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Hnízdìní motáka luního (Circus pygargus) v okolí
NPR ehuòský rybník v roce 2005
Breeding of the Montagus Harrier (Circus pygargus) near ehuòský
pond in 2005
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Mezi druhy, které se u nás od 90. let minulého století v zemìdìlské
krajinì íøí, patøí i moták luní (Circus pygargus). HUDEC, ASTNÝ a kol.
(2005) uvádìjí podle MRLÍKA a kol. (2002) pro roky 1991 a 2001 3(5)
a 50 hnízdících párù. ASTNÝ & BEJÈEK (in litt.) uvádìjí pro rok
2000 minimum 80, maximum 120 hnízdních párù, populaèní trend 2/f
(nárùst 300%). I kdy se tyto údaje dost lií, je nesporné, e moták luní
v souèasnosti jako hnízdící druh pøibývá. Svìdèí o tom i údaje
z Nymburska, které shrnuje následující pøíspìvek.
První zprávy o hnízdìní tohoto druhu na Nymbursku pocházejí z okolí
Sadské (staré rameno Labe) z 80. let minulého století (TECL in verb.).
Hnízdìní vak nebylo dokumentováno a ani pøesnìjí data pozorování
nejsou k dispozici. Veobecné údaje o moném hnízdìní pocházejí dále
z okolí obce Senice v roce 2002 (FORMÁNEK in verb.), a z území mezi
obcemi Dobice, Okobrh, Hradèany v roce 2003 (TECL in verb.).
Z NPR ehuòský rybník máme dokumetováno do roku 2005 celkem
12 pozorování:
08.05.1989 pozoroval 1 ex. v Severní zátoce J. IMEK
17.07.1989 se zdroval 1 ex. u pøepadu hráze (M. JELÍNEK)
19.07.1989 pozoroval jednoho dospìlého ptáka a 3 právì vzletná
mláïata na jiním bøehu rybníka u Choovic (Bezdìkov) M. JELÍNEK
27.05.1990 se zdrovala 1 F v Severní zátoce (M. JELÍNEK)
03. a 07.1996 byl pravidelnì pozorován 1 M v Severní zátoce (M. JELÍNEK,
L. URBÁNEK a J. VYSKOÈIL)
10.05.1997 byl zjitìn 1 M tamté stejnými pozorovateli
14.08.1998 pozorovali 1 ex. v Severní zátoce J. REIF a J. ROLEÈEK
04.05.2003 se zdroval v Severní zátoce 1 M (M. JELÍNEK, L. URBÁNEK
a J. VYSKOÈIL)
26.06.2003 opìt 1 M v Severní zátoce (L. URBÁNEK)
Poslední dvì pozorování potvrzují sdìlení Z. TECLA.
V roce 2005 bylo doloeno hnízdìní 3 párù a získáno celkem 21 záznamù:
02.05.2005 u ehunì pozorován 1 M (R. DOLEAL)
04.05.2005 tamté pozoroval J. REIF 1 F
05.05.2005 zjistil první z autorù tohoto pøíspìvku u hráze ehuòského
rybníka a na pøilehlém poli s ozimým jeèmenem 1 pár
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13.05.2005 nalezl druhý z autorù v jeèmeni hnízdo bez snùky poblí
eleznièního pøejezdu na Hradèany, výka obilí asi 50 cm, první
z autorù pozoroval 2 M a 3 F v toku, nezávisle na nás tého dne
L. KADAVA zjistil v tée lokalitì 3 M a 2 F, co by mohlo napovídat
o výskytu 3 párù
17.05.2005 u silnice ehuò  Dlouhopolsko 1 pár (M. JELÍNEK)
26.05.2005 v jeèném poli a okolí 2 M (L. URBÁNEK)
27.05.2005 pozoroval M. JELÍNEK 2 M a 1 F
09.06.2005 se na lokalitì zdrovali 3 M a 1 F (L. URBÁNEK)
13.06.2005 asi 100 m od prvního hnízda u eleznièního pøejezdu ehuòHradèany nalezeno dalí hnízdo se 4 vejci (M. POLÁK)
17.06.2005 pozorováni 3 M a 1 F (L. URBÁNEK)
19.06.2005 na lokalitì 3 M a 1 F (M. JELÍNEK)
24.06.2005 pozorovány tøi páry, v jeèném poli na dvou hnízdech krmí
(L. URBÁNEK)
30.06.2005 na prvním hnízdì 3 pull + 1 mládì mrtvé, u eleznièního
pøejezdu ehuò-Dlouhopolsko nalezeno druhé hnízdo s 2 pull.
v téme poli (M. POLÁK)
11.07.2005 na lokalitì 3 páry, podle sledování krmících ptákù tøetí
hnízdo v penièném poli u rozvodny Libnìves, na hnízdech v jeèném
poli kroukováno 5 pull. (M. POLÁK, L. URBÁNEK)
12.07.2005 1 M u ehunì a 1 M u Libnìvsi (M. JELÍNEK)
13.07.2005 na prvním hnízdì 2 pull., jeden jetì s prachovým opeøením
uhynul, na druhém hnízdì 2 pull., zaèala sklizeò, hnízda byla oznaèena a staøí ptáci na kombajny nereagují (M. POLÁK, L. URBÁNEK)
14.07.2005 obì samice v jeèném poli krmí, mláïata se rozlézají dále
od hnízd (M. POLÁK)
23.07.2005 na lokalitì pozorována 1 F a 2 juv. (L. KADAVA)
30.07.2005 v penièném poli u Libnìvsi pozorována 1 F a 1 juv.,
tìsnì na okraji v ohrazené ploe u druhého hnízda v jeèném poli
nalezeno jedno mládì uhynulé (L. URBÁNEK)
07.08.2005 v Severní zátoce pozorován 1 M (L. URBÁNEK)
13.09.2005 1 juv. tamté (M. JELÍNEK)
V roce 2005 tedy byla úspìnì vyvedena nejménì 3, pravdìpodobnì
vak 4 mláïata. Po dohodì s majitelem byly vytyèeny plochy v okolí
hnízd s mláïaty. Ohrazeno bylo území o výmìøe nìco pøes 1 ar, ale to
se ukazuje jako nedostateèné vzhledem k tomu, e dorùstající mláïata
se rozlézají daleko od pùvodního hnízda. Jedno z nich uhynulo ani by
se prokázal pøímý vliv skliznì obilí v dobì, kdy mláïata jetì nedosáhla
vzletnosti. Vechna hnízda byla nedaleko frekventované eleznièní tratì
Velký Osek  Hradec Králové, její provoz vak nemìl na hnízdìní motákù zøejmý vliv. Naopak, eleznièní násep byl vyuíván jako tzv. potravní
stùl (c.f. VOLF 2004).
Summary

Three pairs of the Montagus Harrier bred near the ehuòský pond (Central
Bohemia region, near Podìbrady town) in 2005. At least 3, probably 4 young fledged.
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