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Světový festival ptactva 2008 v Plzni

Západočeská  pobočka  České  společnosti  ornitologické  při  Západočeském  muzeu 
v Plzni a DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň pořádala 4. 10. 2008 u příležitosti 
Světového  festivalu  ptactva  podzimní  ornitologickou  vycházku.  Trasa  vycházky  začínala 
v 9.00 hod. na hrázi Boleveckého rybníku, pak vedla přes Bílou Horu, pokračovala po lávce 
u kostela  sv.  Jiří  a  končila  v Záchranné  stanici  živočichů  v Doubravce.  Za Západočeskou 
pobočku ČSO a DES OP přivítal všechny přítomné Karel Lang, který byl zároveň vedoucím 
vycházky a během cesty odpovídal na četné dotazy účastníků vycházky ze života ptáků. Na 
Pecihrádku u lávky přes řeku Berounku byla pro návštěvníky provedena ukázka odchytu a 
kroužkování volně žijících ptáků s odborným výkladem kroužkovatelů RNDr. Stanislavem 
Benedou a Milošem Paiskerem. Zde bylo celkem chyceno 6 ex. ptáků těchto druhů: 3 ex. 
červenka obecná (1 ex. červenky s kroužkem, který byl kroužkovaný na SFP 2007 na této 
lokalitě),1 ex. sýkora lužní, 1 ex. budníček menší a 1 ex. pěnice slavíková. Vycházka byla 
zakončena v 11.30 v Záchranné stanici živočichů v Plzni Doubravce, kde vedoucí DES OP 
Karel  Makoň  seznámil  přítomné  o  chodu  a  poslání  Záchranné  stanice  a  představil 
návštěvníkům výra velkého a některé  současné pacienty:  puštíka obecného, skupinu 3 ex. 
poštolek obecných, 2 ex. kání lesních a další. Pak byla návštěvníkům dána možnost volné 
prohlídky prostor Záchranné  stanice s  expozicemi  ptačích lebek,  vajec,  vývržků, kroužků, 
hnízd,  budek  a  krmítek.  Slavnostní  ukončení  vycházky vyvrcholilo  menším  občerstvením 
spojeným s opékáním špekáčků. 

Světový  festival  ptactva  2008  v Plzni  se  vydařil  nejen  po  stránce  návštěvnosti  a 
přívětivého počasí, ale i ze strany hodnotných pozorování (ledňáček říční, ořešník kropenatý, 
žluna zelená, kormorán velký). Vycházky se zúčastnilo 20 lidí (7 dětí do 15 let).

Pozorované ptačí druhy:

1) kachna divoká – 56 ex. ořešník kropenatý – 3 ex. labuť velká – 1 ex
2) čížek lesní – 50 ex. sýkora modřinka – 2 ex. žluna zelená – 1 ex. 
3) pěnkava obecná 35 ex. budníček menší – 2 ex.
4) vrabec domácí – 32 ex. poštolka obecná – 2 ex.
5) špaček obecný – 10 ex. hrdlička zahradní – 2 ex.
6) sojka obecná – 9 ex. strakapoud velký – 2 ex.
7) straka obecná – 6 ex. konipas horský – 1 ex.
8) drozd kvíčala – 5 ex. volavka popelavá – 1 ex.
9) sýkora koňadra – 5 ex. ledňáček říční – 1 ex.
10) kos černý – 4 ex. kormorán velký – 1 ex.

Atmosféru vycházky dokumentují přiložené fotografie:
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