
Buteo 2021/2022 

 

Nesleduji, kolik je to let, kdy se s manželkou a někdy s účastníky našich spanilých jízd za 

pozorováním ptačích dravců vypravujeme na pouť pozorování ptačích dravců, trvající obvykle skoro 

¾ dne. Kdysi byla pojmenována Buteo podle rodového jména káně lesní, a sice dnes již nežijícím 

panem RNDr. Pavlem Řepou z tachovského muzea. A to si ještě sáhnu do vzpomínek a připomenu si 

podpůrné akce pro posílení ptako-dravčího stavu našimi předchůdci Ing. Miroslava Treybala a pana 

Ivana Jany. Čas protéká mezi prsty. 

 

Naše kdysi stanovená trasa začínající v městečku Radomyšl, klikatící se podle dřívějších pozorování 

ptačích dravců, končí ve Strakonicích zdoláním severovýchodního svahu Šibeničního vrchu. 

 

Mám zde své oblíbené úseky, mezi něž snad patří přítomnost stromovky na radomyšlském Věnu nebo 

cesta po břehu Horního řepického rybníka. Možná je to přítomnost stromů, starých křížů, rozhled do 

krajiny, představa minulosti nebo v druhém případě pohled na větší vodní hladinu, na které je v 

poslední době možno pozorovat kromě kachen divokých též upovídané husy velké nebo spatřit nějaký 

ten ornitologický špek. Tím nemyslím zrovna orla mořského, ale třeba nehojné nebo vzácné druhy 

kachen. Nebo letící modrou střelu, ledňáčka říčního. Případně i jiné živočichy. 

 

A jak to bylo s pozorováním ptačích dravců tento ročník, 2021/2022? 

 

13. listopad 2021 káně lesní 2x, poštolka obecná 1x, orel mořský 1x 

15. leden 2022 káně lesní 2x, poštolka obecná 2x, krahujec obecný 1x 

12. březen 2022 káně lesní 4x, poštolka obecná 2x 

 

Myslím, že bych mohl s velkou pravděpodobností, po dlouholetém pozorování říci, kde který druh 

ptačího dravce najdu. A také napsat, že z hlediska výskytu ptactva se jedná o pozorování, které může 

posloužit v rámci popisu výskytu toho kterého druhu a jeho případné ochraně. Z pohledu ryze 

osobního je to spíše poznatek, že jsem se od přírody naučil, co v ní a od ní mohu očekávat, a co mohu 

eventuelně lidem stojícím o poznání něco při zmiňované vycházce předat. Pokud o to stojí a dovedou 

se radovat s těch přírodních pranepatrností. 


