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Vítání ptačího zpěvu 2008 v Plzni

Tradičně každou třetí sobota v květnu Západočeská pobočka ČSO pořádá akci určenou 
pro  veřejnost  s názvem Vítání  ptačího  zpěvu.  Sraz  zájemců  byl  19.5.  v 5.30  na  konečné 
tramvaje č. 4 Plzeň – Košutka. I přes brzkou ranní hodinu se sešlo 24 lidí a během vycházky 
se přidalo dalších 6 zájemců. Průvodce Karel Lang odpovídal na různé dotazy ze života ptáků 
a učil přítomné rozpoznat podle zpěvu některé druhy ptáků, jako budníčka menšího, pěnici 
černohlavou apod. Vycházka byla vedena po kaskádě Boleveckých rybníků pak směrem na 
Pecihrádek k lávce přes řeku Berounku. Tam byla provedena ukázka odchytu a kroužkování 
ptáků  s odborným  výkladem  kroužkovatelů  RNDr.  Stanislavem  Benedou,  ing.  Václavem 
Říšem a Milošem Paiskerem. Bylo celkem okroužkováno 34 ptáků těchto druhů: kos černý 
(4), pěnice černohlavá (4), rákosník obecný (7), rákosník zpěvný (2), pěnice pokřovní (2), 
pěvuška modrá (2), strakapoud velký (1), žluna zelená (1), pěnice slavíková (3), červenka 
obecná (1), budníček menší (2), pěnice hnědokřídlá (1), krutihlav obecný (1), sýkora koňadra 
(1), střízlík  obecný (1) a sýkora lužní (1). Vycházka byla  zakončena v 11.30 v Záchranné 
stanici  živočichů  v Plzni  Doubravce,  kde  vedoucí  DES  OP  pan  Karel  Makoň  seznámil 
přítomné  o  chodu a  poslání  Záchranné  stanice  a  představil  návštěvníkům výra  velkého  a 
současné pacienty: čáp bílý (dospělý ex. a 2 pul.), moták pilich a další. Slavnostní ukončení 
vycházky vyvrcholilo opékáním špekáčkům a volné prohlídce prostor Záchranné stanice.

Letošní Vítání ptačího zpěvu 2008 v Plzni se vyvedlo nejen po stránce návštěvnosti, 
hodnotných pozorování, ale i ze strany pěkného počasí až na krátkou dešťovou přeháňku. 
Největší pozornost přítomných přitahovali odchycení ex. krutihlava obecného, žluny zelené a 
strakapouda velkého. Atmosféru vydařené vycházky dokumentují přiložené fotografie.

Pozorované ptačí druhy:

Kos černý Zvonek zelený Rorýs obecný
Budníček menší Pěnice černohlavá Brhlík lesní
Sýkora koňadra Labuť velká Kachna divoká
Lyska černá Holub hřivnáč Drozd zpěvný
Racek chechtavý Rehek domácí Rehek zahradní
Vrabec domácí Pěnice slavíková Sýkora modřinka
Straka obecná Sojka obecná Hrdlička zahradní
Budníček větší Červenka obecná Budníček lesní
Strakapoud velký Drozd kvíčala Rákosník obecný
Konipas bílý Sýkora lužní Žluva hajní
Strnad obecný Bažant obecný Krutihlav obecný
Žluna zelená Cvrčilka zelená Pěnice pokřovní
Pěnice hnědokřídlá Špaček obecný Rákosník zpěvný
Poštolka obecná Střízlík obecný Pěvuška modrá

Vycházky se celkem zúčastnilo 30 osob (6 dětí do 15 let) + 1 průvodce a 3 kroužkovatelé.



                                                                 2                                             Vitani_ptaciho_zpevu_2008.doc



                                                                 3                                             Vitani_ptaciho_zpevu_2008.doc



                                                                 4                                             Vitani_ptaciho_zpevu_2008.doc



                                                                 5                                             Vitani_ptaciho_zpevu_2008.doc



                                                                 6                                             Vitani_ptaciho_zpevu_2008.doc



                                                                 7                                             Vitani_ptaciho_zpevu_2008.doc



                                                                 8                                             Vitani_ptaciho_zpevu_2008.doc



                                                                 9                                             Vitani_ptaciho_zpevu_2008.doc



                                                                 10                                             Vitani_ptaciho_zpevu_2008.doc



                                                                 11                                             Vitani_ptaciho_zpevu_2008.doc



                                                                 12                                             Vitani_ptaciho_zpevu_2008.doc


