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Akce pro následující týdny: 

a) Realizace projektu „Podpora biodiverzity v jihozápadních Čechách“ – hledáme brigádníky  

na úpravu stěn pro ledňáčky na Úhlavě a Úslavě… Pokud Vám vyjde alespoň půl dne volno  

o některém z víkendů v následujících týdnech a měsících a budete nám chtít pomoci, kontaktujte 

přímo V. Kováře. (tel. 602 346 938) Předem děkujeme. 

b)  Po loňské mizivé účasti (pouze 2 auta lidí) již v předstihu připomínám, že o víkendu 6.-7. srpna 

proběhne klasická letní dobrodružná akce na odchyty a kroužkování labutí na okresech Klatovy, 

Plzeň-jih a Strakonice. Odjezd v sobotu v ranních hodinách po trase, kterou teprve dotvořím... Prosím 

o nahlášení, zdali se akce zúčastníte a to buď po celý víkend nebo jen 1 den a to případně který. 

Letos bude k dispozici o 1 kanoi a o 3 vysokačky více než loni....:-) Každý dobrovolník vítán... Úspěch  

závisí na množství zúčastněných... 

Vhodné i pro neplavce:-) 

Aktuality: 

Čápi 

Po několika smutných letech, kdy osiřela hnízda čápů bílých v Nepomuku a Mladém Smolivci, nastal 

letos na obou hnízdech obrat. V Nepomuku s měsíčním zpožděním, než tomu bývalo v minulosti, 

přilétl nový čapí pár, který má aktuálně na hnízdě 3 mláďata. V Mladém Smolivci tomu bylo podobně, 

při poslední kontrole na konci června byla na tomto hnízdě 2 vejce. Uvidíme, jestli se z nich vylíhnou 

čapíci, protože na jiných hnízdech touto dobou jsou mláďata již téměř vzletná. 

 

  



 

Poštolky 2011 

V sezóně 2011 bylo obsazeno 30 barelů z 33 vyvěšených (32 na stožárech VVN, jeden na stromě 

v Neurazech). Hnízdní úspěšnost byla o něco nižší než v minulém roce, přesto ale poměrně vysoká. 

Pro přehlednost jsou data vypočítána pomocí tradiční metody uvedena v tabulce 1.  

Dat z roku 2006 a starších let není mnoho a barelů bylo vyvěšeno málo, takže srovnávat jednotlivé 

hnízdní sezóny lze jen stěží. Počty vyvěšených a obsazených barelů jsou uvedeny v tabulkách 2 a 3 

spolu s jejich obsazeností v jednotlivých letech. Za úspěšné hnízdo je považováno takové, 

 ve kterém bylo okroužkováno alespoň jedno mládě a kde lze předpokládat, že hnízdo opustilo. 

V letošním roce byla neúspěšnost hnízdění v barelech způsobena nelíhnoucími se vejci.  

Na všech třech neúspěšných lokalitách byla snůška neoplozena.  

sezóna hnízdní úspěšnost 
vše 

hnízdní úspěšnost 
barely 

2006 53,33 % 62,5% 

2007 95,83 % 100% 

2008 96,55 % 100% 

2009 85, 71% 88,89% 

2010 94,56% 93,55% 

2011 88,57% 90% 

 
Tabulka 1 

 

rok barely VVN celkem obsazené barely obsazenost v % 

2006 11 8 72,73 

2007 21 19 90,48 

2008 25 23 92 

2009 27 27 100 

2010 32 31 96,88 

2011 32 30 93,75 

Tabulka 2 
 

rok barely celkem 
(VVN + Neurazy) 

obsazené barely obsazenost v % 

2006 12 8 66,67 

2007 22 19 86,36 

2008 26 24 92,31 

2009 28 27 96,43 

2010 33 31 93,94 

2011 33 30 90,91 

Tabulka 3 
 



Tabulka 4 zobrazuje souhrnný přehled počtů vajec a mláďat v jednotlivých barelech. 

Ve sloupci „předpokládaný počet mláďat“ jsou uvedeny počty mláďat, která se dožila věku 

kroužkování a poté prokazatelně nezemřela. 

kód hnízda lokalita 
vejce  

na hnízdě 
mláďata 

na hnízdě 

předpokládaný 
počet vyvedených 

mláďat úspěšnost 

PO01 Tisov 6 6 6 ANO 

PO02 Soběsuky 0 0 0 

PO03 Nový rybník 6 6 6 ANO 

PO04 Klášter 6 0 0 NE 

PO05 Srby 7 7 7 ANO 

PO06 Měcholupy 6 4 2 ANO 

PO07 Komorno 7 5 4 ANO 

PO08 Kvášňovice 5 5 5 ANO 

PO09 Čečovice 7 6 6 ANO 

PO10 Měrčín 7 5 5 ANO 

PO11 Mladý Smolivec 6 6 6 ANO 

PO12 Novotníky 7 7 7 ANO 

PO13 Dožice 6 6 6 ANO 

PO14 Nezvěstice - Olešná 6 6 6 ANO 

PO15 Mileč 6 6 6 ANO 

PO16 Lipák 6 5 4 ANO 

PO17 Vrčeň 6 5 5 ANO 

PO18 Maňovice 0 0 0 

PO19 Starý Smolivec 6 4 4 ANO 

PO20 Vodokrty 7 6 6 ANO 

PO21 Radošice 6 5 5 ANO 

PO22 Jarov 6 5 5 ANO 

PO23 Pozdyně 6 0 0 NE 

PO24 Letiny 5 5 5 ANO 

PO25 Kokořov 5 4 3 ANO 

PO26 Měcholupy 2 6 5 5 ANO 

PO27 Čečovice 2 6 6 6 ANO 

PO28 Jarov 2 6 0 0 NE 



PO29 Březí 6 6 6 ANO 

PO30 Řenče 5 5 5 ANO 

PO31 Libákovice 6 5 4 ANO 

PO32 Kbelnice 6 6 6 ANO 

CELKEM 182 147 141 
27 z 30 

ANO 

Tabulka 4 
 

  Pravidelně byly kontrolovány i jiné lokality, z nich byly obsazeny kostely v Nepomuku, Myslívě 

a Nicově, dále pak věž učiliště v Oselcích a výklenek sýpky 

v Chocenicích. Průběh hnízdění na kostele sv. Jakuba v Nepomuku byl 

velmi neobvyklý. 22.5.2011 byl v pravém otvoru boj dvou samic, jedna 

odlétla, druhá zůstala v zadním výklenku. Mláďata zde byla malá, 

studená a celkově špatná. 5.6.2011 byl tento výklenek prázdný. 

Samice zahřívala pět vajec ve vedlejším levém otvoru, kde byla 

17.7.2011 kroužkována mláďata. Jedná se o nejpozdnější kroužkování poštolek v historii N.O.S. 

  Stejně jako v předchozích sezónách byly v době krmení mláďat objeveny skrýše poštolčí 

potravy. Na následujících fotografiích jsou hraboši na stožáru VVN v Kvášňovicích ze 14.6.2011. 

 

 
 

  



Kromě hrabošů byly v hnízdech poštolek objeveny mimo jiné ještěrky, mládě skřivana  

a laboratorní myš.  

 
 

8.6.2010 Kokořov 
 
 

 
 

22.5.2011 Dožice 

 
24.5.2011 Komorno 

 

 
 

24.5.2011 Vodokrty 

 

Další zajímavostí je bílé neoplozené vejce na barelu v Letinech. Bylo objeveno při kroužkování 

mláďat 12.6.2011. Velikostí a tvarem odpovídá poštolčímu.  

 

 

Většinu barelů poštolky už opustily a tak je v následujících týdnech potřeba všechny 

zkontrolovat (případně opravit), vyčistit a dát novou štěpku. Některé barely bude dokonce nutné 

vyměnit. Kdyby měl někdo zájem se zúčastnit, je vítán.      (PK) 

  



Pochopi 

V roce 2011 jsme našli několik nových hnízdišť tohoto druhu. Při kroužkování ale byla kontrolována 

cca jen 1/3 lokalit oproti předchozím letům. Další 1/3 na větších plochách jsme z časových důvodů 

nekontrolovali a poslední 1/3 na Klatovsku a Švihovsku nezkontroloval V. Hájek, který tuto oblast 

v minulosti pravidelně dělal. 

Mezinárodní ornitologická spolupráce 

V pátek 15. července navštívili Václav a Petra Kovářovi a Eva Jírová oblast v okolí měst  Kemnath  

a Wunsiedel v Německu (oblast Horní Falcko a Franky), kde nám zástupci místních myslivců předvedli 

své projekty v krajině, kterými se snaží zvýšit početní stavy koroptví. Sraz jsme měli v 9:00 

v Kemnathu v domě místního veterináře. Jeho manželka a dcera nám připravili bohatou (druhou) 

snídani – bílé bavorské klobásky se sladkou hořčicí a místními preclíky – výtečné. Většina přítomných 

si dala i kvasnicové pivo. Po tomto následovalo ještě něco sladkého a pak jsme vyrazili do okolí města 

na lokality, kde se vyskytují koroptve, kde nám byl představen projekt, na kterém v širším okolí 

spolupracují. Shlédli jsme také ukázku použití loveckých psů (český fousek) při vyhledávání koroptví. 

Následně jsme se přemístili do Wunsiedlu na loveckou školu, kde nás čekala malá exkurze a gulášek 

k obědu. Po obědě jsme vyrazili na Katharinenberg do stanice pro dravce, kde nás provedl vlastník 

stanice, nadšený sokolník, který perfektně mluvil česky. Následně jsme objížděli okolní louky a pole. 

Průvodci nás seznamovali s jejich prací. Na jednom místě jsme viděli i vypouštěcí klícku s koroptví, 

sedící na vejcích. Byla to také jediná koroptev, kterou jsme za celý den viděli☺. Kolem 17té hodiny 

jsme opouštěli Wunsiedel a vydali se na cestu zpět. V brzké době naopak pozveme kolegy z Německa 

k nám na Nepomucko. 

 

Greifvogelstation Katharinenberg – exkurze po stanici pro dravce a sovy 



 

Mládě sovice sněžní 

 

Voliéra se supy 



 

Hned u vstupu do stanice pro dravce nás přivítala tato malá severoamerická poštolka 

 

Květnaté louky – uměle zakládané biotopy pro zvýšení biodiverzity krajiny, mají za úkol mimo jiné 
pomoci i koroptvím. 



 

Detail louky 

Víkend na Třeboňsku, 17. - 19. června 2011 

Pro velký úspěch loňské akce jsme se rozhodli vyrazit i letos na pozorovací víkend na Třeboňsko. 

Výprava se tentokrát sešla v komornějším složení, nakonec jeli jen Vašek, Petra a Eliška Kovářovi 

(tedy, zatím si myslíme, že Eliška), Alena Svobodová s šestiletým Jakubem a Lada Kriegová.  

Už během cesty jsme pozorovali u Českých Budějovic mořského orla a za Lišovem ostříže lesního 

 a rodinku hus velkých. 

V parném téměř letním večeru nás uvítala ornitologická chata u Velkého Tisého. Ihned jsme 

zprovoznili místní dalekohled, Vašek totiž ten spolkový zapomněl doma. Pozorovací večírek  

na uvítanou se podařil. Velký Tisý poskytuje útočiště několika stovkám racků, desítkám labutí, volavek 

popelavých, rybáků obecnýchi černých a dalším a dalším ptákům. Zahlédli jsme orla mořského  

a dokonce i kvakoše nočního.  

Sobotní snídani nám zpříjemňoval zpěv slavíka modráčka. V noci pršelo a po zbytek víkendu 

nás pronásledovaly občasné dešťové přeháňky. Vypravili jsme se na výlet autem a naším cílem 

bylyzejména ty přírodní zajímavosti Třeboňska, které jsme si nestihli prohlédnout v loňském roce. 

Krátce jsme se prošli po poušti – v přírodní rezervaci Písečný přesyp u Vlkova. Zavítali jsme  

na Nadějskou rybniční soustavu, kde jsme z vzácnějších ptáků pozorovali zrzohlávky rudozobé a také 

malou kolonii kvakošů nočních. V poledne se naše chuťové buňky rozplývaly nad kulinářskými 

specialitami v třeboňské rybí restauraci. Prošli jsme se zámeckým areálem v Třeboni a historickým 

centrem města, navštívili jsme muzeum v domě Jakuba Krčína s expozicí živých ryb.  

Odpoledne nás čekalo ještě několik rybníků a pozorování dalších desítek vodních ptáků, spíše 

však běžnějších druhů. V neděli jsme si udělali vycházku po nejbližším okolí chaty. Spatřili jsme  



mimo jiné samce žluvy hajní, pět mořských orlů, hejna kormoránů velkých a opět také husy velké, 

zrzohlávky rudozobé, rybáky obecné, poláky velké a chocholačky.  

Na cestu domů jsme si pak naplánovali ještě dvě zajímavé zastávky. Na rybníce u Slověnic 

hnízdí či přebývá několik desítek potápek roháčů. Opravdovou třešničkou na dortu po podařeném 

víkendu pak pro nás byly Vrbenské rybníky u Českých Budějovic. Zaparkovali jsme hned vedle hlučné 

čtyřproudovky ve směru na Plzeň, moc jsme od toho nečekali a o to větší bylo pak naše překvapení  

a nadšení. U břehu rybníka hned vedle parkoviště jsme potkali pána v zeleném oblečení, který velmi 

zaujatě sledoval hladinu rybníka stativovým dalekohledem a něco si přitom zapisoval. Vašek  

se s ním hned dal do řeči. Po několika málo větách zjistili, že už se znají, z družného neznámého  

se vyklubal František Marec, odbornou profesí entomolog. Kdysi dávno učil Vaška poznávat ptáky  

na exkurzi na jižní Moravě. Ostrůvek uprostřed rybníka poskytuje ideální útočiště velkému množství 

druhů vodních ptáků, počet jedinců zde dosahuje několika stovek. Pan Marec nás velice ochotně 

pustil ke svému dalekohledu a byl moc rád, že nám může ukázat místní rarity. Byli jsme nadšení  

ze zrzohlávek rudozobých, které se po hladině rybníka proháněly v několika rodinách i s mláďaty. 

Kolonie kvakošů nočních čítá přes padesát jedinců! Kolpíků bílých zde bylo minimálně pět. Hnízdí tady 

prý také volavka stříbřitá, tu jsme ale neviděli. Inu, to nejlepší nakonec. Kdo s námi letos nevyrazil, 

přišel vskutku o hodně.          Alena Svobodová 

 

Kvakoš noční na Nadějské rybniční soustavě 

  



 

Kulíci 

V letošním roce se nám podařilo ve vrčeňské pískovně prokázat hnízdění kulíků říčních.  

Při kroužkování mláďat byl přítomen i p. Chaloupek, který natočil krátkou reportáž, kterou naleznete 

zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10110363782-minuta-z-prirody/211411000150530/  

Členské příspěvky 

Chtěl bych upozornit, že členské příspěvky na rok 2011 má zaplaceno pouze několik lidí. Většina  

tuto platbu dosud neprovedla. Každý člen by tak měl uhradit v letošním kalendářním roce 200,- Kč 

jako členský příspěvek na činnost organizace. Prosíme o brzkou úhradu na účet č. 181 813 448 / 

0300. Jako variabilní symbol uveďte část rodného čísla před lomítkem (např. 821020 při datu narození 

20.10.1982).  

Akce v roce 2011 

6. – 7. srpna 2011 – odchyty a kroužkování labutí (okresy PJ, KT a ST). 
sobotu 3. září 2011  - 18:00 ve Vrčeni u Nepomuka oslava 10 let NOS, grilování, promítání fotografií. 

čtvrtek 29. září 2011 – 19:00 rodný dům Augustina Němejce v Nepomuku na náměstí – přednáška 

s promítáním fotografií „10 let N.O.S.“ 

sobota 1. října – 9:00 Evropský festival ptactva ve Švihově u Klatov.  


