
           DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - OCHRANA PTACTVA 
                            Záchranná stanice živočichů 
                            Zábělská 75, 312 00 Plzeň        
 

                            mobil:    777 145 960,  777 194 095 
 
                            www. desop.cz      
                            e-mail: ptactvo@desop.cz        
    
 

Protokol z místního šetření ve věci  
nálezu a předání - zajištění  
uhynulého orla mořského 

 

 

 

Lokalita:  
u obce Mečichov /ST/ 

rybník Slatinka 
 

49.3480950N, 13.7818522E 
 

Dne 15. 3. 2018 jsme se na základě telefonické informace a zjištění podrobností ve věci 
probíhajícího šetření nálezu uhynulých orlů mořských na rybniční kaskádě u obce Mečichov 
z vlastní iniciativy a zájmu vydali prověřit aktuální stav na lokalitě. Lokalita s podezřením na 
nelegální trávení orlů mořských je pro nás: 
 

A/ V těsné blízkosti námi monitorovaného a obsazeného hnízda orla mořského. 
B/ V bezprostřední blízkosti a na trase námi rovněž loggerem sledovaného orla mořského, 
zdržujícího se a pohybujícího se na sousedních lokalitách (pacient DES OP z roku 2018). 
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Podle vyhodnocení výsledků telemetrického sledování se orel rakouských kolegů s GPS-GSM 
loggerem č. 48500499143 WTUS 01 z této lokality hlásil již od 9. 3. 2019 jako bez aktivity a stále 
z okruhu jednoho místa.  
 

 
 

Po vyhodnocení jednotlivých bodů a souřadnic za poslední čtyři dny vypočítal kolega Bohumil 
Mášek přesnou lokaci loggeru, potažmo orla s loggerem. Přesnost jeho výpočtu se nám potvrdila 
přímo na lokalitě.  
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Na místo jsme přijeli ve 14:45 hod. a ve 14:50 hod. byl uhynulý orel i s loggerem nalezen.  
 

 
 

 
 
Nález dle dohody s Klárou Hlubockou, pracovnicí ČSO, bezprostředně nahlášen Policii ČR, která 
případ na místě zhruba v 16:30 hod. přebrala, zajistila stopy, pořídila záznam a nalezeného orla 
převzala a odvezla.  
 

Za DES OP na lokalitě přítomen: Karel Makoň, Bohumil Mášek, Martin Pytlík a kolega Václav 
Strolený. 
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Přímo na místě nálezu zjištěno: 
Uhynulý orel mořský ve věku +1. K. (pravděpodobně mládě z roku 2017) s loggerem a 
ornitologickými kroužky (pravý stoják) zeleno-černý  RL1041 a (levý stoják) černý C4A6, ležící v 
rákosí na rozhraní borovicového porostu, hrany rákosí a rozhraní vodní hladiny s břehem rybníka 
Slatinka. Místo dobře viditelné i přístupné z borovicového porostu na hraně rybníka. Orel ležel bez 
viditelného poranění a poškození na hrudi, logger  mezi křídly směřoval k obloze, hlava zvrácená 
na záda, zobák zavřený, křídla částečně roztažená, oba pařáty sevřené v křeči pod tělem, 
natažené k ocasu.  
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Při bližším ohledání:  
Oči zapadlé, sliznice v zobáku anemická, vole částečně naplněné hmatatelnou kašovitou potravou 
(množství potravy ve voleti lze přirovnat k velikosti menší meruňky). Výživný stav výborný, opeření 
mokré od dešťové vody. Na zádech mezi křídly úlomky větviček ze sousedních stromů. Jeden ze 
čtyř popruhů sešitých nití na hrudi od loggeru byl volný a utržený od spoje. Při sundávání loggeru 
z těla orla jsem šitý spoj na hrudi bez nutnosti použití větší síly rukou rozebral a poměrně snadno 
rozpojil (nit značně opotřebovaná a spoj příliš nedržel, uzlování volné, málo stehů).   
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Závěr:  
K úhynu sledovaného orla mořského s největší pravděpodobností došlo po pozření otrávené 
potravy donesené na odsedávku u rybníka Slatinka. Dravec pravděpodobně i s kusem potravy 
usedl na borovici na okraji lesa, přičemž při konzumaci potravy došlo k prudké otravě, selhání 
životně důležitých funkcí a jeho slétnutí či pádu pod strom do rákosiny, kde v křeči následně 
uhynul. Šetření na místě neprokázalo, že by s uhynulým kadaverem někdo následně manipuloval. 
Z naší strany bylo s kadaverem manipulováno až v momentě, kdy k tomu dala souhlas přivolaná 
výjezdová skupina Policie ČR, a to za její přímé účasti a při zajišťování dalších stop.  
 
Součástí našeho šetření na lokalitě bylo i prohledání bezprostředního okolí lokality nálezu a 
sousedních rybníků. To bohužel nepřineslo žádné upřesňující ani zásadní zjištění. Lokalita 
s otrávenou návnadou nenalezena, a to ani v bezprostřední blízkosti nalezeného uhynulého orla.     
 
Akce ukončena a lokalita opuštěna krátce po 17. hodině. 
 
Zprávu za DES OP zpracoval: Karel Makoň - DES OP (777145960) 
V Plzni 15. 3. 2019 
 

 


