
mláďata různého stáří. U dvou uhynulých mláďat bylo provedeno toxikologické, parazitologické a bakteriální vyšetření. V jednom případě pitva prokázala zárodky bakterií

Obr. 3 - Počátek prvních snůšek sovy pálené v 13 okresech Moravy a Slezska v roce 1998 (n = 49).
Fig. 3 - The onset of the first clutches of the Barn Owl in 13 districts in the Moravia and Silesia in 1998
(n = 49).
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Obr. 4 - Počátek druhých snůšek sovy pálené v 13 okresech Moravy a Slezska v roce 1998 (n = 20).
Fig. 4 - The onset of the second clutches of the Barn Owl in 13 districts in the Moravia and Silesia in
1998 (n = 20).

Escherichia coli var. haemolytica. Primární příčinou smrti však bylo vyhladovění mláďat
a následné oslabení organismu. V některých případech byla nalezena mláďata uhynulá pod
budkou nebo ve vletovém otvoru budky, kde zřejmě čekala na potravu od rodičů.
V jednotlivých případech sovy pálené opouštěly také snůšky. I přes nedostatek potravy
některé páry vyváděly v prvním hnízdění až 8 mláďat/hnízdo, což mohlo být důsledkem
dostatečných alternativních zdrojů jiné potravy (drobní pěvci, další druhy drobných
zemních savců), v ostatních případech však většina párů vyváděla 3-4 mláďata/hnízdo. Za
této situace bylo nepochopitelné, že tak vysoké procento párů sovy pálené zahnízdilo
podruhé v roce. V druhých hnízdech byla situace obdobná jako v prvním hnízdění a páry
vyváděly pouze 2-3 mláďata/hnízdo.

Tab. 3 - Zjištěný počet vyvedených mláďat v prvním a druhém hnízdění sovy pálené v 37 sledovaných
okresech České republiky v roce 1998.
Table 3 - Total amount of young fledged from first and second breeding of the Barn Owl in 37 districts
of the Czech Republic in 1998.

Počet mláďat Number of nestlings
1. hnízdění The first breeding
2. hnízdění Second breeding

0
14
6

1
1
-

2
1
3

3
6*
4

4
11
2

5
12
2

6
12
4

7
8
4

8
6
6

9
5
1

10 11
2 1**

* jeden případ se týká polygamie /one case concerns polygamy
** jedná se o dosud nejvyšší počet vyvedených mláďat na hnízdě zjištěný v České republice /it is the highest
number of fledged young from nest found out in the Czech Republic

Ztráty a predace
Na Plzeňsku byli zaznamenáni 2 usmrcení ptáci elektrickým proudem pod zděnými
trafostanicemi, kde sovy hnízdily. Na všech farmách byly členy Skupiny vyhledávány
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různé typy otevřených nádrží s melasou (anebo jinou tekutinou), kde hrozilo nebezpečí
utopení pro sovu pálenou a jiné druhy živočichů. Na Moravě a ve Slezsku bylo takto
zkontrolová no celkem 1 017 země dělských farem, na kterých se nacházelo 149
nebezpečných nádrží. V sedmi z těchto nádržích bylo nalezeno celkem 20 utopených sov
pálených.
Vzhledem k tomu, že populace sovy pálené je vystavena silnému predačnímu tlaku
především ze strany kuny skalní (Martes foina), je nutnou součástí budky plechový vikýř
nad a po stranách vletového otvoru, který přístup kuně do budky zamezuje. Takto upravená
a zabezpečená budka byla testována v umělých podmínkách v kleci s chovaným tříletým
samcem kuny skalní. Při testování vyplynulo, že kuna není schopna se do budky dostat
z horní části přes plechový vikýř, ale může se do budky dostat z její spodní části, má-li
k tomu minimální vhodné podmínky. Z celkového počtu 84 obsazených budek sovou
pálenou v roce 1998 byla zaznamenána predace snůšky kunou ve dvou případech. Do obou
budek měla kuna - i když se to zdálo při instalaci budky nemožné - přístup ze spodní části
budky po železné konstrukci. Obě tyto budky (a dále všechny další budky) byly zabezpečeny plechovou tabulí umístěnou pod vletovým otvorem budky. Vzhledem k tomu, že se
kuna v několika málo případech dostala do budky, i když byl pod budkou volný prostor,
doporučuji takto zabezpečovat všechny instalované budky pro sovu pálenou.
Chovy v zajetí a vypouštění
V posledních letech se zvýšil počet chovaných sov pálených v zajetí. Jedná se zejména o
stanice pro handicapované živočichy, zoologické zahrady a soukromé chovatele. Na
základě mně známých informací chová k současnému datu sovu pálenou 10 stanic či ČSOP,
9 zoologických zahrad a 12 soukromých chovatelů v počtu 50-60 párů (počet párů nebylo
možné přesně stanovit). Část odchovaných mláďat byla v roce 1998 přiložena do hnízd
v přírodě nebo vypuštěna metodou volného letu. Obě metody jsou však ve strategii ochrany
sovy pálené u nás pouze doplňkové (experimentální) a nelze na nich postavit posílení a
obnovu populace sovy pálené v ČR!
V roce 1998 bylo přiloženo v okresech Hodonín, Nymburk, Prostějov, Přerov a
Uherské Hradiště celkem 22 mláďat sovy pálené, z nichž bylo adoptivními rodiči vyvedeno
17 mláďat (jedno mládě bylo později odchyceno v jiné budce již jako samostatný pták 4
km od místa přiložení). V okrese Hodonín dopadlo přiložení jednoho mláděte negativně,
což bylo způsobeno zhroucením populace hraboše polního, kdy později hynula i ostatní
mláďata na hnízdech. V druhém neúspěšném případě nebylo přijato žádné ze 4 přiložených
mláďat sovy pálené. Dva dny po přiložení byla mláďata nalezena s utrženou hlavou pod
budkou nebo v budce. Rodiče nebo sourozenci tedy přiložená mláďata považovali za kořist.
Tento jev mohl být zapříčiněn tím, že mláďata byla v zajetí krmena převážně kuřaty a podle
toho se vyznačovala charakteristickým pachem (pach mláďat v přírodě je odlišný). Přesto,
že sovy mají všeobecně špatný čich, mohl to být jeden z důvodů neúspěšnosti realizovaného opatření.
Dodatek k výrobě budky
Při výrobě budek se v praxi ukázalo jako vhodnější nezhotovovat v zatemňovací přepážce
budky druhý vstupní otvor, ale ponechat celou svislou zadní část přepážky o šířce 15 cm
volnou (chybně je zobrazeno na obr. 1 v práci POPRACH et al. 1996), a to především
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z důvodu každoročního hromadění vrstvy vývržků, kdy během několika málo let může
dojít k zneprůchodnění otvoru v přepážce a k uzavření hnízdního interiéru budky.
PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem, kteří svými výsledky přispěli k vypracování této zprávy. Jedná se především o
následující členy Skupiny: H. Bednářová, P. Berka, V. Čeřovský, J. Dohnal, M. a J. Dvorští, B. Franěk, I. Hertl,
J. Hruška, P. Koubek, F. Krause, D. Melichar, A. Novák, L. a V. Opluštilovi, I. Otáhal, P. Pavelčík, V. Pinta, A.
Poprach, V. Pintová, L. Řezáč, D. Stejskal, V. Šťovíček a J. Vajner. Mláďata sovy pálené z chovů k přiložení do
hnízd v přírodě poskytli ZOO Ostrava, Stanice pro ochranu fauny v Pavlově, J. Dohnal a J. Kučera. Metodou
volného letu vypustily sovy pálené do přírody: stanice v Bartošovicích a Hluboké nad Vltavou, Podkrušnohorský
zoopark, ZO ČSOP Valašské Meziříčí a ZOO Vyškov. Jednotlivé regionální ochranářské programy byly finančně
podpořeny MŽP z Programu péče o krajinu nebo prostřednictvím projektů pro nevládní organizace a dále
některými okresními úřady. Za podporu děkuji především P. Pařízkovi z MŽP a J. Šafářovi z regionálního
pracoviště AOPK ČR v Olomouci.

SUMMARY
This paper is the final Czech Barn Owl Study Group report for 1998. The Barn Owl breeding
distribution survey was conducted in 37 districts covering a total area of 39.983 km2. In
total, 1.667 nesting boxes were installed in 32 districts, out of which 84 boxes were occupied
by 75 pairs. Barn Owl pellets were found in an additional 116 boxes. 91 pairs were found
to be breeding, out of which 45.1 % bred twice in the year. The first clutches that were
checked contained 176 eggs (7.04 eggs per clutch), and the second 124 eggs (8.27 eggs per
clutch). In total, 418 young were fledged from the first clutches (5.54 young per clutch) and
206 from the second (6.07 young per clutch). In one case, 11 young were fledged from a
second clutch. Several cases of a high total number of young fledged were recorded for both
first and second clutches: 1x17, 1x16, and 2x15 young per pair. The average breeding success
was calculated at 84.3 %. A total of 514 young and 24 nesting adults were ringed.
Fifty-five eggs (mostly from abandoned clutches) were measured and weighed in
1997-1998, and 24 eggs were removed to a laboratory for both PCB and heavy metal
analyses.
Recently, 10 Barn Owls have been housed in handicapped animal stations, 9 have been
kept in zoological gardens, and 12 have been kept privately. Twenty-two of the Barn Owls
bred in captivity were placed in nests, 17 of which successfully fledged. 54 of the privately
raised young were released by free-flight method. However, protection of the Barn Owl
cannot be based solely on these two methods.
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On marking of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)
population with colour rings in Slovakia
MADERIČ B.
Ing. Boris Maderič, Bancíkovej 7, 821 03 Bratislava, Slovak Republic
ABSTRAKT. Od roku 2000 sa odporúča jednotný spôsob označovania populácie
orla krikľavého na území Slovenska farebnými krúžkami. Krúžok žltej farby sa
umiestni u mladých vtákov na pravú nohu a u starých na ľavú nohu, smer čítania je
zospodu nahor.

Na poslednom stretnutí Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov na Slovensku
(SVODAS) v dňoch 5.-7.11.1999 v Štefanovej bola prerokovaná problematika označovania populácie orla krikľavého na území Slovenska farebnými krúžkami. Členmi
pracovnej podskupiny orla krikľavého bol dohodnutý nasledovný spoločný postup:
1. Použitie 1 krúžku žltej farby s čiernym dvojmiestnym alfanumerickým kódom vo
vertikálnom smere (odčítavaný v smere od prstov k telu vtáka).
2. Umiestnenie: pull. - pravá noha, ad. - ľ avá noha.
3. Súbežné použitie normálneho hliníkového krúžku: pull. - ľ avá noha, ad. - pravá noha.
4. Začiatok označovania farebnými krúžkami je stanovený na rok 2000.
Touto cestou sa obraciame s prosbou na všetkých kolegov, ktorí v teréne zaznamenajú
údaje o pozorovaní takto označených jedincov orla krikľavého, aby ich zaslali na horeuvedenú adresu. Za spoluprácu vopred ďakujem.
SUMMARY
Marking of the Lesser Spotted Eagle population with colour rings in Slovakia was discussed
on last working meeting of the Working Group on Research and Protection of Birds of Prey
and Owls (SVODAS) in Štefanova (Slovak Republic), 5th-7th november 1999.
Members of the SVODAS, working in subgroup for the Lesser Spotted Eagle, accepted the
following technique of colour-marking of the Lesser Spotted Eagle population in Slovakia:
1. Use of 1 yellow ring with black code (2 alphanumeric code) in vertical line, readed from
toe to eagle’s body.
2. Position: pull. - at the right leg, ad. - at the left leg.
3. Paralell use of 1 normal aluminium ring: pull. - at the left leg, ad. - at the right leg.
4. Colour-ringing is starting in 2000 year.
(Došlo 22.12.1999, přijato 15.3.2000)
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DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. & SARGATAL, J. (Eds.), 1999:

Handbook of the Birds of the World. Volume 5: Barn Owls to Hummingbirds.
Lynx Edicions, Barcelona.
Autorský kolektiv podle jednotlivých zemí: Austrálie: M. Bruce, P. Olsen; Dánsko: J. Fjeldsa;
Finsko: H. Mikkola; Kanada: D. Cannings; Kolumbie: G. Stiles; Mexiko: P.E. Rocha, J.L.R. Salazar;
Německo: R. Bündgen, M. Heindl, I. Heynen, C. Hinkelmann, K.-L. Schuchmann, A. Weller, T.
Züchner; Nový Zéland: M. Roy; Spojené království: P. Chantler, N. Cleere, D. Holyoak, D. Wells;
USA: D. Altshuler, R. Berkley, W. Calder, P. Chai, M. Cohn-Haft, C. Deppe, D. Holt, J. Marks, J.
Petersen, A.T. Peterson, D. Powers, J. Rappole, P. Scott, K. Seager, B. Thomas, K. Wood; Venezuela:
C.S. Osés.
Ilustrátoři: R. Allen, N. Arlott, E. Barnes, H. Burn, C. Byers, J. Cox, M. Hulme, A. Jutglar, F. Jutglar,
I. Lewington, T. Llobet, D. Nurney, D. Pratt, C. Rose, L. Sanz, E. Vilaró, J. Wilczur, I. Willis, T.
Worfolk
759 stran, 76 barevných obrazových příloh, 404 barevných fotografií, 757 barevných map rozšíření, přibližně
8000 bibliografických odkazů. Formát 255x320 mm. Cena 185,00 USD nebo 110,00 GBP. ISBN 84-87334-25-3.

Když španělské vydavatelství Lynx Edicions poprvé zveřejnilo zprávu o tom, že připravuje několikasvazkovou
monografii, která bude jako první na světě popisovat a
ilustrovat všechny druhy ptáků, řada ornitologů příliš
nevěřila v kvalitu tohoto díla a jejich postoje byly
zpočátku skeptické. Již první svazek vydaný v roce 1992
však potvrdil, že tvůrci projektu HBW to myslí
doopravdy vážně a jejich ambiciózní představy se začínají naplňovat. Pro základní informace o HBW odkazujeme čtenáře buď na recenze uveřejněné v našich časopisech Buteo, 7: 200-203, a Folia Zoologica, 47: 79-80,
nebo vlastníci počítačů napojení na Internet se s ním
mohou také seznámit na webové stránce
http: //www.hbw.com.
V pořadí již pátý díl HBW si v kvalitě nijak nezadá s předcházejícími svazky. Opět
opravdové dílo po obsahové i estetické stránce. Početný mezinárodní tým expertů v něm
zpracoval dostupné údaje o 757 druzích ptáků z řádů Strigiformes, Caprimulgiformes, a
Apodiformes. Sovy světa byly sice již dříve monograficky zpracovány, avšak zájemcům
o tento řád se teprve v podobě pátého svazku HBW dostala do rukou první konečně kvalitně
ilustrovaná kniha. Ti, kdo se zajímají o kolibříky, mohou rovněž skákat radostí při pohledu
na ohromnou, vůbec první kompletní kolekci ilustrací těchto létajících drahokamů.
Textová část obsahuje základní údaje o jednotlivých druzích, o řadě z nichž se toho
ještě mnoho neví, jako např. o výrečkovi kolumbijském (Otus colombianus), rorýsovi
zairském (Schoutedenapus schoutedeni) nebo kolibříkovi měděném (Discosura letitiae),
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zatímco jiné, např. sova pálená (Tyto alba) nebo lelek lesní (Caprimulgus europaeus) jsou
prostudovány relativně dobře. U sov nalezneme v knize velmi podrobné charakteristiky
čeledí Tytonidae a Strigidae. Unikátní je rovněž kolekce špičkových barevných fotografií,
např. letovky sov pálených. Oko potěší i pohled na kvalitu ilustrací např. zástupců rodů
Tyto (Mark Hulme), Bubo nebo Strix (Tim Worfolk) aj. Zájemci o hlubší studium sov jistě
shledají velmi cennými odkazy na další důležitou literaturu.
Nevím, co bych ještě mohl říci více o této knize. Vše se nedá dost dobře vyjádřit, nejlépe
je vidět HBW na vlastní oči. Pokud stále váháte, zda-li si zakoupit tuto kolekci či nikoliv,
doporučení zní jednoznačně ano. Je to investice na celý život, která se vyplatí.
Miroslav ČAPEK, Jr.
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KÖNIG, C., WEICK, F. & BECKING, J-H., 1999:

Owls: A Guide to the Owls of the World.
Pica Press, Mountfield, Sussex.
462 strán, 64 farebných obrazových príloh. Formát knihy 176x245 mm. Cena 38.00 USD alebo 30.00
GBP. ISBN 1-873403-74-7.

Vydavateľ stvo Pica Press sa prvý raz zapísalo do povedomia
ornitológov a vtáčkárov knihou o šplhavcoch (WINKLER et
al. 1995). Pritom hneď ako prvá v sérii identifikačných
príručiek o jednotlivých systematických skupinách vtákov
sveta vydávaných v edícii vydavateľ stva bola uvedená
publikácia vyhodnotená známym mesačníkom British Birds
ako najlepšia kniha roku 1995. O tri roky neskoršie túto trofej
opäť získala príručka z rovnakého vydavateľ stva, tentoraz o
vtákoch Gambie a Senegala (BARLOW et al. 1997). Za
krátku dobu existencie Pica Press vyšlo ešte ďalších 15
publikácií o vtákoch, z ktorých recenzovaná kniha o sovách
je zatiaľ posledná v poradí. Popisuje a zobrazuje všetkých 213
druhov sov sveta z rodov Tyto (17 druhov), Phodilus (1), Otus
(67), Pyrroglaux (1), Gymnoglaux (1), Ptilopsis (2), Mimizuku
(1), Jubula (1), Lophostrix (1), Pseudoscops (1), Bubo (20), Scotopelia (3), Nyctea (1), Pulsatrix (4), Strix (21), Glaucidium (30), Xenoglaux (1), Micrathene (1), Athene
(4), Aegolius (4), Ninox (20), Uroglaux (1), Sceloglaux (1), Surnia (1), Nesasio (1) a Asio (7).
V časti nazvanej "Owls: An Overview" kniha podáva základné údaje o morfológii, anatómii
a topografii sovieho tela, potrave, love koristi, správaní, hniezdení, hlasových prejavoch,
systematike a taxonómii sov. Kapitola je bohato ilustrovaná perokresbami. V časti "Molecular
Evolution and Systematics of the Owls (Strigiformes)" Michael Wink a Petra Heidrich
rozoberajú fylogenetické vzťahy v rámci radu Strigiformes a jeho dvoch čeľadí, ďalej fylogenetickú pozíciu sov v porovnaní s dennými dravcami a lelkami. Kapitola je doplnená
kladogramami a fylogramami zobrazujúcimi genetické vzťahy v rámci čeľadí Tytonidae a
Strigidae. Záverečné kapitoly prvej časti knihy poskytujú prehľad o tom, ako študovať sovy a
o ochrane sov, kde je uvedený i zoznam 26 celosvetovo ohrozených a 15 takmer ohrozených
druhov. Farebné obrazové prílohy zobrazujú všetky dnes známe druhy sov, mnohé z výrazných
poddruhov, ako aj ich farebných morf. Často sú pripojené i juvenilné šaty a vyobrazenia
letiacich vtákov. Ilustrácia každého druhu je doplnená stručnou charakteristikou jeho svetového areálu a dôležitými diagnostickými znakmi každého druhu, poddruhu, morfy alebo šatu.
Hlavná textová časť knihy obsahuje veľmi stručný popis čeľadí a rodov a podrobnejšie texty o
jednotlivých druhoch. Dĺžka týchto textov sa pohybuje v rozmedzí od štvrť alebo pol strany
u menej známych druhov, napr. Glaucidium nubicola, Otus mentawi, Mimizuku gurneyi,
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Uroglaux dimorpha až po zhruba tri strany u druhov Tyto alba, Glaucidium passerinum alebo
Aegolius funereus. Nájdeme tu popis identifikačných znakov vrátane upozornenia na podobné
druhy, hlasových prejavov i s fonetickými prepismi, rozšírenie druhu v rámci sveta s pripojenou
čiernobielou mapou, ďalej údaje o migráciách, prostredí, popis adultných a juvenilných vtákov a
neoperených častí tela. Nasledujú časti uvádzajúce rozmery a hmotnosť vtákov, základné taxonomické údaje a stručnú charakteristiku poddruhov u polytypických druhov, správanie, potravu,
rozmnožovanie, stav a ochranu. V časti nazvanej "Remarks" autori uvádzajú napr. poznámky
k taxonómii a upozornenia, kde sú medzery vo vedomostiach a čo by bolo treba študovať u
jednotlivých druhov. Za každým druhom nasledujú odkazy na literatúru, ktorej kompletné citácie
nájdeme na konci knihy. Kniha obsahuje mnoho užitočných a dôležitých informácií. Napr. na
texte o Glaucidium passerinum treba vyzdvihnúť, že autori upozorňujú, aby sa zbytočne nepoužíval playback pre zábavu alebo iba pre čisto "vtáčkárske" účely, pretože to sovy silno rozrušuje
a stresuje a pri obrane teritória môžu byt menej ostražité a ohrozené zo strany predátorov. V časti
o stave populácie a ochrane sa dočítame, že kuvičok môže dočasne profitovať z poškodenia lesov
imisiami; odumieranie a rozpad porastov však nakoniec vedie ku kritickej situácii aj pre tento
druh. Škoda, že sa nevenovala väčšia pozornosť farebným ilustráciám. V dnešnej dobe, keď
najlepší svetoví maliari vtákov "postavili latku" veľmi vysoko, je s čím porovnávať a ilustrácie
v tejto knihe možno hodnotiť iba ako priemerné. Je to kontrastný rozdiel, keď ich porovnáme
napr. s kolekciou sov, ktorú nakreslili Mark Hulme v Handbook of the Birds of the World (DEL
HOYO et al. 1999) alebo Hakan Delin v The Birds of the Western Palearctic (CRAMP 1989). Do
knihy neboli, s výnimkou Sceloglaux albifacies z Nového Zélandu, zahrnuté údaje i o ostatných
vyhynutých druhoch sov: Tyto newtoni, Strix sauzieri a Otus commersoni z ostrova Maurícius,
Bubo legauti a Athene murivora z ostrova Rodriguez. Juhoamerický kuvičok Glaucidium
nubicola, ktorý bol objavený ako nový druh v r. 1999 (ROBBINS & STILES 1999) je popísaný iba
veľmi stručne, chýba u neho mapa rozšírenia a nie je ani vyobrazený. Mapy rozšírenia sú žiaľ
uvedené až v textovej časti knihy (to je ale problém celej edície z vydavateľstva Pica Press). Oveľa
názornejšie by bolo ich zobrazenie na stranách naproti farebným obrazovým prílohám, aby si
každý hneď na prvý pohľad mohol spojiť príslušný druh s oblasťou sveta, v ktorej žije. Je to
osvedčený spôsob, ktorý sa dnes bežne používa v identifikačných príručkách, napr. v sérii kníh
vydavateľstva Christopher Helm, ktoré majú podobný charakter ako edícia Pica Press. Napriek
niektorým uvedeným relatívnym nedostatkom je kniha hodnotnou publikáciou a nemala by
chýbať v knižnici každého zapáleného soviara. Stojí ešte za zmienku, že v priebehu roka 2000 by
sa mala na trhu objaviť príloha ku knihe v podobe dvoch CD diskov s nahrávkami viac než 80 %
druhov sov sveta. Máme sa teda na čo tešiť.
Citovaná literatúra:
BARLOW, C., WATCHER, T. & DISLEY, T. 1997: A Field Guide to Birds of The Gambia and Senegal. - Pica
Press, Mountfield, Sussex.
CRAMP, S. (ed.) 1989: The Birds of the Western Palearctic. Vol. IV.: Terns to Woodpeckers. Reprint. (with
corrections). - Oxford University Press, Oxford & New York.
DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. & SARGATAL, J. 1999: Handbook of the Birds of the World. Vol. 5: Barn Owls
to Hummingbirds. - Lynx Edicions, Barcelona.
ROBBINS, M.B. & STILES, F.G. 1999: A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from the Pacific
slope of the northern Andes. - Auk 116: 305-315.
WINKLER, H., CHRISTIE, D.A. & NURNEY, D. 1995: Woodpeckers: A Guide to the Woodpeckers, Piculets
and Wrynecks of the World. - Pica Press, Mounfield, Sussex.
Miroslav ČAPEK, Jr.
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CLARK, W.S. & SCHMITT, N.J., 1999:

A Field Guide to the Raptors of Europe, The Middle East, and North Africa.
Oxford University Press, Oxford & New York.
xxiv + 371 stran, 48 barevných obrazových příloh, 192 barevných fotografií. Formát 140x200 mm.
Cena 78.00 USD nebo 55.00 GBP Hardback, 31.00 USD nebo 25.00 GBP Paperback. ISBN
0-19-854662-9 Hardback, 0-19-854661-0 Paperback.

Příručka zpracovává 54 druhů dravců včetně vzácněji,
v okrajových částech Západopalearktické oblasti hnízdících druhů, jako je sup ušatý (Torgos tracheliotus), jestřáb
volavý (Melierax metabates), krahujec šikra (Accipiter
badius), orel žlutohnědý (Aquila rapax), orel Verreauxův
(Aquila verreauxii), a také nahodilých zatoulanců, jako je
včelojed chocholatý (Pernis ptilorhyncus), orel páskovaný (Haliaeetus leucoryphus), orel bělohlavý (Haliaeetus leucocephalus), sup nádherný (Gyps rueppellii), orlík
kejklíř (Terathopius ecaudatus), poštolka pestrá (Falco
sparverius) a poštolka amurská (Falco amurensis). Výčet
druhů není v knize sice kompletní, nicméně mnohem
obsáhlejší než v příručce FORSMANA (1999). Zájemce o
chybějící druhy což jsou orel jasnohlasý (Haliaeetus vocifer), sup kapucín (Necrosyrtes monachus), sup bengálský
(Gyps bengalensis), jestřáb gabar (Micronisus gabar), káně páskovaná (Buteo lineatus),
káně západní (Buteo swainsoni), káně stepní (Buteo hemilasius), musí sáhnout po další
identifikační literatuře, např. WHEELER & CLARK (1995), PORTER et al. (1996), ZIMMERMAN (1996), BEAMAN & MADGE (1998), GRIMMETT et al. (1998), NATIONAL GEOGRAPHIC
SOCIETY (1999).
Nejobsáhlejší částí knihy je textová část, která zaujímá 273 stran. Text je rozdělen u
každého druhu na popis ptáků, neobvyklé šaty, podobné druhy, let, pelichání, chování, stav
a rozšíření, dobré identifikační znaky, poddruhy, etymologie (vědeckého a anglického
názvu) a míry (délka, rozpětí a hmotnost). Popsáni jsou samci a samice, adultní, nedospělí
ptáci i barevné morfy. Je třeba říci, že celý text je zaměřen vyloženě k identifikaci, i pokud
jde např. o část popisující chování. Ostatní části, např. pelichání, stav a rozšíření, jsou
možná až příliš stručné. Časová charakteristika pelichání, která může hrát někdy při
identifikaci dravců velmi významnou roli, je vztažena u většiny druhů na roční období
(např. pozdní podzim, jaro), pouze u některých jsou zmíněny i měsíce. Podobně stav
populace je uveden jen velmi obecně, kdy jsou používány takové kvantitativní charakteristiky jako běžný, řídký, vzácný, zatoulanec apod. Chybí jakákoliv čísla charakterizující
populace dravců. Rozšíření je pak znázorněno na mapkách, které jsou umístěny přímo
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v textu. Škoda, že jsou pouze černobílé. Barevné rozlišení oblastí, kde se ptáci vyskytují
celoročně, kde jen hnízdí a kde zimují by bylo mnohem zřetelnější. Ačkoliv jsou tyto
mapky kresleny podle recentních poznatků, přesto se autoři knihy neubránili některým
chybám, jako např. rozšíření poštolky rudonohé (Falco vespertinus) na Moravě a ve
Slezsku nebo neznázorněný hnízdní výskyt káně bělochvosté (Buteo rufinus) v Maďarsku.
Až na tyto drobné nedostatky jsou ovšem mapky rozšíření zpracovány dokonale. Literatura, ze které autoři čerpali, je uvedena ve dvou částech knihy, jednak v úvodní části na
stranách 9-10 a pak na stranách 283-285.
Obrazové přílohy knihy jsou rozděleny do dvou částí. První část je umístěna vpředu,
kde mezi stránkou 10-11 jsou na 48 tabulích barevně ilustrovány všechny v knize uváděné
druhy dravců. Druhá obrazová část je naopak umístěna až na konci knihy, kde mezi stranou
285-369 je 192 barevných fotografií dravců. Barevné ilustrace jsou velmi podrobné, a
podle našeho názoru velmi dobré. Kromě rozdílů v opeření mezi mláďaty, dospělým
samcem a samicí jsou, u druhů které mají relativně dlouhé dospívání, znázorněny i jednotlivé přechodné šaty, tj. různé věkové kategorie, např. u orlů rodů Haliaeetus, Aquila,
Hieraaetus, u supa mrchožravého (Neophron percnopterus), orlosupa bradatého (Gypaetus barbatus) aj. Trochu nepřehledně působí to, že jeden druh je zobrazen někdy i na
několika stranách (např. orel žlutohnědý Aquila rapax) a to, že ilustrace jednotlivých
věkových kategorií nejsou řazeny chronologicky za sebou. Nicméně autoři právě touto
"nesourodostí" sledovali ten cíl, že ilustrovali současně druhy, poddruhy, případně šaty, u
nichž dochází k časté záměně, jako např. u káně lesní středoevropské (Buteo buteo buteo),
káně lesní ruské (Buteo buteo vulpinus), káně bělochvosté (Buteo rufinus) a káně rousné
(Buteo lagopus). Každopádně barevně ilustrovaná část knihy je precizní a lze bez nadsázky
říci, že tvoří její jádro. Hloubkou zpracování nemá v dosavadní literatuře obdoby, resp. u
některých druhů by s ní snad mohly soupeřit pouze dvě identifikační příručky: HARRIS et
al. (1996) a BEAMAN & MADGE (1998). Naproti tomu fotografická příloha, která tvoří jen
doplněk k barevným ilustracím, je různé kvality, což je pochopitelné vzhledem k obtížnosti
fotografování dravců v přírodě. Fotografie jsou zde v některých případech malé, některé
vysoce kvalitní, jiné méně. Jádro knihy však nespočívá rozhodně v této části obrazových
příloh, ale jak již bylo zmíněno, v barevných ilustracích.
Pokud jde o ilustrovanou literaturu na určování dravců v terénu, kniha má mezi
existujícími identifikačními příručkami nejhlubší záběr a zatím nezastupitelné místo. Je to
pozoruhodná publikace, která je výsledkem především více než 30-ti leté práce Billa
Clarka, jednoho z nejproslulejších expertů na dravce ve světě a talentovaného ilustrátora
N. Johna Schmitta. Rozhodně by neměla chybět ve výbavě žádného specialisty zabývající
se touto fascinující skupinou ptáků. Uvidíme, do jaké hloubky budou zpracovány další dvě,
ornitologickou veřejností netrpělivě očekávané příručky na určování dravců, BURTON et
al. (in prep) a FERGUSON-LEES et al. (in prep).
Citovaná literatura:
BEAMAN, M. & MADGE, S. 1998: The Handbook of Bird Identification for Europe and the Western Palearctic.
- Christopher Helm/A & C Black, London.
BURTON, P., FORSMAN, D. & LEWINGTON, I. in prep.: Birds of Prey in Britain and Europe. - Christopher
Helm/A & C Black, London.
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Guide to the Raptors of the World. - Christopher Helm/A & C Black, London & Houghton Mifflin Company,
Boston.
FORSMAN, D. 1999: The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. - T & A
D Poyser, London.
GRIMMETT, R., INSKIPP, C. & INSKIPP, T. 1998: Birds of the Indian Subcontinent. - Christopher Helm/A &
C Black, London.
HARRIS, A., SHIRIHAI, H. & CHRISTIE, D. 1996: The Macmillan Birder’s Guide to European and Middle
Eastern Birds. - Macmillan, London.
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 1999: Field Guide to the Birds of North America. - 3rd. completely
revised and updated ed. National Geographic Press, Washington D.C.
PORTER, R.F., CHRISTENSEN, S. & HANSEN, P.S. 1996: Field Guide to the Birds of the Middle East. - T &
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London & San Diego.
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HIGGINS, P.J. (ed.), 1999:

Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds. Volume 4: Parrots to
Dollarbird.
Oxford University Press, Melbourne.
Autorský kolektiv: K.Y. Al-Dabbagh, K. Bartram, M. Considine, S.J. Cowling, S.J.J.F. Davies, S.J.S.
Debus, A.M. Dunn, D.W. Eades, D.J. James, T. Howard, P.S. Lansley, C.M. Myers, J.M. Peter, G.D.
Price, S.R. Pywell, D.I. Rogers, J.R. Starks, M.A. Weston.
Ilustrátoři: J.N. Davies, P. Marsack, P. Slater
1248 stran, 54 barevných obrazových příloh. Formát 198x271 mm. Cena 187,00 USD nebo 125,00 GBP. ISBN
0-19-553071-3.

O projektu HANZAB jsme informovali čtenáře podrobněji
v recenzích na druhý a třetí svazek této monografie (viz
Buteo, 8: 161-163, 1996, a Folia Zoologica, 47: 44, 1998).
Základní údaje proto na tomto místě nebudou opakovány.
Čtvrtý svazek zpracovává všechny zbývající řády nepěvců zahrnuté oblasti, tj. Psittaciformes (60 druhů),
Cuculiformes (16), Strigiformes (15), Caprimulgiformes
(8), Apodiformes (7) a Coraciiformes (14), tedy celkem
120 druhů ptáků. Mohl spatřit světlo světa pouze díky
rozsáhlé finanční podpoře ze strany sponzorů, z nichž
hlavní přispěli částkou 100 000 dolarů nebo více, což je
jistě chvályhodné.
Styl a uspořádání čtvrtého svazku je stejné jako u předcházejících svazků bez závažnějších modifikací. Pouze
v některých částech textu byly provedeny drobné změny a
úpravy. Například v části "Field Identification" bylo změněno uspořádání textu s cílem
odstranit duplicitu mezi touto částí a statí "Plumages and Related Matters". Text byl rozšířen
o popisy terénních znaků důležitých pro identifikaci, určování stáří a pohlaví, přičemž se
soustřeďuje na celkový vzhled ptáků. Diskuse o podobných druzích prezentuje detaily o nich
a uvádí ty, které přicházejí v úvahu. V části "Movements" byly změněny souhrny pojednávající
o kroužkování. Nálezy kroužkovaných ptáků jsou uváděny v kategoriích podle vzdálenosti od
místa okroužkování. U druhů, které byly zastiženy ve velké vzdálenosti od místa kroužkování,
jsou uvedeny i podrobnosti v sumarizované formě obsahující místo kroužkování, místo kde
byl okroužkovaný pták zastižen, minimální vzdálenost mezi místy kroužkování a opětovného
zjištění, směr od místa kroužkování k místu opětovného zjištění, počet měsíců, které uplynuly
mezi kroužkováním a opětovným zjištěním, měsíc kroužkování a věk, ve kterém byl pták
okroužkován. V části "Food" je používáno podnadpisu "Detailed studies" namísto dřívějších
"Adults", "Breeding", nebo "Non-breeding". K této změně autoři přistoupili z toho důvodu,
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že mnoho detailních potravních studií nerozlišuje věk ptáků a mnohé z nich také často
slučují údaje získané během celého roku. Nicméně v případech, kde byly údaje k dispozici,
jednotlivé kategorie jsou rozlišeny. V částech "Social Organization and Social Behaviour"
se autoři vynasnažili odstranit překrývání těchto částí s částí "Breeding", což se projevilo
v menších změnách v důrazu na tyto tři části. Do části "Social Behaviour" byl zařazen
podnadpis "Comfort behaviour" na konci prvního odstavce. Zde se pojednává zejména o
čištění/čechrání peří a o koupání skupin nebo jednotlivých ptáků, stejně jako o termoregulačním
chování mimo období hnízdění. V části "Breeding" byl přejmenován odstavec "Fledging to
maturity" na "Fledging to independence", protože dospělost ptáků je těžko definovatelná.
Rozsah textu v knize odráží stupeň poznání jednotlivých druhů ptáků zahrnuté oblasti. Mezi
nejlépe zpracované druhy patří papoušci kakadu růžový (Eolophus roseicapillus) a rozela
Pennantova (Platycercus elegans), sovka bubuk (Ninox novaeseelandiae), sova australská (Tyto
novaehollandiae) a ledňáček posvátný (Todiramphus sanctus), které jsou zpracovány na 20,5 až
23 stranách podrobného textu. Pro region HANZAB kniha uvádí následující zástupce sov: rod
Ketupa (1 druh), Ninox (6 druhů), Tyto (5 druhů). Sýček obecný (Athene noctua) byl do oblasti
introdukován a v současné době se vyskytuje na jižním ostrově Nového Zélandu. Na rozdíl od
oblasti původního rozšíření na severní polokouli je zatím novozélandská populace sýčka málo
prostudovaná a proto i text o tomto druhu zabírá v knize pouze 6 stran. Endemická sovka bělolící
(Sceloglaux albifacies), vyskytující se ve dvou poddruzích na obou ostrovech Nového Zélandu a
na Stewartově ostrově, se stala obětí civilizace. Je vyhynulým druhem, který bohužel nepřežil do
doby vydání HANZAB. O vyhubení se přičinili patrně introdukované lasicovité šelmy a kočky
společně s člověkem, který ničil její životní prostředí. Poslední exemplář byl zjištěn v r. 1914.
Kniha prezentuje na 4 stranách dostupné poznatky o tomto druhu, včetně poměrně podrobných
rozborů potravy z období holocénu a poslední doby ledové. Introdukce jednoho páru puštíka
obecného (Strix aluco) na Nový Zéland z Anglie v r. 1873 skončila neúspěšně. Kromě podrobných
textů o jednotlivých druzích sov v knize nalezneme také obecné části charakterizující na světovém
základu celý řád Strigiformes na 3,5 stranách jakož i popisy jeho dvou čeledí Strigidae a Tytonidae
na 0,5 resp. 1 straně textu. Ten, kdo se zajímá o studium sov a jde do hloubky, v knize najde cenné
a velmi podrobné informace týkající se např. potravy (potravní rozbory), sociální organizace
(svazky, rodičovská péče, hnízdní disperze, domovské okrsky a teritoria, nocování), chování
(aktivita ve vzduchu, agonistické chování, teritoriální předvádění se, hrozba, útok, boj, poplašné
a sexuální chování, dvoření a formování párů, zdravení, krmení při dvoření, páření, vztahy v rámci
rodinných skupin, antipredační strategie mláďat a rodičů). Nechybí detailní popis hlasových
projevů doplněných sonagramy. Opravdu pozoruhodný objem informací, který nám může sloužit
za vzor při studiích našich ptáků.
Neodmyslitelnou součástí knihy jsou barevné tabule se zobrazenými sedícími i letícími
(z dorzální i ventrální strany) ptáky. Obsahují ilustrace mladých, nedospělých i dospělých
jedinců, barevné morfy i poddruhy a také hybridy známé u některých druhů a jsou tak
cennou pomůckou při identifikaci. Ilustrace jsou většinou na výborné úrovni.
Čtvrtý svazek HANZAB pokračuje v tradici vynikající kvality předcházejících svazků
a zaslouží si ocenění a uznání. Zpřístupňuje světové ornitologické veřejnosti precizní
informace o mnoha druzích ptáků, čímž posunuje jejich poznání o velký kus dopředu.
Miroslav ČAPEK, Jr.
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The Field Guide to the Birds of Australia.
Reprinted with corrections. Angus & Robertson, Sydney.
576 strán, 250 farebných obrazových príloh. Formát 155x238 mm. Cena 27,00 USD alebo 18,00
GBP. ISBN 0-207-18013-X.

Austrálski ornitológovia ako i ostatní záujemcovia o austrálsku avifaunu sa nemôžu sťažovať na nedostatok literatúry. Ak
hodnotíme územie ako celok, čo sa týka vtákov, Austrália je
po Európe a Severnej Amerike azda najlepšie spracovaným
kontinentom. Máme k dispozícii hneď niekoľko publikácií
spracovávajúcich všetky druhy vtákov Austrálie, či už sú to
monografie (FRITH 1986, MARCHANT & HIGGINS 1990, 1993,
HIGGINS & DAVIES 1996, HIGGINS 1999), alebo identifikačné
príručky (PIZZEY & DOYLE 1988, FLEGG & MADGE 1995,
SLATER et al. 1992, SIMPSON & DAY 1998).
Autor textu knihy Graham Pizzey sa zapísal do povedomia
ornitologickej verejnosti už svojou knihou "A Field Guide to the
Birds of Australia" vydanou v roku 1980, ktorá obsahovala na
svoju dobu hádam najlepšie popisy terénnych identifikačných
znakov austrálskych vtákov. Ten, kto pozná pôvodnú Pizzeyovu príručku bude príjemne
prekvapený kvalitou nového vydania. Niet pochýb o tom, že základom tejto príručky sú
ilustrácie v nej uvedených vtákov. Zatiaľčo úroveň vyobrazení v starej verzii knihy môžme
hodnotiť iba ako priemernú, v novej sú vynikajúce vďaka talentovanému maliarovi Frankovi
Knightovi. Naviac časť ilustrácií v starej verzii bolo čiernobielych v kontraste s novou
celofarebnou príručkou. Autor i ilustrátor vytvorili dokonalú dvojicu a výsledkom je práca
vysokej kvality.
V úvodných statiach knihy nájdeme všeobecné údaje o terénnych znakoch vtákov a ich
poznávaní podľa zvykov, správania, a hlasov, ďalej ako sa máme pri pozorovaní a
vyhľadávaní vtákov v teréne správať, ako vyhľadať a zaostriť pozorovaný objekt ďalekohľadom, zmienku o teleskopoch, upozornenie na nevhodnosť používania playbacku
s teritoriálnymi hlasmi samcov. Je tu uvedený návod, na aké znaky by sa mal pozorovateľ
sústrediť a čo zaznamenať pri pozorovaní neznámeho druhu vtáka. Nakoniec nasledujú
informácie o migrácii vtákov v Austrálii a poznámky o rozšírení vtákov a mapách a ich
prezentácii v knihe. Texty o jednotlivých druhoch sú na stranách oproti farebným obrazovým prílohám. Obsahujú popis najdôležitejších identifikačných znakov, upozornenia na
podobné druhy, popis hlasu, prostredia, dobu hniezdenia, popis vajec, údaje o rozšírení a
statuse druhu. Pripojené sú farebné mapky výskytu v Austrálii vrátane Tasmánie. V knihe
nájdeme i výkladový slovníček používaných odborných termínov a slovník viac než 900
zemepisných názvov.
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Na ilustráciách treba oceniť okrem ich kvality ešte to, že sú dostatočne veľké. To je
veľká prednosť oproti mnohým identifikačným príručkám, v ktorých často nájdeme miesto
vyobrazení adekvátnej veľkosti skôr "blchy", čo potom sťažuje rozpoznanie druhov v prírode. To platí napríklad o zástupcoch rodu Pterodroma, Procellaria, alebo Puffinus. Za
výnimočné pokladám ilustrácie druhov rodu Oceanodroma, Pelagodroma a Fregetta.
Dvadsaťpäť druhov dravcov a desať druhov sov žijúcich v Austrálii je ilustrovaných tiež
na veľmi slušnej úrovni, vrátane letoviek. Spomedzi identifikačných príručiek patrí PIZZEY
& KNIGHT (1998) k tomu najlepšiemu, čo som za posledné roky držal v rukách. Napriek
jej kvalite mám pocit, že je, aspoň tu v Európe, málo propagovaná. Z nepochopiteľných
dôvodov nefiguruje ani v zozname odporúčaných kníh pre jednotlivé kontinenty, ktorý
každý mesiac uvádza časopis British Birds. Je tam uvedená iba príručka "Field Guide to
the Birds of Australia" (SIMPSON & DAY 1998), ktorá je síce tiež dobrá, recenzovanej knihe
sa však podľ a môjho názoru nevyrovná. Pokiaľ sa chystáte do Austrálie a neviete, ktorú
z identifikačných príručiek momentálne dostupných na trhu si zaobstarať, rozhodnite sa
pre recenzovanú publikáciu. Verím, že nebudete ľutovať.
Citovaná literatúra:
FLEGG, J. & MADGE, S. 1995: Photographic Field Guide: Birds of Australia. Revised ed. - New Holland,
London.
FRITH, H.J. (ed.) 1986: Reader’s Digest Complete Book of Australian Birds. 2nd ed. - Reader’s Digest, Sydney.
HIGGINS, P.J.(ed.) 1999: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds. Vol. 4: Parrots to
Dollarbird. - Oxford University Press, Melbourne.
HIGGINS, P.J.& DAVIES, J.N.(eds.) 1996: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds. Vol. 3:
Snipe to Pigeons. - Oxford University Press, Melbourne.
MARCHANT, S. & HIGGINS, P.J. (eds.) 1990: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds. Vol.
1: Ratites to Ducks. - Oxford University Press, Melbourne.
MARCHANT, S. & HIGGINS, P.J. (eds.) 1993: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds. Vol.
2: Raptors to Lapwings. - Oxford University Press, Melbourne.
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Miroslav ČAPEK, Jr.
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MIZERA, T., 1999:

Bielik.
Seria "Monografie Przyrodnicze" Nr. 4. Lubuski Klub Przyrodników, Swiebodzin.
195 stran, ISSN 1428-6823, ISBN 83-87846-04-X.

Autor polské monografie o orlu mořském (Haliaeetus
albicilla) je dobře znám ornitologické veřejnosti jako pisatel řady odborných sdělení. Centrem zájmu tohoto polského odborníka je výzkum a ochrana dravců, především pak
orlů. Při psaní této monografie uplatnil nabyté zkušenosti
a hlubokou znalost dané problematiky. Vzniklo tak pozoruhodné dílo, které na 195 stranách čitateli podrobně
představuje orla mořského a věškerou problematiku souvisejícící s jeho bytím v přírodě.
Kniha je členěna do následujících patnácti základních
kapitol: 1. Úvod, 2. Systematické zařazení a příbuzné
druhy, 3. Světové a polské názvosloví, 4. Popis opeření,
5. Morfologie těla, 6. Osídlení a geografické rozšíření,
7. Velikost populací a změny početnosti, 8. Biologie a
ekologie, 9. Způsoby lovu, 10. Potrava, 11. Potulky a
zimování, 12. Ohrožení populací, 13. Ochrana, 14. Závěrečné slovo, 15. Poděkování. Poté
následuje soupis citované literatury, čtyřstránkový anglický a německý souhrn a dvoustránková informace o organizaci "Komitet ochrony orlov". Publikace je až na oba souhrny
psána polsky. Celkem 195 stran textu je doplněno perokresbami, tabulkami a grafy. Ty
jsou přehledné a srozumitelné. V knize je i příloha osmi barevných fotografií na čtyřech
stranách. O vysoké odborné úrovni publikace svědčí i to, že v seznamu literatury je
citováno přes 350 publikací. Jsou zde uvedeny i publikace autorů z České republiky a
Slovenska (DANKO et al. 1994, DANKO et al. 1995 a,b, FERIANC 1977, HUDEC & ČERNÝ
1977, MRLÍK & HORÁK 1996, ŠEVČÍK 1987, 1989, VOŘÍŠEK 1995).
Determinace věkových kategorií orlů je rozvedena v samostatné kapitole stručně, ale
výstižně (kap. 4). Vhodné by bylo text doplnit kresbami s upozorněním na charakteristické
znaky jednotlivých věkových kategorií, ale detailní rozbor této problematiky si kniha
neklade za svůj hlavní cíl. Případný hlubší zájemce je tak nucen vyhledat odpovídající
určovací příručky (např. HELANDER et. al. 1989: Age-specific field characteristics of the
White-tailed Sea Eagle, Haliaeetus albicilla. - Var Fogelvard 48: 319-334; FORSMAN 1999:
The raptors of Europe and the Middle East: A handbook of field identification /viz Buteo
10: 149-153/).
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Tělesné rozměry v kap. 5 jsou uvedeny podrobně. Důraz je kladen na rozměry původní
polské populace orlů mořských, kdy jsou míry prezentovány samostatně pro dospělé i
nedospělé samce a samice. Tyto rozměry jsou konfrontovány s literárními údaji.
V kapitole o rozšíření se autor zmiňuje přehlednou formou o hlavních hnízdních
oblastech v Evropě i ve světě (kap. 6). Problematika zimování je zde zmíněna jen okrajově,
podrobně je však rozebrána v samostatné kapitole (kap. 11).
V části o velikosti populací a trendech početnosti jsou podrobně charakterizovány
hnízdní populace v jednotlivých zemích (kap. 7). Interpretována jsou fakta z Grónska,
Islandu, Irska, Velké Británie, Norska, Švédska, Finska, Estonska, Lotyšska, Litvy,
D ánska, N ěmecka, Bě loruska, Ukrajiny, Moldávie, České republiky, Slovenska,
Rakouska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Srbska a bývalé Jugoslávie,
Chorvatska, Řecka, Albánie, Francie, Sardinie, Turecka, Ruska, zemí v oblasti Kavkazu,
Kazachstánu, Uzbekistánu, Afganistánu, Alžíru, zemí Blízkého východu, Mongolska,
Číny, Koreje, Japonska a Aleutských ostrovů. Značnou pozornost věnuje autor
samozřejmě situaci v Polsku. Celková světová populace orla mořského byla v knize
odhadována na 8 500 až 11 700 párů (v Evropě 4 300-4 400, v Asii 4 000-7 200, v Grónsku
176 párů). Tato čísla charakterizují velikost světové populace ke konci 20. století. Zmíněn
je i kontrast v osídlení mezi severními a jižními oblastmi Evropy, kdy na skalnatém pobřeží
Norska a na pobřeží Baltického moře hnízdí asi 3 100 párů, zatímco v celém povodí Dunaje
jen asi 200 párů. Autor rovněž seznamuje čtenáře podrobněji se situací v několika zemích,
kde v posledních letech počty hnízdících párů znatelně přibývají (např. Polsko, Německo).
V další rozsáhlé kapitole jsou detailně uvedeny poznatky z biologie a ekologie druhu
(kap. 8). V osmi podkapitolách se autor zabývá postupně hustotou populace, velikostí
teritoria a některými "projevy teritoriality", jako je agresivita, věkem kdy ptáci přistupují
k reprodukci, hnízdem a hnízdištěm, datem kdy počíná hnízdění, rozměrům vajec, velikostí
snůšky, délce inkubace, mláďatům a rodičovské péči o ně včetně osamostatňování mláďat.
Podrobně je probírána problematika hnízdní úspěšnosti, délka života i ocenění úmrtnosti.
Velmi cenné jsou zejména originální a podrobné informace z Polska, které jsou vždy
v příslušné kapitole konfrontovány s literárními údaji.
V samostatné kapitole je popisováno celkem 8 různých způsobů lovu, včetně kleptoparazitismu (kap. 9). Citovány jsou i některé další neobvyklé způsoby lovu.
Rozsáhlá kapitola je věnována potravě (kap. 10). Toto téma je rozděleno do čtyř
podkapitol, ve kterých se postupně hovoří o potravě jako celku, o metodách zjišťování
složení potravy, o významu hlavních složek potravy (ryby, ptáci, savci, jiné potravní
zdroje, mršiny) a o přikrmování.
Kapitola o potulkách a zimování je rozsahem nevelká, přesto je však dostatečně
podrobná (kap. 11). Čitatel zde nalezne informace o délce přeletů i o jejich směrech,
detailně je rozpracována zejména pak část o zimování. Zde autor věnuje pozornost nejen
významným zimovištím z celosvětového globálního hlediska (např. pobřeží Černého,
Azovského, Ochotského, Japonského, Žlutého, Západočínského moře, tradičním hromadným místem zimování je poloostrov Kamčatka a zejména Japonské ostrovy kde zimují
i velcí orli východní (Haliaeetus pelagicus), k významným zimovištím orlů mořských patří
delty a bazény řek Dněpr, Dněstr, Dunaj, Natkong, Kawangha-do, apod.), ale pozornost
soustřeďuje i na Polsko. V této zemi je v současné době patrný nárust početnosti zimujících
196

orlů (tato skutečnost je na několika příkladech doložena číselně), což je dáváno do
souvislosti se vzr ů stem hn í zdní populace. Č itatel zde nalezne informace i o
nejvýznamnějších zimovištích na březích Baltického moře (ostrovy Alandzké, Štětínský
záliv, Kurónský záliv), kde zimuje až několik set orlů současně. Z České republiky je
uváděno jako zimoviště nižšího počtu orlů pouze Třeboňsko. Lokality na jižní Moravě
zmiňovány nejsou, ačkoliv autor v závěrečném přehledu cituje potřebnou literaturu.
Ohrožení populací autor rozebírá v kap. 12, která je rozdělena do pěti podkapitol,
jejichž názvy jasně dokládají čemu je věnována pozornost (přímé pronásledování, otravy
pesticidy a těžkými kovy, ztráta původního prostředí, kolize s liniemi elektrického vedení,
další ohrožení). Logicky navazuje kapitola věnována prablematice ochrany orlů mořských
(kap. 13). I ta je rozdělena na celkem devět podkapitol, z jejíchž názvů lze dostatečně dobře
pochopit čemu je věnována patřičná pozornost (pasivní ochrana - především ochrana
právní, aktivní ochrana - počátky aktivní ochrany, ochranná pásma kolem hnízd, budování
umělých hnízd, zabezpečení linií elektrického vedení, rehabilitace, reintrodukce, zimní
přikrmování). Text je vhodně doplněn podrobnými informacemi o formách ochrany
v Polsku, což považuji za přínosné a cenné.
Domnívám se, že celkově lze knihu "Bielik" vysoce hodnotit. Autor se při její tvorbě
neomezil pouze na kompilace z bohatého zdroje literárních pramenů, ale naopak do knihy
vložil celou řadu originálních a v mnoha případech dosud nepublikovaných údajů z Polska,
ale i jiných míst světa. Důsledkem toho vznikla tato monografie, která čtenáři poskytuje
ucelený pohled nejen na samotného orla mořského, ale i na všechny okolnosti, které
souvisejí přímo nebo nepřímo s jeho životem ve volné přírodě. Domnívám se, že by se tato
publikace měla stát nepostradatelným zdrojem informací pro všechny specialisty, kteří se
zabývají studiem biologie dravců, ale i pro nespecialisty, kteří zde naleznou využitelné
informace z oblasti ohrožení druhu a populací, z oblasti ochrany, ale i z ekologie, etologie
apod. Samotné publikaci nelze přát než to, aby se stala inspirujícím zdrojem informací pro
další hlubší poznání tohoto impresivního druhu dravce a posloužila k jeho ochraně i
ochraně přírody jako celku.
Vojtěch MRLÍK
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HEPP, K., SCHILLING, F. & WEGNER, P. (eds.), 1995:

Schutz dem Wanderfalken. 30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz
(AGW) - eine Dokumentation.
Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 82, Karlsruhe.
392 stran, 244 bar. a 4 čb. obrázky, 19 tabulek. Cena 39,- DM. ISBN 3-88251-218-0.

U příležitosti 30. výročí vzniku ochranářské organizace
Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz (AGW) vydávají tři vedoucí představitelé této organizace dílo, které
kvalitním způsobem shrnuje dosavadní výsledky činnosti
tohoto spolku. Dílo se skládá ze 17 dílčích prací na
kterých se podílelo autorsky 18 autorů. Předkládaná paleta článků je velmi pestrá a zahrnuje prakticky všechny
aspekty ochranářské činnosti, které souvisí se sokolem
stěhovavým, ale i jinými druhy dravců. Hlavní důraz je
kladen na historii a vývoj organizace AGW. Dvě sdělení
se věnují vývoji populace v Německu (F. Schilling) a
krátce také v Evropě (K. Hepp). O rozšíření sokola v roce
1994 v České a Slovenské republice nebylo autorovi
tohoto příspěvku známo v podstatě nic.
Několik příspěvků je věnováno situaci sokola v jednotlivých spolkových zemích. Velmi podrobně je zpracována také problematika sokolů
hnízdících na stromech. Tato kdysi vzkvétající populace, která hnízdila v severních
spolkových zemích Německa, úplně vyhynula a teprve v poslední době se podařilo
záchrannými chovy dosáhnout prvních úspěchů v znovuosidlování těchto oblastí. Mne
osobně nejvíce zaujaly dva příspěvky, které se kupodivu nevěnují pouze sokolovi. V rozsáhlém příspěvku autorů B. Ficht, K. Hepp, G. Küchele, F. Schilling & F. Schmid je velká
pozornost věnována jednomu z posledních nedotčených biotopů ve střední Evropě - skále.
Jsou zde popisována nebezpečí, která tomuto biotopu hrozí zejména v posledních letech.
Tím největším je horolezectví. Kromě rušení sokolů na tradičních hnízdištích dochází
nekontrolovanou lezeckou činností k ničení vzácných a ohrožených druhů mechů, lišejníků, vyšších rostlin i bezobratlých. Jsou zde popisovány konflikty, které vznikají zejména
díky neukázněnosti některých horolezeckých spolků a ve fotografiích jsou zachyceny
důsledky intenzivní a neuvážené horolezecké činnosti (eroze skalních útvarů, přístupových
svahů, přímá likvidace rostlinného pokryvu ap.). Druhým příspěvkem, který mne velmi
zaujal, je článek o důvodech poranění a úhynu sokolů, ale i jiných druhů dravců, v jihozápadním Německu (D. Haas). Největším nebezpečím, které v současné době sokolům
v moderní krajině hrozí, jsou úrazy způsobené nárazem do pevných překážek (dráty,
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skleněné výplně, dopravní prostředky). Nezanedbatelným nebezpečím jsou stále cílené
akce na likvidaci sokolů (myslivci, chovatelé holubů) pomocí střelných zbraní a jedů.
Velmi instruktivní jsou návody co s poraněným dravcem dělat, jak poskytnout první
pomoc, jak rozpoznat druh poranění. Celý příspěvek je doplněn velkým nmnožstvím
unikátních fotografií, ale i rentgenových snímků poraněných dravců. Znovu se ukazuje, že
i mimo ČR je největším nebezpečím přenos el. energie pomocí vedení. Zranění bývají
velmi vážná a vedou buď k okamžitému usmrcení nebo k dlouhotrvající pomalé kruté smrti
v důsledku ochrnutí těla.
Dalším zajímavým článkem je studie o kontaminaci vajec ptáků, zejména dravců,
rezidui chlorovaných uhlovodíků a bifenylů (F. Baum & J. Hädrich). Na základě rozboru
neoplozených a nevylíhlých vajec sokola z jihozápadního Německa dochází autoři k závěru, že největší zatížení vykazují ptáci hnízdící v městském prostředí. Dalším důležitým
projevem je, že po zákazu některých insekticidů počátkem 70. let dochází k snižování
obsahu reziduí. Jejich obsah je v poslední době nízký a udržuje se na konstantní úrovni.
Co říci závěrem. Toto dílo bylo myšleno jako určitá dokumentace způsobů práce a
výsledků skupiny AGW. Autoři se několikrát odvolávají na to, že hlavní dílo o sokolovi
v Německu vyjde v nejbližších letech (viz recenze D. ROCKENBAUCH). Musím upřímně
říci, že recenzovaná útlejší kniha s bohatým obrazovým materiálem mnohem lépe informuje o problémech ochrany sokola, je při interpretaci zjištěných faktů přímočařejší a shrnutím
výsledků do tabulek a grafů srozumitelnější. Je také zajímavé, že se D. Rockenbauch na
vydání této knihy autorsky vůbec nepodílel. Pravděpodobně sbíral materiál pro svoji
vlastní knihu.
Recenzovaná kniha je kvalitním moderním příspěvkem k problematice ochrany sokola
stěhovavého v Evropě. Je obsahově a graficky dobře zpracována, na kvalitním papíru a
s kvalitním fotografickým materiálem. Cenově je dostupná a zájemcům o sokola stěhovavého ji vřele doporučuji.
Libor SCHRÖPFER
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ROCKENBAUCH, D. 1998:

Der Wanderfalke in Deutschland und umliegenden Gebieten. Band 1 Verbreitung,
Bestand, Gefährdung und Schutz.
Verlag Christine Hölzinger.
555 stran, 65 bar. fotografií, 55 obrázků, 21 tabulek. Cena 88 DM. ISBN 3-00-003494-3.

V roce 1998 vyšel první díl dlouho avizované monografie
o sokolu stěhovavém od německého ornitologa Dietera
Rockenbaucha (viz také recenze HEPP et al. v tomto čísle
BUTEA). Vydání prvního dílu se protáhlo kvůli potížím
s nakladatelstvím o téměř 2 roky. Na první díl přispělo
kratšími příspěvky dalších 13 ornitologů a obrázky nakreslil známý malíř-ornitolog F. Weick.
První díl obsahuje příspěvky k těmto tématům: životní
prostředí sokola, rozšíření a početnost v Evropě, ve Švýcarsku, Rakousku a Německu, přezimující a protahující
sokoli, negativní přírodní vlivy na sokola, vliv činnosti
člověka, ochrana, ochranářské organizace zabývající se
ochranou sokola, konkrétní ochranářská opatření, jejich
příprava a provedení.
Je velmi obtížné hodnotit tuto velmi obsáhlou knihu a
rozbor každé kapitoly by z hlediska rozsahu recenze překročil obvyklý rámec. Myslím si,
že kniha by při stejném množství informací mohla mít poloviční rozsah. Některé kapitoly
jsou podle mého názoru příliš rozsáhlé, nebojím se říct i rozvleklé. Autor velmi často
upouští od kriteria přísného hodnocení faktů a pouští se do úvah, které by v této knize být
rozhodně nemusely. Informace o rozšíření a početnosti v Čechách a na Slovensku jsou
převzaté z různých zdrojů. Nepodávají pravděpodobně přesný obraz historického, ale ani
současného rozšíření. Poslední informace, které se k autorovi dostaly, jsou z roku 1996.
Myslím si, že dotazem na ČSO by se dalo tomuto hodnocení předejít. Vkrádá se proto
nejistota, zda hodnocení situace v ostatních evropských zemích není podobné. Na druhé
straně je třeba přiznat, že situace v Rakousku, Švýcarsku a Německu je popsána velmi
podrobně. S příslovečnou německou důkladností jsou zde ve zprávách z jednotlivých
spolkových zemí (sepsáno příslušným specialistou z dané země) uvedena současná hnízdiště, ale i pohled do minulosti. Tato část knihy zaslouží absolutorium.
Velmi rozsáhlé a podrobné jsou kapitoly, které se věnují faktorům, které měly vliv na
negativní populační vývoj tohoto dravce. Zde si myslím, že se dalo na rozsahu ušetřit
nejvíce. U jednotlivých příčin jsou zde vyjmenovávány desítky příkladů např. u vykrádání
hnízd člověkem. Naopak velmi solidně jsou zpracovány kapitoly o vlivu horolezectví. Zde
dochází v posledních letech k velmi ostrým střetům ochranářů a horolezců. Velmi nega200

tivním jevem je naprostý nezájem některých skupin horolezců o ochranu sokolů, ale i
jiných živočichů a rostlin žijících na skalních masivech po celém Německu. Velmi kriticky
hodnotí autor záměry vypouštět v zajetí odchované sokoly do volné přírody. Zde musím
s autorem souhlasit v tom, že jakákoliv snaha vrátit zpět sokoly do volné přírody musí být
velmi dobře materielně i finančně připravena, ale hlavně musí být jednoznačně pozitivně
zdůvodněno proč na dané lokalitě sokoly vypouštět. Velká pozornost je věnována specializovaným ochranářským skupinám, které se zejména na německém území věnují
praktické ochraně sokola. Jak už to mezi lidmi bývá, ne všechny dokáží spolu dobře
vycházet. Patrně nejznámější je Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz - AGW
(Pracovní společenství ochrana sokola stěhovavého), která působí od poloviny 60.let
v Bádensku - Württembersku (viz také recenze HEPP et al.). V rámci ní pracuje také autor
recenzované knihy, mnoho let jako její předseda. Jejich výsledky jsou opravdu výjimečné.
Intenzivní ochranou, úpravou a strážením hnízdních lokalit se podařilo dosáhnout koncem
90. let v této spolkové zemi 260 hnízdících párů sokola. Opravdu hrdá bilance!
Autorovi knihy, pravděpodobně jednomu z největších odborníků na tento druh v Evropě, se podařilo v knize nashromáždit nepřeberné množství údajů. Již jsem se zmínil, že
některé pasáže mohly být silně zredukovány. Je jisté, že autor sbíral informace pro tuto
knihu desítky let a k tomuto počinu je mu nutno pogratulovat. Přesto bude můj osobní
názor možná tvrdý, ale pevně si za ním stojím. Kniha působí vyjmenováváním jednotlivostí
rozvláčně a trvalo mi velmi dlouho, než jsem ji celou přečetl. Škoda, příležitost napsat
poutavou, stručnou, ale přitom výstižnou charakteristiku historického i současného rozšíření, ohrožení a ochrany sokola v Německu a v okolních zemích byla promarněna.
Libor SCHRÖPFER
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MLÍKOVSKÝ, J. 1998:

Potravní ekologie našich dravců a sov.
Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 11. ZO ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim.
103 str., 60 čb. obrázkov. Cena 79,- Kč. ISBN 80-902469-2-3.

[Recenziu tejto brožúry publikoval už SLÁDEK (Buteo, 10,
1998: 157-159).]
Nakoľ ko som sa domnieval, že sa tiež zaoberám problematikou potravnej ekológie dravcov a sov, bol som zpočiatku nadšený, že vyšla takáto príručka v jazyku mne
dobre zrozumiteľnom, ktorá pomôže nielen mne, ale hlavne mladým adeptom hlbšie vniknúť do tejto problematiky.
Dr. Mlíkovský je odchovancom východonemeckej vývržkárskej školy a má široký rozhľad najmä o západoeurópskej a americkej literatúre. Po preštudovaní brožúrky som však ostal v rozpakoch. Môj doterajší prístup
k riešeniu danej problematiky, vzťah ku dravcom a sovám,
filozofia fungovania predátorov v ekosysté moch, sa
diametrálne líšia od prístupov autora publikácie, podporovaných množstvom citovanej literatúry. Občas sme
spolu na túto tému diskutovali, ale teraz je to na papieri. Pochopil som to ako výzvu na
zaujatie stanoviska na stránkach Butea, kde niektoré svoje názory už prezentoval Sládek.
Poznámky k niektorým kapitolám:

- V kapitole "Spotreba potravy" po vyčíslení energetickej spotreby na jednotlivé fyziologické procesy autor uvádza, že "energeticky náročné hniezdenie je načasované na jar a
leto, kedy je dostatok potravy". Väčšina dravcov a sov zahniezdi zavčasu na jar, kedy je
v ročnom gradačnom cykle mikromammálií ako hlavnej koristi väčšiny našich predátorov
populačné minimum. Maximum je v jeseni. Domnievam sa, že predátori hniezdia tak
zavčasu preto, aby bolo potomstvo pred zimou dostatočne vyspelé. Riskujú pritom aj úhyn
mláďat pre nedostatok potravy.
- Schématický prepočet množstva koristi na deň a rok na základe priemernej váhy samcov
a samíc (tab. 3 na str. 11-12) je podľ a môjho názoru príliš schématický, vykonštruovaný a
vôbec nemusí zodpovedať skutočnosti. Takýto prístup "nemeckej školy" použil aj Schaefer
(1974) pri chybnom stanovení pôvodu a veku náleziska Muráň I v Belianskych Tatrách
ako hniezdenia výra v jednom teplejšom decéniu na konci 18. storočia. Pritom sa jednalo
o kumuláciu kostí viacerých predátorov v priebehu niekoľ ko tisíc rokov.

- Teória o love koristi (str. 14-23) je založená na báze ekonomického myslenia. Podľ a nej
dravce a sovy sa správajú rovnako ekonomicky optimálne, ako ľ udia vo vyspelej konzumnej spoločnosti. Vymenováva "desatoro" pravidiel lovu, zameraných na minimalizáciu
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spotreby času a energie. Kde sa stratil pud dravca - lovca, ktorý loví živelne, lebo to "má
v krvi"? Niekedy uloví viac, ako dokáže skonzumovať.
- Na str. 21 sa uvádza všeobecné pravidlo, že sovy pri love využívajú hlavne sluch a dravce
zrak. Ako však loví výr u nás hryzce (Arvicola terrestris) a v strednej Ázii druh Ellobius
talpinus, ktoré väčšinu života prežijú v pôde, alebo myšiarky ušaté hraboše v zime, keď je
hlboká vrstva snehu? Nevyhľ adávajú túto korisť nejakým iným zmyslom, o ktorého
existencii zatiaľ nič nevieme? Nefunguje pri tom analógia schopnosti niektorých ľ udí, tzv.
"prútikárov" pri vyhľ adávaní vody hlboko v zemi?
- V časti o zásobách potravy (str. 23) sú citovaní len severskí autori. O početných
zásobárňach sovy obyčajnej v búdkach referoval na konferencii "Dravce a sovy 1996"
v Mikulove Zvářal (ZVÁŘAL & OBUCH 1996).
- V podkapitole o veľkosti vývržkov (str. 27) autor porovnáva priemerný počet koristi v jednom
vývržku myšiarky ušatej v strednej Európe a v Kazachstáne, kde sa jedná o iné druhy koristi
s inou priemernou hmotnosťou. Početnosť koristi vo vývržku je veľmi variabilná. Napr.
v jednom vývržku výra zo zimy v Turci som našiel 16 hrabošov poľných, ale v Súľovských
skalách som zistil zvyšky jedného nedospelého zajaca v 3 vývržkoch výra.
- Ako už uviedol Sládek, brožúrka sa nevyrovná knihe Märza (1972). Autor z nej prebral
rozmery vývržkov (tab. 5 na str. 28 - dĺžka a šírka vývržkov). V metodickej príručke by
mal nasledovať komentár o kvalitatívnych vlastnostiach vývržkov jednotlivých druhov
dravcov a sov a ich odlíšení od vývržkov krkavcovitých, volavkovitých a čajkovitých
vtákov, strakošov a exkrementov šeliem. Začiatočníci majú s poznávaním pôvodu vývržkov často problémy.
- V kapitole o zložení potravy autor uvádza ako príklad geografických rozdielov (str. 31),
že plamienka driemavá na rozdiel od potravy u nás "v Sýrii sa bežne živí aj tamojšími ježmi
(J. Mlíkovský orig.)". Mal som príležitosť sám zbierať vývržky plamienky v Sýrii, ale tiež
spracovávať zbery J. Mlíkovského z r. 1995. Žiadne ježe v nich neboli. Časté boli len vo
vývržkoch výra (druhy Hemiechinus auritus a Paraechinus aethiopicus).
- Neviem, ako autor chápe geografické rozdiely a rozdiely v biotopoch, keď tvrdí, že
"v rámci Českej republiky sa nejaké výrazné geografické rozdiely v zložení potravy dajú
len ťažko očakávať, alebo ich nerozlíšime od rozdielov daných lovom v rôznych biotopoch". Myslím si, že keď vyhodnocujem zloženie potravy podľ a geomorfologických
celkov (napr. pohorí), tak zisťujem geografické rozdiely a keď vyhodnocujem potravu
podľa zastúpenia biotopov v lovnom areáli predátora, tak zisťujem rozdiely v biotopoch,
nech je to kdekoľ vek v Čechách.
- V podkapitole o medzidruhových rozdieloch (str. 32-33, tab. 8,9) autor uvádza len
klasifikáciu druhov do gíld. Metóda porovnávania druhových spektier je podľ a neho "síce
na prvý pohľ ad ilustratívna, skutočný ekologický efekt však nemá". Asi som celkom
nepochopil teoretický význam gíld, ale podľ a môjho laického pohľ adu by som zaradil sovu
obyčajnú aspoň do 8 z opísaných 10 gíld, hoci v tab. 9 je zaradená len do 2 gíld. Myslím
si, že pre kuvika, plamienku, ale tiež sokola myšiara či krahulca by sa hodila ešte nejaká
synantropnejšia gildička, nenútil by som ich loviť len v otvorenej krajine. Keby to autor
spomenul aspon v stati 8 pri charakteristike ich potravy (str. 71-76)! Táto stať podľ a názvu
knižky by mala byť podstatne rozsiahlejšia. Autorovi stačilo 5-10 riadkov na veľ mi
povrchnú charakteristiku jednotlivých druhov. Odvoláva sa pri tom na "citácie podľ a
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možnosti všetkých prác, ktoré obsahujú podrobnejšie údaje o potrave toho ktorého druhu
v ČR", ale u 2/3 (19) druhov uvádza, že "u nás potravu dosiaľ nikto podrobne neštudoval".
Takže kolegovia, českí ornitológovia, nespite, ale študujte! U sokola myšiara uvádza, že
"u nás potravu poštolky obecné studovali pouze ..." a nasleduje citácia 14 prác. Pre
plamienku driemavú uvádza: "Ako jediná z našich sov loví v hojnejšom počte aj piskorovité hmyzožravce". Podľ a mojich skromných výsledkov v rovnakom pomere loví čeľ aď
Soricidae tiež pôtik kapcavý a sova obyčajná. Pri charakteristike potravy sovy obyčajnej
autor uvádza, že "je našou jedinou sovou, ktorá sa pravidelne živí žabami". Rád by som
upozornil, že nie je jedinou, lebo rovnako hojné, ak nie hojnejšie sú žaby aj v potrave výra
a druhy Pelobates fuscus a Hyla arborea sú zastúpené aj v potrave plamienky. So
slovíčkom "pravidelne" by som narábal opatrnejšie. Výstižnejšie pre výskyt žiab v potrave
uvedených 3 druhov sov by bolo: "za určitých okolností", alebo "v určitom prostredí",
alebo "v niektorých prípadoch"! Existuje o tom diskusia v prácach Schaefera, Vondráčka,
Bártu a Obucha, ktoré v rozsiahlom literárnom prehľ ade Mlíkovského príručky absentujú.
- V podkapitole o rozbore vývržkov (str. 46-47) považujem za nepravdivé tvrdenia: 1) vo
vývržkoch nenájdeme zvyšky zožratých mláďat, 2) mláďatá do určitého veku všetky kosti
strávia, 3) vo vývržkoch nie sú žiadne zvyšky slimákov a rastlín.
- V časti o určovaní potravy (str. 48) autor doporučuje každému vážnemu záujemcovi o
štúdium potravy dravcov a sov (možno ich svojou príručkou získa stovky) založenie
porovnávacej zbierky. Väčšina z nich to po čase vzdá, ale mezitým padne "za obeť vede"
množstvo nevinných živočíchov, najmä vtákov. Čo vy na to, ochrancovia prírody, pre
ktorých je táto príručka určená?
- Úroveň autorových kresieb mandibúl cicavcov už zhodnotil Sládek. Vynikajúce kresby
kaprovitých rýb od L. Hanela poslúžia na determináciu necelého 1 % zvyškov potravy
výra, možno aj kršiaka rybára a orliaka morského.
Záverečná kapitola "Potrava a ochrana dravcov a sov" podnietila k diskusii aj starého
praktika Sládeka. Domnieva sa, že "práve snaha dokázať, že v konečnom dôsledku sú
z ekonomického aspektu užitočné, bola primárnym podnetom pre výskum ich potravnej
ekológie". Napokon uznáva, že "je to vec tolerancie rôznych uhlov pohľ adu". Tým Sládek
vystihol podstatu celého problému. Jirka Mlíkovský sa zhostil témy, ktorú mu zrejme
zadala ZO ČSOP Vlašim, po svojom. Z hľ adiska intelektuála na vysokej teoretickej a
filozofickej úrovni, ovplyvneného technokratickým spôsobom myslenia a skúmania vo
vyspelom západnom svete. Sládek a ja žijeme viac na východ a možno je náš uhol pohľadu
už zastaralý, nemoderný. Mňa nezaujali dravce a sovy preto, aby som špekuloval nad tým,
či sa pri lovení správajú ekonomicky, aké zmysly používajú pri lovení, či v akej gilde lovia.
Bez dokonalej teoretickej prípravy som začal spontánne zbierať vývržky a iné zvyšky
potravy a snažil som sa o ich presnú determináciu podľa jednotnej metodiky. V príručke
Mlíkovského sa však uvádza, že "nepresnosti pri určovaní kupodivu nevadia". Potrava
dravcov a sov ma nezaujala kvôli zdôvodneniu ich ekonomickej užitočnosti, ako môjho
učiteľ a Prof. Sládeka, ale z prostej zvedavosti. Postupne vlastnými skúsenosťami z nespočetných výprav hlavne za sovami som sa naučil vyhľadávať miesta, na ktorých sa nachádza
koncentrácia zvyškov ich potravy a hoci som pri ich zbieraní v rôznych typoch krajiny, či
v rôznych krajinách pomerne úspešný, nemôžem sa stotožniť s tvrdením Mlíkovského, že
"vývržky je možné nájsť prakticky všade, ale obvykle sa nedá s istotou zistiť, ktorý druh sovy
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je ich pôvodcom, takže je zbytočné ich zbierať". Som presvedčený, že vývržky, ale aj
náleziská starších kostí je možné nachádzať len na základe dobrej znalosti etológie sov,
najmä zvyklostí pri využívaní denných úkrytov (nie nocovíšť, ako uvádza príručka) a
hniezdísk. Tieto miesta sú pre každý druh sovy špecifické, špecifická je tiež štruktúra
vývržkov, ale aj zloženie potravy. Predpokladám, že minimálne v 9 z 10 prípadov nálezov
koncentrovaných zvyškov potravy dravcov a sov dokážem určiť ich pôvod. Napriek
presviedčaniu Sládeka, ktoré prezentoval aj v recenzii ku Mlíkovského príručke, že "pre
získanie štatisticky preukazných výsledkov by malo postačovať spracovanie minimálnej
vzorky", som spracovával také veľké vzorky, aké som v teréne nazbieral, či v nich bolo niekoľko
desiatok, alebo niekoľko tisíc kusov koristi. To by ešte nebol taký veľký prečin, keby som
výsledky zjednotil na jeden základ, napr. na percentá, ako je zvykom. Lenže ja som začal
vymýšľ ať akúsi neštandardnú metódu vyhodnocovania výsledkov, zostavených do
kontingenčnej tabuľky s predstavou, že každej vzorke dám len takú váhu, akú si zaslúži - malej
vzorke malú, veľkej veľkú. Zato zásadný význam pri porovnávaní vzoriek z rôznych časových,
alebo priestorových úsekov dávam tzv. "diagnostickým druhom", stanoveným nie na základe
dominancie, ako je zaužívané, ale akýchsi "výrazných odchýlok od priemeru". Pri výpočtoch
vychádzam z binomického rozdelenie nespojitých, t.j. diskrétnych veličín, akými sú jednotlivé
druhy potravy. Preto ma zarazilo, že J. Mlíkovský v metodickej príručke striktne zamietol tento
spôsob porovnávania vzoriek potravy k ďalšiemu používaniu práve preto, že "vychádza
z implicitného predpokladu normálneho (Gaussovho) rozdelenia zastúpenia jednotlivých
druhov koristi". Autor príručky to zrejme "odhalil" pri pohľade na graf (obr. 1 v opise mojej
metodiky - OBUCH 1991), ktorým som znázornil hraničné priamky výrazných odchýlok (+,-),
t.j. rozdielov medzi skutočnou a teoretickou početnosťou, vypočítanou rovnako ako v teste X2.
Vychádzam z predpokladu, že každá vzorka potravy určitého druhu predátora je špecifická
v priestore a čase, ovplyvnená nevyčísliteľným súborom faktorov. Keď sa vyhodnotí dostatočný počet dostatočne početných vzoriek z určitého logického súboru, opakovaný plusový
výskyt jedného, alebo viacerých diagnostických druhov vytvorí základ pre opis určitého typu
spoločenstva, asociácie a pod. (OBUCH 1992).
Taký je môj uhol pohľadu na potravnú ekológiu dravcov a sov. Pre mnohých nepochopiteľný, pre niektoré zoologické kapacity vágny, alebo kuriózny. Ale je tu. Prezentoval
som ho v mnohých prácach v rôznych časopisoch, aj keď nie vždy v tých nejrenomovanejších a vo svetovom jazyku. Možno zapadne prachom histórie, možno si nájde
nasledovníkov, možno dá podnet k novým pohľadom. Lebo dravce a sovy tu zostanú ako
nevyčerpateľný zdroj inšpirácie.
Citovaná literatúra:
MÄRZ, R. 1972: Gewöll- und Rupfungskunde. 2. rev.ed. - A.V. Berlin.
OBUCH, J. 1991: K metodike vyhodnotenia kvantitatívnych údajov z potravy sov. - Panurus, 3: 61-66.
OBUCH, J. 1992: Odraz živočíšnych spoločenstiev v potrave sov. - Tichodroma, 4: 35-42.
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Ján OBUCH
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Z LITERATURY (BOOK REVIEW)
BUTEO 11 (2000)

BEAMAN, M. & MADGE, S., 1998:

The Handbook of Bird Identification for Europe and The Western Palearctic.
Christopher Helm (Publishers) Ltd, London.
Ilustrátori: H. Burn, M. Elliott, A. Harris, P. Hayman, L. Tucker, D. Zetterström).
868 strán, 357 farebných tabulí, 625 farebných máp. Formát 17x24,5 cm, cena 65.00 GBP.
ISBN 0-7136-3960-1.

Už takmer pred desiatimi rokmi knižní distribútori avizovali vydanie "dlho odkladanej" publikácie zásadného
ornitologického významu, vtedy známej pod predbežným
názvom "An Identification Guide to the Birds of Europe
and the Western Palearctic". Hoci malo ísť o dielo ešte len
v štádiu prípravy, vydavatelia v rámci spustenia reklamnej
kampane neváhali knihu ovenčiť všemožnými superlatívmi, medzi ktorými nechýbali také definitívne súdy ako
"bezkonkurenčný míľ nik v európskej ornitologickej literatúre" a podobne. Niet sa teda čomu čudovať, že európska
ornitologická pospolitosť toto dielo s napätím netrpezlivo
oč akávala. Pre šlo necelých desa ť rokov, a kniha sa
konečne objavila v predaji. Poďme si ju teda predstaviť.
Odhliadnuc od obsahu, knihu môžeme rozmermi a
rozsahom prirovnať k 2. dielu avifauny ČR a SR. The
Handbook of Bird Identification (ďalej len HBI, pod touto skratkou sa kniha stala známou
už pred samotným vydaním) prichádza na trh s ambíciou stať sa najkompletnejšou
príručkou na určovanie všetkých druhov západnej Palearktídy. A sku-točne, HBI prináša
pôsobivý súbor poznatkov o 872 druhoch vtákov (505 nespevavcov a 367 spevavcov)
oficiálne zaznamenaných v uvedenej oblasti do konca roku 1996. Členenie knihy je
podobné ako u iných publikácii tohto druhu: úvodné state, systematická časť a dodatky.
Úvodné kapitoly (str. 8-32) tvoria relatívne malú časť knihy, len necelé 3 %. Zhustená
forma textu a malý typ písma však na druhej strane dáva autorom dostatok priestoru na
prezentáciu ich diela. Hneď v úvode autori nezabudli poďakovať početnému radu osôb a
inštitúcií, ktorí pomáhali v dlhom procese zrodu publikácie, špeciálne vydavateľom
z Christopher Helm za neúnavnú snahu o jej dokončenie. Nasleduje ilustrátorský kredit:
z neho sa dozvedáme, že napr. dravce do knihy ilustroval Dan Zetterström, čajky M. Elliot,
vodné vtáky a väčšinu spevavcov predčasne zosnulý L. Tucker, morské vtáky P. Hayman,
a o zbytok vtáčích skupín sa podelili A. Harris s H. Burnovou. Hneď za tým sa v krátkom
úvode dočítame, že cieľom autorov bolo pripraviť ucelený súhrn poznatkov o určovaní
vtákov a to tak aby výsledok dokázal uspokojiť tak začiatočníka ako aj najnáročnejších
expertov na danú problematiku. Inými slovami, autori si kladú najvyššie ciele uspieť
v oblasti ktorá vôbec nie je tak jednoduchá, ako sa na prvý pohľ ad môže zdať. Ako už bolo
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povedané, HBI sa zaoberá vtákmi západnej Palearktídy (ZP). Preto po úvode logicky
nasleduje vymedzenie tohto areálu - autori zachovávajú hranice vymedzené v diele CRAMP
& SIMMONS (1977). Z priloženej mapky jednoznačne vyplýva, že jej príprave autori
nevenovali príliš veľkú pozornosť, na príklade Slovenska vidíme, že politické hranice sú
naozaj len orientačné. Ďalšie dve strany úvodu pojednávajú o metodike použitej v systematickej časti. Zbytok úvodnej sekcie by mohla byť pre pokročilého ornitológa veľmi
zaujímavá. Autori rozoberajú problém identifikácie druhu z rôznych hľadísk. Konštatujú,
že schopnosť správnej identifikácie je získaná skúsenosť, ale pripomínajú, že je dobre ak
máme aj trochu prirodzeného talentu. V kombinácii s dobrými zmyslami, trpezlivosťou,
vytrvalosťou a kritičnosťou je talent dobrým základom na postupné získanie skúseností.
V tomto môžeme autorom absolútne veriť, k podobnému názoru iste dospel každý, kto
nejaké tie úskalia už prekonal. Základ tvorí samozrejme terénna prax (štúdium literatúry
je len nevyhnutný doplnok), a práve na tú nás autori upriamujú. Pri identifikácii druhu
hrajú významnú rolu všetky pozorované okolnosti, preto je nutné byť správne zorientovaný
vo všetkých týchto oblastiach. Úplné a prehľadné terénne poznámky sú nevyhnutnou bázou
na dodatočnú komparáciu ťažšie určovateľ ných druhov. Preto nám autori správne
odporúčajú venovať poznámkam dostatočnú starostlivosť: nemali by sme zabudnúť na také
detaily, ako je veľkosť a výzor vtáka, farebné charakteristiky šatu, správanie, hlas a
prostredie. U každého z uvedených faktorov nám autori v úvode ponúkajú základné
informácie, rady a odporúčania. Mnohokrát ide o rady skutočne cenné, pretože evidentne
pochádzajú od skúsených znalcov, ktorým sa pozorovanie vtákov stalo nielen celoživotnou
záľubou, ale aj profesiou. Keďže text knihy je presýtený odbornou terminológiou, užitočné
bude oboznámiť sa so slovníčkom vtáčej topografie sprevádzanej nádhernými a hlavne
názornými ilustráciami Alana Harrisa. Pre určovanie je tiež nevyhnutná znalosť prchnutia
vtákov, aj tejto oblasti autori vyčlenili v úvode dostatok priestoru. Pochopiteľne, každý
ornitológ si je vedomý aký význam má pre správnu identifikáciu znalosť hlasu a habitatových nárokov, ani na toto autori nezabudli. Mnohokrát ale pozorovateľ nemá možnosť
získať dostatok informácií o pozorovanom jedincovi, napr. pri pozorovaní z veľkej vzdialenosti, pri veľmi krátkej dobe trvania pozorovania a pod., a musí sa spoľahnúť na "cit".
Tomuto špecifickému javu odborníci hovoria "jizz", čo je odvodené z termínu používaného
pilotmi v 2. svetovej vojne a znamená zhruba "všeobecný dojem a tvar". Tento jav je o to
ťažšie definovať, o čo častejšie sa reálne vyskytuje, ale v podstate determinuje schopnosti
pozorovateľ a, ktorý jednoducho "vie, čo vidí" aj v zhoršených podmienkach. O tomto
fenoméne pojednáva samostatné podkapitola. V úplnom závere úvodnej sekcie sa autori
okrajovo zaoberajú náročnou problematikou vedeckej systematiky a nomenklatúry, táto
oblasť ale pre bežného užívateľa nebude vzhľadom na značnú neujednotenosť princípov
systematiky zrejme príliš atraktívna a použiteľná.
Vlastným jadrom publikácie je systematická časť (str. 33-844) tvoriaca 93 % rozsahu.
Informácie o každom popisovanom druhu možno rozdeliť do nasledovných blokov: názov,
rozmery, identifikácia, pohlavie, vek, hlas, geografická variabilita, status a habitat, to
všetko doplnené mapou rozšírenia a farebnými ilustráciami. Vedecký systém sa v podstate
pridrža diela VOOUSA (1977) akceptovaného aj v rozsiahlom kompédiu CRAMPA et al.
(1977-1994). Pravdaže, ako býva zvykom, autori sa nevyhli určitým odchýlkam od
Voousovho systému v snahe zachytiť posledné trendy v európskej systematike (týka sa to
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asi tuctu druhov vymenovaných v úvodnej metodike, spolu s odôvodnením). Pri
anglických názvoch vychádzali z diela BEAMANA (1994), s tým, že sa snažia uvádzať aj
synonymické pomenovania tam, kde si to prax vyžaduje. Vlastným druhovým textom vždy
predchádza úvodná stať k danej čeľadi, koncentrujúca všeobecne známe poznatky o
charakteristikách čeľadi, s dôrazom na spoločné identifikačné znaky. Každý druhový text
ďalej obsahuje odkaz na stránku s príslušnou farebnou tabuľou. Za tým sú uvedené základné
údaje o rozmeroch druhu (informácie o metodike možno nájsť v úvodných kapitolách):
dĺžka tela, rozpätie krídel a dĺžka krídla (kde je to potrebné).
Dôraz v druhových textoch sa jednoznač ne kladie na prezentáciu dostupných
poznatkov o identifikácii druhu. V tomto smere je kniha skutočne novátorská. Autori
prinášajú ucelený komplex informácií, ktoré majú ornitológom slúžiť ako referenčný a
porovnávací materiál. S výnimkou niekoľkých extrémne ťažko identifikovateľných druhov
nie sú druhové texty orientované na určovanie vtákov v ruke, toto si je nutné poriadne
uvedomiť ešte pred tým, ako by sme podobné informácie chceli v knihe hľadať. HBI je
zameraná predovšetkým na terénnu identifikáciu vtákov, voľne sa pohybujúcich v prírode
vo všetkých ich vekových štádiách, a u každého z pohlaví zvlášť (pokiaľ nie sú vizuálne
identické). Ďalší dôležitý fakt je ten, že všetky diskutované identifikačné problémy sú
postavené na druhy vyskytujúce sa v oblasti ZP, z toho vyplýva, že ten istý problém v inej
oblasti môže byť vnímaný značne rozdielne. Na druhej strane však v rámci druhu autori
volili rozdielny prístup, popisujú napr. juvenilné šaty aj u tých druhov, ktoré v takomto
šate v ZP prakticky nemožno zastihnúť. Tu sa už dostávame k limitom tejto knihy a
potencionálnym problémov jej použitia. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že druhové
texty sú napísané veľmi dobre. U všeobecne známych a jednoznačne identifikovateľných
druhov sú texty stručnejšie, naopak, u druhov náročných na identifikáciu je kladený dôraz
na všetky dostupné detaily. Takýto prístup je v princípe pochopiteľný a správny. Zásadným
nedostatkom je ale fakt, že autori v textoch v podstate ignorujú citovanie použitých zdrojov
informácií. Dokonca ani v zozname použitej literatúry nenájdeme citácie prác zaoberajúcich sa detailami a rôznymi interpretáciámi identifikácie jednotlivých druhov (alebo
to nahradzuje ADOLFSSON 1995 ?). Čo sa týka problematiky terminológie, autori sami
upozorňujú, že ani jedna z používaných nie je bez nezrovnalostí. Platí to aj v tej, ktorú
sami zvolili - napr. u vekových štádií niekedy je veľmi ťažké stanoviť rozdiely medzi veľmi
príbuznými skupinami, navyše pre začiatočníka môže byť zavádzajúce, že u niektorých
druhov autori náhle opúšťajú jeden osvojený systém terminológie a prechádzajú na iný
(napr. zavádzanie tzv. kalendárnych vekových štádií miesto obvyklých sezónnych). Ďalší
problém nachádzame pri prezentácii akustických identifikačných znakov. Je fakt, že tento
problém sa týka väčšiny príručiek tohto typu, ale pri práci takéhoto zásadného významu
by sa od autorov očakávala väčšia invencia. Našťastie v knihe nenájdeme sonogramy (pre
drvivú väčšinu ornitológov zbytočný luxus), ale ani subjektívny prepis hlasu na papier nie
je prí li š nová torský m rie š ení m. Je škoda, ž e s knihou nebolo s úč asne vydané
CD snahrávkami popisovaných hlasov. Takáto kombinácia, t.j. detailná interpretácia
v texte korešpondujúca s vernou nahrávkou, by bola iste lepším riešením. Dnes je už
k dispozícii reprezentatívny výber akustických záznamov na rôznych CD, chýba tomu len
ucelenosť a prepojenosť s ďalšími identifikačnými charakteristikami. V tomto smere HBI
nevyužila dostatočne svoje možnosti. Pasáže v druhových textoch venované geografickým
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variáciám musia byť chápané hlavne z hľadiska možností vizuálnej identifikácie. To
znamená, že rozdielne rasy (poddruhy) sú popisované, prípadne ilustrované len v prípade,
že existuje šanca ich terénnej determinácie. Pozornosť je venovaná (tam, kde je to potrebné)
aj krížencom, farebným morfám i iným odchýlkam od štandartného šatu. Relatívne málo
priestoru (1-2 vety) v druhových textoch zaberá informácia o habitatových nárokoch druhu,
ale zvyčajne to postačuje.
Takmer každý druhový text (asi 70 % druhov) sprevádza farebná mapka rozšírenia
(obyčajne rozmerov cca 6x5 cm). Už na prvý pohľad sú mapky veľmi atraktívne, dôležitý
je však ich obsah. Rozšírenie druhu je vyznačené na podklade politických hraníc (bez
horstiev, riek a pod.). Informovaný čitateľ si asi hneď spomenie na dlhý proces prípravy
knihy, keď vidí, že politické hranice ignorujú novodobé zmeny (rozpad Československa,
Juhoslávie, ZSSR atď.). Bol to taký problém aktualizovať mapy v súlade s historickou
skutočnosťou? Oveľa závažnejšie je však to, či hranice rozšírenia zodpovedajú realite
súčasného poznania. Krátka analýza ukáže, že je to prinajmenšom otázne. Veľmi problematicky autori riešia otázku tzv. mimohniezdnych a ťahových výskytov. Napríklad včelár
síce v Grécku nehniezdi, ale vcelku pravidelne sa vyskytuje v letnom období i počas ťahu.
Podľa mapy v HBI sa v Grécku ale nevyskytuje vôbec. Porovnanie s EBCC atlasom (1997)
neznesú ďalšie a ďalšie druhy. I keď HBI nie je príručkou o rozšírení vtákov, podobné
evidentné nezrovnalosti (ktorým sa dalo relatívne ľahko vyhnúť) vážne narušujú jej celkovú
dôveryhodnosť.
Farebné ilustrácie možno považovať za jednu z dvoch nosných častí HBI. Na 287
celostranových tabuliach (rozdelených do 13 blokov) a 56 ďalších ilustráciách je zobrazených okolo 4300 jednotlivých vtákov. Tento fakt radí knihu ku skutočným unikátom
v európskej ornitologickej literatúre. Veľké množstvo ilustrácií je však determinované
veľkou individuálnou variáciou popisovaných druhov. Tým pádom aj množstvo vyobrazených jedincov kolísa podľa toho aký stupeň variability druh vykazuje. Povedzme u
volavky postačia tri obrázky (adult, juvenil a letiaci vták), u sokolov je to 4x viac. Na
ilustráciách sa podieľalo dokopy šesť ilustrátorov zvučných mien. Každý z nich má
pochopiteľne odlišnú techniku a zmysel pre detail, a tak výsledok môže byť posudzovaný
rôzne. Ťažko preferovať jedného z nich, preto sa pristavme skôr pri skupine vtákov, ktoré
čitateľa Butea budú zaujímať asi najviac. D. Zetterström, novovychádzajúca ilustrátorská
hviezda zo Škandinávie, si so svojou skupinou poradil viac ako zdatne. Nesmierny zmysel
pre detail a proporcionalitu, vyvážená kompozícia a ten "správny" výraz ilustrovaného
dravca činia jeho ilustrácie neuveriteľne živými a realistickými. Sovy v podaní pani
Burnovej sú ukážkou profesionálnej rutiny a nemožno im vôbec nič vyčítať, ale i tak akoby
im chýbala tá správna iskra. Hold patrí aj Alanovi Harrisovi (vôbec nie je ľavý, i keď maľuje
touto rukou) a bohužiaľ predčasne zosnulému L. Tuckerovi za ich nádherne prevedené
ilustrácie spevavcov. Maliari vtákov teda odviedli dobrú prácu, a je už vecou autorov a
vydavateľa, že nie celkom zvládli organizáciu knihy. Texty a ilustrácie sú totiž v knihe
často od seba značne vzdialené, a treba hodne listovať. V konečnom dôsledku ide však len
o technický problém neuberajúci na celkovej kvalite.
Tak ako je bohatá systematická časť, tak je stručný záver knihy (str. 845-868). Začína
dodatkom "recent additions" s popismi 14 druhov zaznamenaných v nedávnej dobe (a
ďalšími 6 druhmi čakajúcimi na oficiálnu akceptáciu), a súpisom asi 50 druhov, ktorých
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výskyty sú dubiózneho pôvodu. Na dodatky už zrejme autorom vyšlo málo priestoru (alebo
energie), lebo komentáre skutočne sú v rozsahu len niekoľ kých riadkov a ilustrácie
s výnimkou jedného druhu absentujú úplne. Trojstranný súpis literatúry je správne nazvaný
"ďalšie čítanie", lebo nejde v pravom zmysle slova o bibliografiu týkajúci sa problematiky
identifikácie na druhovej úrovni, ale len na úrovni skupín či územných celkov. Záver knihy
tvorí index anglických a vedeckých názvov.
Kniha ako taká je nepochybne príťažlivá a prínosná. Informácie v nej obsiahnuté by
sme v takejto forme nenašli nikde inde. Úplne iná je ale otázka, či splnila všetky očakávania
vkladané do nej v procese jej dlhej prípravy. Na túto otázku budú asi protichodné odpovede,
v závislosti od toho kto mal aké očakávania. Vo všeobecnosti je ale nutné objektívne
konštatovať početné nedostatky, alebo aspoň rezervy (niektoré boli konštatované už
v predchádzajúcich odstavcoch tejto recenzie). Azda tým najzávažnejším je fakt, že HBI
nie je kompletnou príručkou na vtáky ZP, a to napriek viacnásobným deklaráciám, že takou
chce byť. Keď HBI porovnáme s jej silnou konkurenciou, akou je BWP (pôvodné kompédium doplnené o Concise Edition), nenájdeme tu žiadne informácie o cca 60 druhoch
(prevažne vagranty, a umelo introdukované druhy). Je veľkou škodou, že HBI nevenuje
týmto druhom žiadnu pozornosť (nehovoriac, že chýbajú ich ilustrácie), a to bez ohľadu na
fakt, že výskyty týchto druhov je nutné hodnotiť z iného hľadiska ako u "prirodzených"
druhov. Hodnotiac kvalitu textov, prichádzame k podobnému záveru, a síce, že napr. u
migrantov chýbajú bližšie informácie o časoch príletov a odletov, ktoré sú pre posúdenie
druhovej príslušnosti často rozhodujúce. HBI prináša ornitológovi jednu dilemu: na jednej
strane jej prvoradý účel je pomôcť pri terénnych pozorovaniach, na druhej strane rozmery
a váha knihy tento účel prakticky anulujú. Zrejme nám teda neostáva nič iné, len naďalej
nosiť do terénu popri klasických príručkách vreckového formátu (či už je to starý dobrý
"Petersson", alebo osvedčený "Heintzel" či "Jonsson", alebo nový vynikajúci Mullarneyho
klúč) aj poznámkový blok a ceruzu, a potom doma môžeme konzultovať naše zistenia
s informáciami v HBI. Je však otázne, či skôr alebo neskôr nebudeme musieť siahnuť po
Crampovom kompédiu (myslím, že skôr áno ako nie).
Napriek všetkým výhradám možno HBI odporučiť každému, kto sa chce vážnejšie
zaoberať určovaním vtákov v teréne. Nakoniec, mnohé z výhrad sú z kategórie nesplnených
očakávaní, čo je kategória navýsosť subjektívna. Ale je tu aj jedna objektívna výhrada:
cena! Pôvodne avizovaná cena 35 GBP sa v dôsledku dlhodobej reklamnej kampane
postupne vyšplhala na takmer dvojnásobok. Pokiaľ by HBI bola naozaj "bezkonkurečný
míľnik" v európskej ornitologickej literatúre, tak by to bola cena opodstatnená, v opačnom
prípade môžu byť podobné označenia kontraproduktívne.
Bohumil MURIN

210

KONFERENCE (CONFERENCE)
BUTEO 11 (2000)

3rd Eurasian Conference of Raptor Research Foundation
Mikulov, Česká republika, 21.-26.9.1999

Ve své zprávě o druhé mezinárodní konferenci o dravcích (The 2nd International Conference of Raptors) konané v Urbinu v říjnu 1996 (VOŘÍŠEK 1997, Zpr. ČSO, 44: 72-74) se
poprvé objevila zmínka o možnosti pořádání další konference v České Republice. V září
1999 se toto stalo skutečností. Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov (SOVDS) při
ČSO uspořádala ve známém jihomoravském městečku Mikulov třetí mezinárodní konferenci americké organizace RRF (Raptor Research Foundation). Na organizaci se dále
podíleli Správy CHKO Pálava a Třeboňsko, regionální turistické informační středisko
v Mikulově a ÚBO AV ČR v Brně. Pro nezasvěceného čtenáře je třeba připomenout, že se
konference měla původně konat v Třeboni, ale zejména z ekonomických důvodů se na
poslední chvíli přesunula do již zmíněného Mikulova.
Jak se již stalo dobrou tradicí, jednání probíhala v hotelu Rohatý krokodýl. Konala se
zde také prezentace posterů, bylo zde zajištěno stravování i ubytování části účastníků,
konal se zde také úvodní banket pro všechny zúčastněné. Vše podstatné se tedy odehrávalo
na jediném místě, což dle mého názoru přispělo k úspěchu celé konference. Nebylo
vyhlášeno žádné speciální téma a paleta předkládaných sdělení byla velmi široká. Konference se zúčastnilo zhruba 100 účastníků z ČR, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska,
Maďarska, Rumunska, Řecka, Francie, Itálie, Španělska, Velké Británie, Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Kanady, USA a Izraele. Konferenčním jazykem byla stanovena
angličtina. Její zvládnutí resp. nezvládnutí však zbytečně ubralo některým příspěvkům
zejména východo- a jihoevropských ornitologů na srozumitelnosti.
Po slavnostním zahájení celé konference započalo vlastní jednání přednáškou L. Kiffa
o vlivu zatížení DDT na severoamerickou populaci sokola stěhovavého (Falco peregrinus)
a o vývoji zmiňované populace po zákazu používání těchto látek. Kromě perfektního
didaktického přístupu (ten byl ovšem vlastní všem americkým přednášejícím) mne i ostatní
účastníky konference nadchla volně přístupná zpráva o činnosti organizace The Peregrine
Fund za rok 1998. V ní byla hodnocena práce celé organizace a zejména výsledky
jednotlivých projektů na ochranu dravců po celé zeměkouli. V bloku přednášek "Populations" mne kromě příspěvku o orlu Haliaetus pelagicus na Dálném východě (Potapov,
McGrady, Utekhina) zaujal příspěvek rakouského ornitologa R. Zinka o vývoji populace
orlosupa bradatého (Gypaetus barbatus) v prostoru Alp se zaměřením na Rakousko.
Výsledky sledování jsou z části získávány od laické veřejnosti díky propracovanému
systému sběru základních dat a možnosti individuálního rozlišení jednotlivých ptáků
(vypouštěným orlovcům jsou barveny různé letky a na základě tohoto označení, které je
rozpoznatelné několik let, je možno jednotlivé ptáky identifikovat na velké vzdálenosti).
V bloku "Conservation & Biology of Migrants" představil K. Bildstein monitorovací
program sledování tahu dravců v různých částech naší planety a jeho možnosti k využití
pro ochranu jednotlivých druhů dravců. Dva příspěvky charismatického izraelského
ornitologa R. Yosefa byly věnovány výzkumu tahu dravců na známé lokalitě Eilat v Izraeli.
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V této sekci zazněl pro mne nejzajímavější příspěvek celého setkání o využití tukových
zásob káně Buteo swainsoni při tahu (Bechard, Kochert, McKinley, Goldstein). Tito přísně
tažní dravci zimují v pampách Jižní Ameriky, táhnou až ve stotisícových hejnech (!) a je
pravděpodobné, že se v průběhu tahu živí létajícím hmyzem. O výsledcích ochrany dravců
v chráně ném území Snake River (Idaho, USA) referoval M. Kochert. Nejproblematičtějšími vlivy na populace dravců v minulých 30 letech byla přítomnost armády a také
požáry. V bloku "Conservation" byla pozornost věnována motáku pilichovi (Circus
cyaneus) (Redpath, Thirgood) a jeho vlivu na populaci bělokura Lagopus lagopus scoticus.
V bloku "General Biology & Raptor Techniques" se dostali ke slovu také domácí
referující. P. Voříšek referoval o využití Mayfieldovy metody pro sledování hnízdní
populace káně lesní (Buteo buteo). Další referát byl věnován krevním parazitům dravců
v České republice (Votýpka, Svobodová, Peške, Lacina, Voříšek) a D. Lacina seznámil
přítomné s vlivem krevního parazita Carnus hematopus na růst mláďat poštolky obecné
(Falco tinnunculus). V bloku "Breeding Biology" mne zaujal referát o výběru místa pro
hnízdění u orlíka krátkoprstého (Circaetus gallicus) v severovýchodním Řecku (Bakaloudis, Vlachos, Holloway). Příspěvek byl doplněn unikátními snímky tohoto nádherného
dravce. Zajímavý byl příspěvek o hnízdním chování orla královského (Aquila heliaca) od
V. Mrlíka. Poslední den přednášek zahájil L. Peške referátem o filopatrii pražské populace
krahujce obeecného (Accipiter nisus). Dlouholeté výsledky tohoto druhu na území Velké
Prahy se setkaly s velkým zájmem u posluchačů.
Nedílnou součástí konference byla také prezentace posterů, které byly umístěny
v suterénních prostorech hotelu. Trochu stísněné prostory znesnadnily diskusi a vlastní
prezentaci. Přesto byla úroveň dle mého názoru většinou dobrá. Velmi aktivně se projevovali zejména rumunští a maďarští ornitologové, kteří prezentovali několik kvalitních
posterů.
Jak už je na setkání ornitologů na jižní Moravě tradicí, byla v programu také návštěva
vinného sklípku. Atmosféra sklípku v Šatově na Znojemsku se zdála zpočátku i díky
nezvyklému zasedacímu pořádku ne příliš ideální. Nakonec se vše v dobré obrátilo.
Přínosem byla zejména cimbálová muzika, která zejména u zámořských kolegů sklidila
velký úspěch. Zpět do Mikulova jsme díky orientačním schopnostem řidičů autobusů a
díky technickému stavu jejich vozidel dorazili tak pozdě, že uvolněná nálada ze sklípku
z většiny účastníků vyprchala.
K pořádné konferenci patří i exkurze. První zastávka celodenního putování byla
věnována nádržím pod Pálavou. Zde sklidil obrovský úspěch pár sokolů stěhovavých
(Falco peregrinus) pozorovaný z hráze střední nádrže. Z dalších druhů byl pozorován jeden
orlovec říční (Pandion haliaetus), dále moták pochop (Circus aeruginosus). Několik
šťastlivců mělo štěstí, že zahlédlo i ostříže lesního (Falco subbuteo). Na vrcholku Pálavských vrchů jsme pozorovali hejna zřejmě migrujících kání lesních (Buteo buteo) a
vůbec rozhled po okolní krajině představoval pastvu pro oči.
Kromě oficiálního programu byly každý večer prezentovány spontánní ukázky diapozitivů a několik nepřihlášených příspěvků. Zde bych chtěl zmínit zejména běloruského
ornitologa V. Ivanovského, který ukázal několik unikátních snímků dravců své vlasti, ale
přesvědčil také o svých pěveckých kvalitách při jednom z neformálních přátelských
posezení při dobrém burčáku v rámci konference.
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Zdařilý průběh konference byl umožněn díky nezměrnému úsilí P. Voříška, hlavního
organizátora a duše celého setkání. Obětavá, vždy usměvavá M. Kaňáková z Regionálního
informačního centra v Mikulově spolu s pomocníky z řad českých ornitologů zvládala
denně desítky drobných i větších problémů, které s sebou pořádání akce těchto rozměrů
přináší.
Myslím si, že konference byla zdařilá. Jedinou věcí, která mne trochu mrzí je to, že
ústní prezentace výsledků mohla být u českých a hlavně slovenských ornitologů přece jen
bohatší. Taková příležitost, jaká byla na podzim 1999 v Mikulově, se hned tak nenaskytne.
Libor SCHRÖPFER

KONFERENCE (CONFERENCE)
BUTEO 11 (2000)

Konference "Dravci a sovy 2000"

Mikulov, Česká republika, 24.-26. listopad 2000

Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při ČSO uspořádá ve dnech 24.-26. listopadu
2000 konferenci "Dravci a sovy 2000". Konference bude zaměřena na co nejširší okruh
témat týkajících se volně žijících populací dravců a sov. Místem konání konference bude
již tradičně malebné jihomoravské město Mikulov.
Účastníci z řad amatérských i profesionálních ornitologů z České i Slovenské republiky, stejně jako specialisté z jiných zemí, jsou srdečně vítáni. Zájemcům, kteří pošlou
předběžnou přihlášku na níže uvedenou adresu, budou později rezeslány podrobnější
informace a závazné přihlášky.
Kontaktní adresa:
Dr. Vojtěch Mrlík, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Květná 8, 603 65 Brno
tel. 05/43422550, e-mail mrlik@brno.cas.cz

Ornithological Conference "Birds of Prey and Owls 2000"
Mikulov, Czech Republic, 24.-26. November 2000

Working Group on Protection and Research of Birds of Prey and Owls in the Czech Republic
would like to invite you to the ornithological conference "Birds of Prey and Owls 2000".
Participants from the Czech and Slovak Republics will dominate but the participants from
other countries are welcome. Conference language will be Czech or Slovak but individual
translation to English or German is possible as well as presentation in Polish.
The conference will be held in Mikulov na Moravě, a beautiful town near Czech-Austrian
border, in 24.-26. November 2000. Oral or poster presentation will be published. Persons
interested can send the preliminary announcement to following contact address. They
receive detailed informations later.
Contact address:
Dr. Vojtěch Mrlík, Institute of Vertebrate Biology AS CR, Květná 8, CZ-603 65 Brno, Czech Republic
phone: +420 5 43422550, e-mail mrlik@brno.cas.cz
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KONFERENCE (CONFERENCE)
BUTEO 11 (2000)

Medzinárodné sympózium "Ekológia a zachovanie európskych druhov
lesných sov"
Sonnenberg/St.Andreasberg, SRN, 12.-15. októbra 2000

Nemecká pracovná skupina pre sovy "AG Eulen" organizuje toto stretnutie, ktoré tiež
podporili viaceré vedecké a ochranárske organizácie z Nemecka. Sympózium bude 12.-15.
októbra 2000 v Sonnenberg/St.Andreasberg v pohorí Harz v Nemecku (asi 100 km JV od
Hannoveru). Program bude zahrnovať témy týkajúce sa sov: vplyv lesnej skladby, populačná dynamika a limitujúce faktory, dynamika výskytu druhov, medzidruhové vzťahy,
sovy a ľudia. Prednášky, postery a aj ostatné príspevky, ako napríklad filmy, videá a
diaprednášky sú vítané na akúkoľ vek tému o ekológii a biológii sov. Hlavné témy sú: Čo
ponúka sovám lesný ekosystém? Ako sovy využívajú prírodné zdroje? Všetky príspevky
by mali byť zamerané na druhy: Bubo bubo, Strix aluco, Strix uralensis, Strix nebulosa,
Surnia ulula, Asio otus, Glaucidium passerinum a Aegolius funereus. Pravdepodobne bude
možné finančne podporiť cestovné a ubytovacie náklady pre zahraniťných účastníkov
hlavne z východných krajín. Príspevky na konferenciu môžete zasielať v angličtine alebo
nemčine. Abstrakty na prednášky by mali byť doručené do 31.1.2000, najlepšie je poslať
ich v elektronickej forme. Bližšie informácie sú k dispozícii na adrese: Dr. Ortwin
Schwerdtfeger, AG Eulen, Quellenweg 4, D-37520 Osterode am Harz, Germany, e-mail
o.schwerdtfeger@gmx.de, tel. 05522/5184.
International Symposium "Ecology and Conservation of European Wood Owls"
Sonnenberg/St. Andreasberg, Germany, 12-15 October 2000

The German owl working group "AG Eulen" is organising this meeting supported by
several scientific and nature conservation organisations from Germany. The symposium
will be held at the "International House Sonnenberg/St. Andreasberg" in the central Harz
mountains (about 100 km SE of Hannover) from 12 through 15 October 2000. The scientific
programme will include the specific thematic topics: effects of forest-structure and forest
fragmentation, population dynamics and limiting factors, dynamics of species distributions, interspecific relationships, species conservation and owls and humans. Papers,
posters and other contributions like films, videos and slides are welcome on any aspects of
biology and ecology of woodland owls centred on the main topics: What does woodland
offer to owls? How owls use woodland resources? Contributions should be restricted to the
species: Eagle, Hawk, Pygmy, Tawny, Ural, Great Grey, Long-eared and Tengmalm‘s Owl.
Contributions to the symposium and to the symposium volume should be in English or in
German. Abstracts for oral papers should be submitted by 31 January 2000, preferred in an
electronic format. For further details, guidance notes for abstract submission and registration please contact: Dr. Ortwin Schwerdtfeger, AG Eulen, Quellenweg 4, D-37520 Osterode
am Harz, Germany, e-mail o.schwerdtfeger@gmx.de, tel. 05522/5184.

214

215

