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Zajímavý nález mrtvého samce motáka pilicha
(Circus cyaneus)
An interesting finding of a dead Hen harrier´s (Circus cyaneus)
Martin Paclík
Dne 30.12.1997 jsem spolu s p. Kokrdou prováděl čištění budek v
lesích u obce Dolany (o. Pardubice). Při příchodu k jedné z nich (špačník
z kmene smrku, vyvěšen na dubu asi 5 metrů nad zemí) jsem si z dálky
všiml, že stříška je odsunutá. Při prvním zběžném pohledu do budky mne
zarazilo množství peří uvnitř, po chvíli jsem si všiml žlutého pařátu a
za něj jsem z budky vytáhl samce motáka pilicha (Circus cyaneus). Po
prozkoumání a konzultaci s panem Kokrdou jsem usoudil, že pilicha si do
budky uložila nejspíše kuna lesní (Martes martes). Pták byl totiž zejména
na hlavě, pravém křídle a hrudi dost potrhán, navíc vlivem teplého a deštivého počasí se již začal rozkládat, každopádně k preparaci byl nevhodný.
Pořídil jsem však některá měření s těmito výsledky: celková délka těla
455 mm, křídlo 330 mm, rozpětí 1020 mm, ocas 235 mm, běhák 77 mm,
zobák (po ozobí) 16,5 mm.
Na obranu domnělého viníka, tedy kuny, bych chtěl uvést, že mohla
nalézt pilicha již mrtvého. Avšak ani ulovení nelze zcela vyloučit, neboť
piliši nocují na zemi. Zajímavé rovněž je, že v další, asi 500 metrů vzdálené
budce jsem nalezl samce hýla obecného, který byl potrhán na krku. Tato
budka však otevřená nebyla, jedinou přístupovou cestou je 8 cm průměr
vletového otvoru. Mrtvý hýl byl zakryt chomáčem mechu.

Summary

On December 30, 1997, a dead body of male Hen harrier (Circus cyaneus) was found in a
Starling nest-box near the village of Dolany. A dead Bullfinch was found in another nest-box
not far away. Both birds probably fell a prey to a Marten (Martes martes).
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