Vítání ptačího zpěvu v Katovicích – 15.5.2016
V neděli 15. 5. 2016 mě taťka vzal do Katovic na akci blatenských ornitologů, o které jsme se dozvěděli
díky paní Aleně Hrdličkové. Byla jsem moc ráda, protože jsem se nemohla zúčastnit podobné akce v
Blatné 8. 5.
Účast byla hojná včetně dvou MOPíků Přemka a Johanky s rodiči. Z organizátorů přišla paní Mgr. Irena
Novotná s dětmi (i nejmladší Anežka byla moc
hodná). Nejprve jsme během vycházky poslouchali
s panem RNDr. Petrem Pavlíkem ptačí hlasy žluvu hajní (přilétá k nám až v květnu), budníčka
menšího a většího, drozda zpěvného, pěnici
černohlavou a hnědokřídlou, střízlíka obecného (u
něj jsme si pro zajímavost řekli i slovenské jméno oriešok). U řeky létal konipas horský. Pan Pavlík
upozornil na problematiku hnízdění rorýsů v
souvislosti se zateplováním domů a také na
význam křovisek pro ptactvo - např. slavíka
obecného. Z dravců jsme pozorovali káni lesní a
samce motáka pochopa. Z ptačích hlasů mě
zaujalo, že dlask na začátku zpěvu mlaská.
Dále jsme se dozvěděli, že při sledování poštolek v
Vítání ptačího zpěvu v Katovicích – u sítí
Blatné přinese vždy při vylíhnutí prvního mláděte
sameček samičce místo obvyklých myší ještěrku. V
Blatné je možné vidět u zámku husu velkou s mláďaty. U blatenské školy našli již mrtvého strakapouda
prostředního zabitého o sklo. Nebezpečí skleněných ploch je téma letošního ptáka roku. Kulíšek
nejmenší se neozývá pozdě v noci, protože by ho větší sova (puštík) mohla sežrat. Na pískání tedy
nemusíme přilákat jen kulíška, ale i jeho nepřítele.
Děti po pravdě poslech ptačího zpěvu příliš nezajímal, ale u kroužkovacího auta přišly k panu Pavlíkovi a
sborově ohlásily, že našly ptačí hnízdo (bylo obsazené drozdem zpěvným).
U sítí jsme viděli, jak se z nich ptáci vymotávají.
Kroužkoval pan Jaroslav Fořt - viděli jsme 16 ptáků.
Kroužkovaní ptáci: pěnice černohlavá (2), budníček menší
(3), červenka obecná (1), sýkora koňadra (2), pěnice
pokřovní (3), pěvuška modrá (2), sýkora modřinka (1) a
sýkora lužní (2). Pan Fořt vysvětloval při kroužkování, i jak
se určuje u jednotlivých druhů stáří (např. pěvuška modrá se
silnýma nohama může být 7 let stará). Typy kroužků - "TP"
dostala pěnice černohlavá a červenka obecná, "S" pěnice
pokřovní a sýkora modřinka. Pan Fořt byl s lokalitou
spokojen, z kroužkovaných ptáků si asi nejvíce cenil sýkoru
lužní.
Pan Pavlík rozdal propagační materiály a podal informace k
ptákům ze svého alba. Nakonec po kroužkování zkoušel
přilákat na nahrávku králíčka ohnivého. Úplný závěr patřil
nejhlubšímu ptačímu hlasu – bukači velkému. Pani Mgr.
Irena Novotná k tomu poznamenala, že na Katovicku se
famfrnochu říká bukač. Pan Pavlík uvedl, že hlas bukače
mohl lidi inspirovat k pověrám o hejkalech.
Pro mne bylo velice fajn, že jsem se mohla pana Pavlíka
zeptat:
- na morčáky velké: hnízdí prý ve Strakonicích (pozorovatel Budníček chycený do sítě
pan Pykal), mláďata vodí na Hajské (pozorovatel - pan
Frencl). Mohla jsem si to vyhledat na birds.cz, ale zeptat se je pro mne příjemnější.
- na hlas strakapouda prostředního
- na hnízdo, které jsem našla a vyfotila u Velkého Boru (možná kvíčala)
Ornitologické akce jsou sice každý rok, ale těším se na všechny další, protože je vždy něco nového a
zajímavého.
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