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Základní informace k hnízdění výra velkého na lokalitě  
 Koterovský lom  6246 (PM) 
 

 
 
Rok 1997 
 30.3. 1997 kontrola hnízdiště výra velkého  
-  hnízdění neprokázáno, hnízdo nenalezeno, přítomnost dospělých jedinců však 
podložena četnými nálezy zbytků potravy  (2x káně lesní, 2x kalous ušatý, 1x jestřáb 
lesní, 1x bažant, 1x ježek, 1x zajíc a větší hlodavci) vývržků a čerstvého trusu. 
Závěr – hnízdění neprokázáno, ale nevyloučeno. Mláďata však určitě nevyvedena. 
 
Rok 1998 
 4.4. 1998  kontrola hnízdiště výra velkého  
-  západní strana lomu pod šípkovým keřem zjištěna samice sedící na 3 vejcích. 
16.4. 1998 kontrola hnízdiště 
- hnízdo opakovaně bez samice, na hnízdě 3 zastydlá vejce. 
Závěr – hnízdění prokázáno, snůška zničena, příčina neznáma.   
 
Rok 1999 
3.4. 1999 kontrola hnízdiště výra velkého 
- těsně pod horní hranou tělesa nalezena hnízdní jamka se dvěmi vejci a sedící 
samicí (samice vyplašena). Na lokalitě opět velké množství zbytků potravy, vývržků a 
trusu. 
 



30.4. 1999 opakovaná kontrola hnízdiště  
- hnízdo zarostlé trávou  bez vajec a mláďat (zničeno), příčina neznáma. 
- náhradní hnízdění neprokázáno 
Závěr – hnízdění prokázáno, ale neúspěšné bez  mláďat.  
 
Rok 2000 
 26.3. 2000  kontrola hnízdiště výra velkého  
-  západní strana lomu pod šípkovým keřem zjištěna samice sedící na 3 vejcích. 
Průběžné kontroly sedící samice na hnízdě  
-   9.4. 2000   samice na hnízdě (kontrola dalekohledem) 
- 11.4. 2000   samice na hnízdě (kontrola dalekohledem) 
- 20.4. 2000   samice na hnízdě, pravděpodobně vylíhlá mláďata 
                       (kontrola dalekohledem) 
- 27.4. 2000   hnízdo bez mláďat i samice, na hnízdě zbytky potravy a trusu od  
                       mláďat 
Závěr – hnízdění prokázáno, bohužel neúspěšné. Snůška zničena.  
 
Rok 2001 
17.3.2001 kontrola hnízdiště 
-  hnízdění neprokázáno, hnízdo nenalezeno, přítomnost dospělých jedinců však 
podložena četnými nálezy zbytků potravy  (1x kalous ušatý, 1x bažant obecný), 
vývržků a čerstvého trusu. 
16.4.2001 opakovaná kontrola hnízdiště  
- hnízdění neprokázáno, ale nevyloučeno. Mláďata však určitě nevyvedena. Opět 
potvrzena přítomnost dospělých jedinců. 
Závěr – hnízdění neprokázáno, ale nevyloučeno. Mláďata však určitě nevyvedena. 
 
Rok 2002 
16.3.2002 kontrola hnízdiště 
- v západní části lomu nad šípkovým keřem nalezena hnízdní jamka s 1 vejcem a 
sedící samicí. Zbytky potravy na hnízdě 1x kalous ušatý. 
24.4.2002 opakovaná kontrola hnízdiště  
- hnízdo zničeno, bez vajec a mláďat (zničeno), příčina neznáma.Na hnízdě zbytky 
potravy 1x kos černý M. 
- náhradní hnízdění neprokázáno 
Závěr – hnízdění prokázáno, ale neúspěšné bez mláďat - zničeno.  
 
Rok 2003 
13.3.2003 kontrola hnízdiště 
-  hnízdění neprokázáno, hnízdo nenalezeno, přítomnost dospělých jedinců však 
podložena četnými nálezy zbytků potravy  (1x bažant obecný) vývržků a čerstvého 
trusu. 
4.5.2003  opakovaná kontrola hnízdiště  
- hnízdění neprokázáno, ale nevyloučeno. Mláďata však určitě nevyvedena. Opět 
potvrzena přítomnost dospělých jedinců. 
Závěr – hnízdění neprokázáno, ale nevyloučeno. Mláďata však určitě nevyvedena. 
 
Rok 2004 
13.3.2004 kontrola hnízdiště 
-  západní strana lomu pod velkým kamenem blíže ke středu tělesa, hnízdí jamka s 1 
vejcem a sedící samicí.  
17.4.2004  opakovaná kontrola hnízdiště  
- na hnízdě 2 vejce a sedící samice - kontrola dalekohledem. 
30.4.2004 opakovaná kontrola hnízdiště 
- na hnízdě poprvé zjištěna 2 vylíhlá pull. – kontrola dalekohledem (samice nerušena) 



25.5.2004 opakovaná kontrola hnízdiště 
- na hnízdě nalezena 2 uhynulá pull. beze stop cizího přičinění. Mláďat předána na 
pitvu, zajištěny zbytky potravy (1x kalous ušatý, 1x potkan)   
Výsledek pitvy doložen. 
Závěr – Prokázané hnízdění s mláďaty a jejich následným úhynem.  
Příčina neznáma. 
 
Rok 2005 
20.3.2005 kontrola hnízdiště 
-  západní strana lomu pod velkým kamenem blíže ke středu tělesa, zjištěna 
vyhrabaná hnízdní jamka zatím bet vajec. Přítomnost dospělých jedinců prokázána 
zbytky potravy, vývržky a trusem.    
 

 
 

 
 
 
 



 
26.4.2005  opakovaná kontrola hnízdiště  
- na hnízdě sedící samice – kontrola dalekohledem (nerušena) počet vajec nezjištěn. 

   
 
 
14.5.2005 kroužkování mláďat na hnízdě 
- na hnízdě okroužkována 2 pull. samice vyplašena, mláďat průběžně pozorována. 

 
 



14.6.2005 kontrola hnízdiště 
- mláďat rozlezlá mimo hnízdo, hnízdění lze považovat za úspěšné. 
 
Všeobecně poznámky: 

- lokalita je dospělým párem obsazena od roku 1997  každoročně (prokázáno) 
- předposlední úspěšné vyvedení mláďat zaznamenal Dr. S. Beneda před 18 

lety kdy kroužkoval tuším 2 mláďata (podrobnosti dodám)  
- tok výrů probíhá na lokalitě již od února do března 
- nejdříve snesené vejce jsme měli 13.března  
- mláďata opouští hnízdo koncem června  
 

Pokud se budeme bavit o nějakém omezení (nerušení) tak navrhuji od 1. března 
minimálně do 31 května s ohledem na snůšku a mláďata. Ideální stav již od počátku 
či poloviny února.  
Zjistili jsme:   velice kritické jsou první dny od vyhrabání jamky  a první dny sezení na 
vejcích. Tady je velice háklivá na vyrušení, na hnízdo se vrací za dlouho, vejce jsou 
pak vystavena náporu počasí a predátorů. Také se párkrát stalo, že se samice na 
hnízdo už nevrátila. Je to čistě individuální záležitost, a tak první kontroly provádím  
dalekohledem a nebo později.  Když jsou mláďata vylíhnuta, samice už sedí trpělivě, 
ale zase záleží na počasí a místních podmínkách. 
 
 

 
 
 
Snad to zatím stačí, chtěl jsem to už udělat komplet i s návrhy opatření, ale 
nezvládám to vůbec a pořád řeším pacienty v terénu.  
Moc se omlouvám a dodám co nejdříve.  
 
S pozdravem.  
Karel Makoň                                                                                 (mobil. 777145960) 



 
 
 


