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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá mapováním některých lokalit zimovišť kalouse 

ušatého v Čechách i na Moravě, jeho možností výběru kořisti a způsobu života. Zároveň 

zpracovává potravní ekologii kalouse ušatého ve zmíněných lokalitách, která je 

analyzována a porovnávána s předešlými studiemi. Část zaměřená na rozbor vývržků se 

zabývá metodikou rozboru, vzhledem a nejčastějšími místy nálezů vývržků sov v České 

republice. Dále je uveden přehled a procentuální zastoupení druhů zjištěných rozborem a 

klíč k jejich určení. Zpracována je také problematika využití tématu ve školní praxi. 

Klíčová slova: kalous ušatý, zimoviště, potravní ekologie, lovná teritoria 

SUMMARY 

This graduation theses is focused on research winter roosting sites of the Long-eared 

Owls in some Czech and Moravian sites, on possibilities of the prey choice and their way 

of life. The chapter also processes the information about feeding habit of the Long - eared 

Owl in the above mentioned locations, which is analyzed and compared with previous 

studies. There is a part which targets the methods of the pellets analysis with regard to a 

variance in different locations. There is also a review and per cent figures of the small 

mammal species in pellets, which where found by analysis. Small mammals identification 

key is a part of this work. This key identification was used in the school lessons during the 

presentation of this subject matter. 

Key words: Long-eard Owl, winter roosting sites, feeding habit, home range 
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ÚVOD A PROBLEMATIKA 

Téma této diplomové práce jsem si zvolila na základě dobrovolných praktik 

„Určování savců" probíhajících na katedře biologie a dále díky Františku Kučerovi, který 

se již dříve problematikou potravní ekologie kalouse ušatého zabýval. Dalším faktorem 

volby tohoto tématu byla absence pravidelného a uceleného pozorování a hodnocení 

výběru zimovišť kalouse ušatého z hlediska bioklimatologie. Rozbory vývržků mohou 

ukázat změny nastávající v biotopech kořisti kalouse ušatého. 

Cílem této práce bylo zmapování některých lokalit výskytu kalouse ušatého, jeho 

možností výběru kořisti a způsobu života. 

Dále bylo cílem získání co nej přesnějšího počtu kalouse ušatého v jednotlivých 

lokalitách , kde již probíhal dlouhodobý výzkum jihomoravské ornitologické společnosti. 

Zároveň bylo snahou získat informace o převažující populaci kořisti a její vývojové změně 

v průběhu let v jednotlivých lokalitách. 

V neposlední řadě jsem se zaměřila na integrování těchto poznatků do výuky 

biologie na školách v rámci praktických cvičení, aby naše mladší populace měla bližší 

možnost seznámení s touto problematikou. 
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1 Sovy 

Z hlediska systematického tvoří sovy jediný řád Strigiformes, který zahrnuje dvě 

čeledi: sovovití (Tytonidae) a dále na puštíkovití (Strigidae), obě obývající s výjimkou 

Antarktidy všechny kontinenty. 

V České republice pravidelně hnízdí tyto druhy: sova pálená, výr velký, puštík 

obecný, sýc rousný, kulíšek nej menší, kalous ušatý a sýček obecný, výjimečně výreček 

malý a kalous pustovka. Další dva severské druhy sovice sněžní a sovice krahujová se 

u nás vyskytují velice vzácně především jako zimní hosté. 

Podle způsobu života sovy řadíme do dvou skupin. První skupinu tvoří sovy žijící 

a rozmnožující se v otevřené krajině (sova pálená, kalous ušatý, sýček obecný a kalous 

pustovka). Druhou skupinu tvoří lesní druhy sov (výr velký, puštík obecný, sýc rousný 

a kulíšek nejmenší). 

v 

1.1 Druhy sov vyskytujících se v České republice 

v 

Rád Sovy (Str ig i formes) 

Čeleď Sovovití {Tytonidae) (dohromady 18 rodů) 

• Sova pálená (Tyto alba) 

Čeleď Puštíkovití (Strigidae) (asi 194 rodů) 

• Kalous ušatý (Asio otus) 

• Kalous pustovka (Asio flammeus) 

• Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 

• Puštík bělavý (Strix uralensis) 

• Puštík obecný (Strix aluco) 

• Sovice sněžná (Nyctea scandiaca) 

• Sovice krahujová (Surnia ulula) 

• Výr velký (Bubo hubo) 

• Výreček malý (Otus scops) 

• Sýček obecný (Athene noctua) 

• Sýc rousný (Aegolius funerus) 
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1.2 Kalous ušatý 

Kalous ušatý (Asio otus) 

Rád: Sovy (Strigiformes) 

Čeleď: Puštíkovití (Strigidae) 

Kalous ušatý se vzhledem podobá malému výrovi, jeho hmotnost však odpovídá 

holubu hřivnáči. Obličej má oválný, bílý závoj z peří kolem očí tvoří znak X. Kolem uší 

vyrůstají dlouhá pera, oči jsou žlutočervené. Samice jsou na přední straně těla nepatrně 

tmavší. Let je tichý a v letu se pozná podle silné hlavy, dlouhých štíhlých křídel a 

pomalých křídelních úderů. (Černý, 1980) 

Kalous ušatý obývá zalesněné oblasti téměř po celé Evropě, v severní Americe, 

severní Africe a centrální Sibiři. Zimuje až po Pyrenejský poloostrov, ostrovy ve 

Středomoří, Egypt, Arábii, severní Indii a jižní Čínu včetně Tchaj-wanu. Dlouhodobé 

změny v areálu rozšíření jsou nejasné a nepříliš výrazné, v Norsku se po půli 20. stol 

posunula hranice areálu k severu, ve Finsku bylo zjištěno hnízdění severněji v letech 

přemnožení lumíků. Hnízdní populace ve sousedních státech: Německo 20 000-50 000 

párů, Polsko 8000-25 00 párů, Maďarsko 15 000-20 000 párů, Rakousko 2500-3000 párů. 

Hnízdní populace v ČR viz. níže. 

Obr. č. 1: Kalous ušatý (Asio otus), Březí, foto P. Tichý 
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V České republice je kalous ušatý (Asio otus) spolu s puštíkem obecným (Strix 

alucó) nejpočetnější sovou, obývající především nižší a střední polohy, nad 600 m n. m. 

Hnízdní stavy kalouse ušatého u nás nepodléhají žádným výrazným dlouhodobým 

změnám, dochází jen ke krátkodobým oscilacím v závislosti na fázi populačního cyklu 

jeho hlavní potravy - hraboše polního (Microtus arvalis). Jeho celkový stav v ČR za 

období 1985 - 89 je možné odhadnout na 4000 - 7000 párů. Odhad Danka a kol. po roce 

1990 je nižší: 3000 - 4500 párů. (Šťastný, Bejček, Hudec, 1996) 

Obr. č. 3: Rozšířeni kalouse ušatého v ČR v letech 1985-89 (Šťastný, Bejček, Hudec, 1996) 
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Výsledky kroužkováni ukazují, že kalousi hnízdící u nás jsou z části stáli a přelétaví, 

z menší části i tažní. Tah vede převážně jihozápadním směrem, nejdéle v tomto směru 

dolétl náš kalous až na jižní pobřeží Francie. Již od září se na našem území objevují potulní 

ptáci ze severovýchodních zemí a protahující ptáci ze vzdálenějších oblasti. Řada z nich 

pak u nás prezimuje. Vytvářejí menší či větší skupiny, které ve dne odpočívají v korunách 

stromů, převážně hustých jehličnanů. V podvečer tiše vylétají na nedaleká loviště, což 

bývají jeteliště a vojtčšková pole či jiné kultury s bohatou nabídkou drobných savců. 

V zimním období k nám létají nejvíce z Kazanské a z Moskevské oblasti. Dále byl na 

našem území zastižen i kalous z Anglie, severního Německa, jižního Švédska, 

Kalingradské oblasti, Lotyšska, Estonska, jižního Finska, Běloruska a jižní Ukrajiny. 

(Formánek, Škopek, 2000) 

Kalous ušatý netáhne pravidelně každým rokem. Není možné stanovit přesný podíl 

pravidelných tahů, které se řídí potravními, ale i jinými ekologickými faktory. Kromě toho 

pravidelnost tahu kalouse ušatého komplikují občasné invaze ptáků ze severní 

a severovýchodní Evropy, jež jsou podmíněny především změnami početnosti populace 

drobných hlodavců. Hlavní podzimní tah vede jihozápadním směrem. Zejména u delších 

migrací se směr pohybu přibližuje hlavní trase severovýchod-jihozápad. U ptáků, kteří byli 

nalezeni v opačném směru, jde o přesídlení. Dochází k němu po tahu v předchozích letech 

a stržením cizími populacemi protahujícími naším územím při jarním tahu. (Řezníček, 

1986) 

Hnízdění probíhá v březnu až dubnu. Kalousi využívají opuštěných hnízd jiných 

ptáků na stromech: vran, dravců, strak, hřivnáče apod. Někdy využijí i hnízdo veverčí. 

Velmi vzácně hnízdí v dutých stromech nebo na zemi. Do hnízda nikdy nepřináší výstelky. 

Vejce 4-7 obyčejně 4-6 (výjimečně 8), snáší od dubna, někdy již uprostřed března až do 

června. Vejce klade v intervalech 2 dnů. Vejce jsou okrouhlá, slabě lesklá, čistě bílá. 

Samice počne sedět po snesení prvního vejce, sedí sama krmena samcem. Samec se po tuto 

dobu zdržuje opodál. Doba sezení je 27-28 dní, za nepříznivých okolností až 32 dní. 

Mláďata krmí a chrání oba rodiče. Mláďata setrvávají v hnízdě 24-26 dní. ( Jirsík, 1945) 
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1.3 Shromaždiště kalouse ušatého 

V mimohnizdním období se ptáci sdružují na společná shromaždiště. Až několik 

desítek, někdy dokonce stovek kalousů obsazuje určité stromy, kterým bývají věrní po řadu 

let. Většinou jsou to jehličnany - tisy (Taxus baccata), smrky (Picea sp.), borovice (Pinus 

sp.), túje (Thuja sp.). Mohou to však být stromy listnaté, hlavně brzy na podzim, před 

opadem listí, nebo jedinci porostlý břečťanem (Hedera helix). 

V obcích nacházíme shromaždiště kalousů nejčastěji na hřbitovech, v parcích, ve 

skupinách dřevin u škol i jiných veřejných budov, někdy i na soukromých pozemcích. Ve 

volné krajině bývají shromaždiště nacházena mnohem vzácněji. Jsou jimi např. lesy (často 

borové) a jejich okraje, mohou to však být i husté porosty vrb (Salix sp.) či jiných stromů a 

keřů. (Škorpíková, 2005) 

Obr. č. 4: Túje, ve kterých kalousi zimuji, hřbitov, lokalita Sady, Uherské Hradiště, Foto R. Vadasová, 2006 
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1.4 Potrava 

1.4.1 Složení potravy 

Poznatky o potravě kalouse ušatého byly zpracovány již řadou autorů, z nichž 

zejména němečtí ornitologové soustředili k této otázce mimořádné množství materiálu. 

Z našeho území je jedinečná podrobná práce Folková (1956), všímající si i stavu populací 

drobných savců, z nichž zejména hraboš polní je u kalouse hlavní složkou potravy. Ostatní 

práce u nás jsou založeny na malém, náhodně sebraném materiálu. (Boháč, Michálková, 

1970) 

Dobrý přehled potravy kalouse ušatého skýtají tabulky v Uttendôrferovi. Jsou to 

rozbory vývržků pořízené od r. 1894 do r. 1938 z 115 míst Německa během všech ročních 

období. Ve vývržcích bylo nalezeno celkem: 1 netopýr, 6 lasiček, 30 krtků, 202 rejsků, 2 

veverky, 1 plch, 2 křečci, 37 potkanů, 4.229 myší, 41.652 různých druhů hrabošů, 12 juv. 

zajíců, 1 juv. králík, 3936 určitých ptáků, 540 neurčitých ptáků, 9 žab, 1 ryba, 150 ex 

hmyzu. Podle let jasně vyplývá, zda populace drobných hlodavců graduje. V tomto případě 

činí hraboš ve vývržcích 96-98 %. 

V uvedeném přehledu bylo zjištěno 51 druhů ptáků od králíčka až po koroptev. 

Dominantní je vrabec domácí cca 40 %. Koroptev pouze 3x. Právě v zimě při nedostatku 

myší potravy se kalous potravně orientuje na ptáky přespávající v hejnech. (Jirsík, 1945) 

V 70 letech zpracoval potravní rozbory vývržků zimujících kalousů v areálu 

Hostivařské přehrady Řezníček. V sezóně 1977/78 získal kosterní zbytky 1.195 obratlovců. 

Z uvedeného počtu tvořili 95,6 % hraboši polní, druhou nejvíce zastoupenou složkou 

potravy byly myšice 3,01 %, dalších 5 drobných savců a ptáků tvořilo 1,4 %. Naprosto 

odlišné výsledky získal v zimní sezóně 1979-1980. Hraboš polní sice zůstal dominantním 

druhem v potravě sledovaných kalousů, ale kořistí se ve větším měřítku stali ptáci 25,8 % a 

myšice rovněž 25,8 % Uvedené výsledky jsou založeny na zjištění 280 zbytků obratlovců 

ve vývržcích. Podstatné změny ve složení potravy nastaly náhlým poklesem početnosti 

populace hraboše polního a vyhledáním náhradního biotopu pro získávání potravy. 

Studie Boháče a Michálkové z roku 1970 potvrzují, že hlavní potravou kalouse 

ušatého jsou hraboši polní. Při jejich nízkém stavu nelze zjistit pravidelnou náhradní kořist; 
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v podobných případech se zvyšuje podíl ostatních složek podle místních podmínek -

v některých stoupá počet myšic (Apodemus sp.), jejichž maximální podíl činí v jednom 

případě až 21,6 % jindy se zvyšuje podíl rejsků (Soricidae) až na 16,1 % - 19,7 %. Toto 

vysoké procento je značně překvapující, protože v našich i zahraničních rozborech tvoří 

rejsci v potravě kalouse celkem nepatrnou složku, což bývá vysvětlováno jejich pižmovým 

pachem (Czarnecki, 1956); za správnější vysvětlení se ale pokládá vysvětlení Folkovo 

(1956), který se domnívá, že malý počet rejsků v potravě kalouse je způsoben jejich menší 

hojností v polních biotopech a jejich skrytým způsobem života. Důležitou složkou kořisti 

v době nedostatku hrabošů se stávají na vhodných lokalitách ptáci. Často je to způsobeno 

polohou lokalit v blízkosti města. Na těchto lokalitách se vytvářejí hejna nocujících ptáků, 

kteří se stávají velmi snadno dostupnou kořistí kalousů. Tento jev byl popsán např. v roce 

1965, který byl rokem gradace populace hrabošů, jejichž stavy se držely v optimu až do 

jara 1965; od počátku jara nastával jejich postupný úbytek. Pokles populační početnosti 

hrabošů se jasně odrážel i v klesajícím v klesajícím počtu hrabošů ve vývržcích a ve 

stoupajícím počtu ptáků, jejich podíl dosahoval maxima koncem léta začátkem podzimu, 

kdy stoupl na 50,5 %, při obsahu hrabošů polních 33,9 %. Koncem října a v listopadu, kdy 

obsah hrabošů klesl dokonce až na 26,4 %, klesá i počet ptáků 36 %. To souvisí se 

vzestupem úlovků myšic ze 4,1 % v předešlém období na 21,6 %. Vysoký stav myšic 

v potravě mohl být způsoben momentální nabídkou v křovinných nebo lesních lokalitách. 

Zvýšení početnosti myšic bývá v souvislosti s obdobím dozrávání semen buků a javoru. 

(Vohralík 2007, ústní sdělení) 

Další studii potravy kalouse ušatého popisuje Jiráčková. V rozboru 292 vývržků 

sebraných v lokalitě Českomoravské vrchoviny v roce 1959 v hnízdním období nalezla 

celkem 416 živočichů: 

Hraboš polní ( Microtus arvalis) 382 91,58% 

Myšice (Apodemus sp.) 19 4,56 % 

Hryzec vodní (Arvicola terrestris) 2 0,48 % 

Rejsek obecný (Sorex araneus) 2 0,48 % 

Pěvci ( Passeres) 8 1,90% 

Hmyz (Insecta) 3 0,70 % 

Tabulka č. 1: Rozbor vývržků (Jiráčková, 1963 ) 
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Poněkud jiný výsledek dal rozbor vývržků sebraných rovněž v době hnízdění (duben 

a květen 1962) ve státní reservaci Nový rybník u Soběslavi. Ve 1 14 vývržcích sebraných 

na tomto místě nalezla zbytky 212 živočichů, /. toho: 

hraboš polní (Microtus arvalis) 150 

hryzec vodní (Arvicola terrestris) 2 

myšice ( Apodemus sp.) 9 

myš domácí (Mus musculus) 1 

rejsek obecný (Sorex araneus) 12 

bělozubka světlá (Crocidura suaveolens) 1 

krtek obecný (Talpa europaea) 2 

netopýr rezavý (Nyctalus noctula) 2 

vrabec domácí (Passer domesticus) 22 

zvonek zelený (Chloris chloris) 1 

pěnkavovití pěvci (Fringillidae) 2 

sýkora modřinka (Parus coeruleus) 1 

špaček obecný (Sturnus vulgaris) 1 

pěvci (Passeres) 4 

hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1 

hmyz (Insecta) 1 

V této skupině rozboru vývržků je poměr drobných hlodavců zřetelně menší, než 

u vývržků předešlé skupiny: 75,28 %. Hmyzožravci a netopýři jsou zastoupeni 8 %, ptáci 

15,1 %. Rozdíl ve složení potravy může být individuální, ale spíše je dán charakterem 

hnízdiště a lovné oblasti, ve které leží i pozemky komunálního zahradnictví, kde byli 

hlavně loveni vrabci zde mimořádně hojní. 
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Druhové rozbory obratlovců ve vývržcích kalouse ušatého vyplývají také zvývržků 

rozebraných Františkem Kučerou v lokalitě Kladna. Mezi 568 obratlovci bylo zjištěno: 

Druh počet % 

Microtus arvalis 446 78,52 

Apodemus sp. 95 16,72 

Crocidura suaveolens 1 0,17 

Nyctalus noctida 1 0,17 

A ves sp. 25 4,40 

Tabulka č. 2: Rozbor vývržků (Kučera, 2005) 

16 



Z článku Martiho (Condor, 1976) vyplývají rozdíly v potravní specializaci kalousů 

ušatých žijících v Evropě a Severní Americe. Savci čítají 98,2 % z 23.888 kořisti 

zkoumané v Severní Americe a 88,9 % z 33.441 kořisti v Evropě. Rod Microtus je 

nejhojnější kořist dle studie ze 31 zemích v rozmezí od 29,8 do 94,4 %. Nejméně 45 druhů 

savců bylo identifikováno jako kořist kalouse v Severní Americe a 23 druhů v Evropě. 

Ptáci jsou loveni nejčastěji po savcích, ale daleko méně. 68 % studií potvrdilo méně než 3 

% ptáků ve potravě. Pouze 2 studie se odlišovaly a to studie z Iráku, 50-86,2%. Vzorky 

kořisti však byly malé. Je zaznamenané, že kalousové vyhledávají hejna malých ptáků 

v období zimy. Nejhojnějším druhem v těchto oblastech byl vrabec obecný. 35 druhů ptáků 

bylo identifikováno ze Severní Ameriky a 55 druhů z Evropy. 

Plazi se objevili pouze v třech studiích. Ryby také ve třech a raci pouze v jedné. 

Hmyz byl identifikován pouze v malém množství mnoha studiích, ale jen v malé části 

v porovnání s celkovou kořistí. 

V Severní Americe jsou nejrozšířenější rody hlodavců Microtus a Peromyscus, 

v Evropě jsou to Microtus a Apodemus, který je druhově příbuzný Peromyscu. 
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1.5 Velikost kořisti 

V potravě kalouse ušatého byla zjišťována kořist, jejíž hmotnost byla od 1 - 800 

g v Severní Americe, 1 - 300 g v Evropě. Nej větší kořist kalouse ušatého byl zajíc, 

zaznamenán v Nevadě. Kořist takových rozměrů je pro lov kalouse velmi obtížná, proto to 

byli pravděpodobně nedospělí zajíci. Nebyly doloženy žádné detaily a proto je 

pravděpodobné, že jedinec byl zabit jiným predátorem. (Marti, 1976) 

Denní spotřeba byla odhadnuta v průměru kolem 40 - 60 g potravy za den 

v závislosti na různých okolností. Až 90 % identifikované kořisti vážilo 20 - 45 g. Úlovek 

za 1 noc bývá 1 - 3 exemplářů jedinců drobných hlodavců. 

V našich podmínkách se kalous ušatý zaměřuje na kořist do velikosti potkana. 

Objeví-li se v potravě kořist větší než ondatra, bývá to většinou jen část těla z uhynulých 

jedinců. (Řezníček 2007, ústní sdělení) 

1.5.1 Lov kořisti 

Svou kořist až na malé výjimky hledají za letu. Loví téměř výhradně v nízkém letu 

na otevřených prostranstvích, a to obvykle pouze v noci. 

Spouštěcí schéma při útoku na kořist je založeno na základě zvukového signálu, po 

přiblížení pak dochází k orientaci vizuální. Po vizuální identifikaci kořisti lovící kalousi 

létají 0,5 - 1 m nad zemí, v poslední fázi klouzavým letem. (Řezníček, 1981) 

Konkrétní volbu lovecké techniky mohou ovlivnit faktory prostředí. Wijnandts 

(1984) zjistil, že kalousi ušatí za špatného počasí, zejména za silného deště a plískanice, 

prakticky na "lov nelétají. Voroneckij (1974) nadto doložil, že volba lovecké techniky závisí 

u kalouse na hlučnosti prostředí. Zjistil, že do hlučnosti zhruba 35 - 40 dB kalousi loví 

v letu, při hlučnosti 40 - 60 dB loví z pozorovatelny (umístěné většinou 2 - 4m vysoko) 

a při hlučnosti nad 60 dB neloví vůbec. Dalším faktorem, který ovlivňuje volbu techniky 

lovu, může být stav pelichání, protože pelichající sovy jako kalous ušatý létají daleko méně 

než obvykle. (Mlíkovský, 1998) 
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2 M a t e r i á l , m e t o d i k a 

2.1 Rozbory vývržků 

Sovy vyvrhují část nestrávené potravy (zejména kosti, chlupy, peří a šupiny) jícnem 

zpět ve formě vývržků. Rozbor vývržků sov jako metodu výzkumu jejich potravy zavedl 

německý přírodovědec Bernhard Altům v polovině 19 století. Později se rozšířila 

především díky aktivitě německého ornitologa Otto Uttendôrfera a dnes se běžně používá 

všude na světě (Mlíkovský, 1998). Velké množství vývržků lze nasbírat hlavně na 

hromadných nocovištích přezimujících kalousů ušatých. 

Rozbor se může provádět dvěma metodami - mokrou nebo suchou: 

2.1.1 Mokrá metoda 

Vývržek se opatrně rozláme na menší části a ponoří se na několik hodin do nádoby 

s vlažnou vodou. Potom se krouživými pohyby odplaví na hladinu zbytky srsti a peří. Těžší 

kosti a lebky zůstanou na dně. Postup je nutno několikrát opakovat, až se podaří odstranit 

většinu srsti a peří. Materiál který po slití zbyl, se preparuje pomocí preparační jehly 

a pinzety. 

2.1.2 Suchá metoda 

Vývržek se preparuje pomocí pinzety a preparační jehly bez předchozího namáčení. 

Becker (Mlíkovský, 1998) vypracoval chemickou metodu, která preparaci kostí 

z vývržků silně usnadňuje. Při této metodě se postupuje následovně: 

1) vývržky se naloží alespoň na 12 hodin do vlažné vody s odmašťujícím 

prostředkem 

2) vývržky se procedí a properou pod tekoucí vodou 

3) vývržky se znovu zalijí vodou, do které se přidá asi 50 g technického 

sulfidu barya na 1 1 vody. Sulfid během 5 - 8 hodin rozpustí keratin, 

z něhož se skládají chlupy i peří, takže zůstanou téměř čisté kosti 

4) zbylé kosti se opatrně promyjí pod mírně tekoucí vodou 
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Jinou chemickou metodu preparace vývržků vypracoval Schueler. Při ní sc vývržky 

naloží clo roztoku hydroxidu sodného a zahřejí se na 60 - 65 0 C. Dále se postupuje jako 
^ — 

při Beckerově metodě dle bodů 4 a 5. 

Analýzou vývržků můžeme získat velké množství kosterních zbytků potravy našich 

sov. Přesto má i tato metoda své nevýhody a to především: 

• Ve vývržcích nenajdeme zbytky sežraných mláďat, protože ta ještě nemají 

kostru plně osifikovanou, takže ji sova beze zbytku stráví. 

• Vývržky nelze použít pro studium potravy malých mláďat našich sov, protože 

ta do určitého stáří ještě všechny kosti stravují. 

• Při popsané analýze vývržků se ztratí všechny mikroskopické části potravy, 

např. chitinové šupinky z kutikuly žížal, které lze najít po pečlivém 

mikroskopickém zkoumání. 

• Ve vývržcích nenajdeme žádné pozůstatky živočichů, kteří nemají ani kostru 

ani chitinový skelet, jako jsou např. slimáci. 

• Ve vývržcích můžeme najít i zbytky potravy, které sovy neulovily, a to 

jednak zbytky požírajících mršin, jednak obsah žaludku pozřené kořisti. 

Doplňkové metody rozboru vývržků jsou tedy: 1. mikroskopické pozorování 

nerozpuštěných vývržků, které může objevit chitinové šupinky různých bezobratlých; 

2. imunologická analýza vývržků, která může objevit antigény různých bezobratlých. 

Obr. č. 5. Možná úprava rozebraných vývržků ve sbírce (podle Dobroruky, 1989) 
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Obr. č. 6: Vývržek, lokalita Kladno , Foto F. Kapounek, 2006 

Kolik vývržků kalous ušatý denně vytvoří podrobněji sledoval například Wijnandts 

(1984) . Zjistil, že v létě tvoří kalousi jen jeden vývržek denně, a ten vyvrhují odpoledne, 

většinou mezi 12 a 17.00 hodinou. V zimě je situace složitější. V zajetí pozorovaní kalousi 

tvořili vývržky dva, přičemž jeden vyvrhovali odpoledne, většinou mezi 12.00 a 19.00 

hodinou, kdežto druhý v průběhu noci mezi 22.00 a 07.00 hodinou. Pozorování ve volné 

přírodě však ukázala, že v zimě kalousi produkují většinou jen jeden vývržek, a to večer, 

obvykle mezi 15.00 a 19.00 hodinou. Malé množství vývržků bylo ale vyvrženo i přes den, 

a to mezi 07.00 a 15.00 hodinou. V noci mezi 19.00 a 07.00 hodinou nebylo v zimě 

vyvrhování vývržků zjištěno Wijnandtsem ve volné přírodě vůbec. 

Wijnandts dále zjistil, že u kalousů ušatých průměrná velikost vývržků výrazně 

kolísá v průběhu roku, s maximem v květnu až červnu a s minimem v listopadu až 

prosinci. Průběh této křivky je přesně opačný, než je průběh křivky, popisující množství 

produkovaných vývržků. Zdá se tedy, že kalousi vyvrhovali po celý rok denně přibližně 

stejný objem vývržků, přičemž rozdíl byl jen v tom, jestli celý obsah vyvrhli jen v jednom 

vývržků, anebo ho rozdělili do dvou či více vývržků. Zajímavé je také, že vývržky 

vyvrhované odpoledne jsou 1,4 x větší než vývržky produkované v noci. Podle Wijnandtse 

kol ísá u kalouse ušatého velikost vývržků v zimě také geograficky, a to s délkou noci: čím 

je noc delší, tím jsou vývržky průměrem menší. (Mlíkovský, 1998) 
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2.2 Určování savců 

Kosterní zbytky savců ve vývržcích určujeme hlavně podle lebky a zejména zubů. 

Určování se provádí podle horních i spodních čelistí, které se ve vývržcích běžně 

zachovávají a které poskytují dostatek znaků, umožňující jejich určení. Ptáci se určují 

podle všech dlouhých kostí a podle zobáku, ovšem určovací klíče neexistují. (Mlíkovský, 

1998). 

Určovací klíč drobných savců 

Určovací klíč našich hmyzožravců (Insectívora) 
1) jařmové oblouky chybí 
2) jařmové oblouky velmi tenké 
3) jařmové oblouky dobře vyvinuté 
4) počet zubů 28, zuby bílé 
5) počet zubů 30, zuby s červenými špičkami 
6) počet zubů 32, zuby s červenými špičkami 

Určovací klíč našich myšovitých (Mur idae ) 
1) LCB nad 30 mm 

LCB pod 30 mm 
2) na vnitřní straně řezáků zářez , 

foramen incisivum dosahuje mezi řady horních zubů 
3) na vnitřní straně není zářez, 

foramen incisivum nedosahuje k M' 
4) LCB 15-17,8 mm 

Soricidae 
Talpidae 
Erínaceidae 
Crocidura 
Neomys 
Sorex 

Ra 11 us 
2 ,3 ,4 

Mus (LCB 18,9-23,2mm) 

Apodemus (LCB nad 18 mm) 
Micromys 

Určovací klíč našich hrabošovitých (Microt idae) 
1) LCB nad 45 mm 
2) LCB 32-45 mm 
3) LCB pod 32 mm 
4) patro v lebce dosahuje na spojnici M3 

5) V horním M2 jsou 4 uzavřená políčka tvořené záhyby skloviny 
6) V horním M2 jsou 4 uzavřená políčka tvořená sklovinou 

V horním M2jsou 4 uzavřená políčka tvořená sklovinou a 1 přídavné políčko 
7) V horním M2 jsou 3 políčka uzavřená sklovinou 

Určovací klič, ( Řezníček, 2007, nepubl.) 
Legenda: LCB: délka lebky 

M: moláry 

Ondatra 
Arvícola 
ostatní hrabošovití 
Clethrionomys 
Microtus arvalís 
Microtus arvalís 
Microtus agrestis 

Pitymys subterraneus 
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2.2.1 Určování hlodavců (Rodentia) 

Určování hrabošovitých (Microtidae): 

Honu čelist i^jsL 
Honu čelist 

Dolili čelist 

7 Var třecích ploch stoliček ti hrahoie pohnilo a mokřudniho. 

Dolni čelist 

Lebku hrahoie polního 

A) R) 

Koz.lišeni polohy otvoru 
dolni čelŮisti u hrahoie 
Mokiudmho A) a /mlíiiho H) 

Obr. č. 7: Rozlišovací znaky u hraboše polního (Microtus arvalis) a hraboše mokřadního (Microtus agrestis) 

podle Anděry, 1982 

Naše druhy hrabošů rozeznáváme především podle tvaru třecích ploch M1 a M2, 
u ostatních zubů je kresba dosti podobná či stejná. Je - li lebka nebo zubní řada neúplná, je 
určování obtížné a mnohdy i zcela nemožné. 

- 2 3 -



Hraboš polní (Mictorus arvalis) se vyznačuje jiným tvarem M1 s 5 políčky. M : má stejně 

jako ostatní druhy 4 políčka. 

Hraboš mokřadní (Microtus agrestis) má jako jediný z našieh lirabošů třecí plochu s M2 

s 5 políčky. 

a) b) 

Obr. č. 8: Tvar třecích stoliček u a) nornika rudého(Clethrionomys glareolus) b) hrabošíka podzemního 

(Pitymy s subterraneus) podle Stresemanna, 1955 

Hrabošíka podzemního (Pitymys subterraneus) poznáme podle třecí plochy M1. Chybí-li 

M1 je jen těžko odlišitelný od mladších kusů hraboše mokřadního. Využívá se k tomu 

častěji se objevujícího tvaru M3. 

Nornika rudého (Clethrionomys glareolus) poznáme od ostatních hrabošů dle kresby 

třecích ploch stoliček, v nichž převažují mírně zaoblené tvary s nepatrně silnější vrstvou 

skloviny. 

a) b) c) 

Obr. č. 9: Tvar třecích ploch stoliček u a) hraboše polního (Microtus arvalis) b) hraboše mokřadního 

(Microtus agrestis) c) hraboše sněžného (Microtus nivalis) podle Stresemanna, 1955 
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Obr. č. 10: Tvar třecích stoliček u hryzce (Arvicola) a norníka ( Clethrionomys) podle Lawrence, 1973 

D 

three loops 
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Surface 

V >> 
r 

1 two loops 
u - on inner 

— ' surface 

Z " 

Upper 

ML 

J 
« ĺ 

f 
Lower 

U p p e r I F IELD V O L E 
Lower ORKNEY V O L E 

Obr. č. 11: Tvar trecích stoliček u hraboše mokradniho ( Microtus agrestis) a hraboše polniho (Microtus 

arvalis) podlé Lawrence, 1973 

25 



11 ryzec (A rvi co la) dosahuje velikosti potkana, má stoličky bez. kořenů (tzv. hypsodontni 

chrup), neustále dorůstající. Svalový výběžek na dolní čelisti je zřetelně vyšší než výběžek 

kloubní. U nás žije jen jeden druh, liryzec vodní (.Arvicola terrestris). 

Obr. č. 12: Tvar Lebky a třecích ploch stoliček hryzce vodního (Arvicola terrestris) podle Anděry, 1982 
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Určování myšovitých (Muridae) 

a) b) c) 

1 ^ 5 5 ! ( 

Obr .č. 13: Zuby a) myšice křovinně (Apodemus sylvaticus), b) myšice temnopásé (Apodemus agrarius), c) 

myši domácí (Mus musculus) podle Anděry, 1982 

Myšice (Apodemus) rozeznáme dle řezákového otvoru, jenž je kratší než u myši 

a nepřesahuje přední okraj M1. První molár má 4 kořeny. U nás žijí 4 druhy myšic, vesměs 

obtížně určovatelných. 

Myš domácí (Mus musculus) má velký podočnicový otvor, dlouhé nosní kosti i řezákový 

otvor, jehož zadní okraj daleko přesahuje spojnici předních okrajů M1 ( viz. obr. 14 c), 

věnčitý šev vytváří ostré hroty. 

a) b) c) 

Obr. č. 14: spodní báze lebky u a) myšice křovinně, b) myšice temnopásé a c) myši domácí podle Anděry, 
1982 
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Obr.č. 15: Lebka a) myši domáci (Mus musculus) a b) myšice temnopásé (Apodemus agrarius) podle Anděry, 

1982 

Druhy potkan (Rattus norvégiens) a krysa ( Ratíiis rattus) se nerozlišují snadno. 

Zuby se porovnávají dle uspořádání hrbolků na třecích plochách M2 a M1. Nejde však 

o znaky zcela spolehlivé, proto si všímáme i lebečních rozměrů, jelikož potkan je 

v průměru větší. Dále se určují dle tvaru postraních švů temenních kostí. 

Obr. č. 16: 

Obr. č. 17: Lebka a) potkana (Rattus norvégiens) a b) krysy (Rattus rattus) podle Stresemanna, 1955 

a) b) 

Třeciplochy stoliček u a) potkana (Rattus norvegicus) a b) krysy (Rattus rattus) podle Anděry,, 
1982 
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2.2.2 Určování Itmyzožravců (Insectivora) 

Určování rejskovitých (Soricidae): 

Bčlozubku (Crocidura) určujeme dle horní strany lebky, u které jsou hroty zubů 

víceméně v jedné rovině. V místech meziočnicového zúžení nejsou žádné otvory, na spodu 

lebky jsou dva otvory umístěné mimo plochu zákloubích výběžků. Za ľ jsou 3 menší 

jednovrcholové zuby. 

Obr. č. 18: Lebka a určovací znaky bělozubky bělobřichě (Crocidura suaveolens) podle Anděry, 1982 

Rejsek (Sorex) má oproti bělozubce horní linii lebky v oblasti mozkovny mírně 

zvednutou a v místech meziočnicového zúžení leží dva malé protáhlé otvory. Za ľ je 

5 menších jednohrotých zubů. Zuby jsou na špičkách červenohnědě pigmentované. 

Obr. č. 19: Lebka a určovací znaky rejska obecného (Sorex araneus) podle Anděry, 1982 
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a) b) 

Obr. č. 20: Rozdíl zubů u a) bělozubky bělobřiché (Crocidura suaveolens) a b )rejska obecného (Sorex 

araneus) podle Stresemanna, 1955 

Určování krtkovitých (Talpidae) 

Krtkovité (Talpidae) určujeme dle protáhlé lebky klínovitého tvaru s tenkými 

jařmovými oblouky a bez bubinkových výduti, dolní čelist je úzká. U nás žije pouze jeden 

druh, krtek obecný (Talpa europaea). 

Obr. č. 21: Lebka krtka (Talpa europaea) podle Anděry, 1982 
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2.3 Mapovaní lovných oblastí 

Zajímavou studii týkající sc zimujících kalousů ušatých vytvořil Wijnandts, když 

zkoumal velikost a využití lovného teritoria pomocí radiové telemetrie. Na sovy byly 

instalovány miniaturní vysílačky a signály byly snímány každých 10 minut z dvou míst 

současně. Zaměřením na vysílače bylo možno protínáním přímek zachytit pohyb kalousů. 

Jak je vidět z tabulky č. 3 pět jedinců bylo sledováno intenzivně po dobu 1 -3 týdnů. 

Číslo sovy Lokalita Doba sledování Pohlaví Lovné 

teritorium 

(ha) 

Maximální 

vzdálenost od 

shromaždiště 

Hlavní noční 

okrsek 

I Zuidbroek 22 .12 .76-8 .1 .77 ? 1136 3 ,4 3 2 3 ( 2 0 6 - 4 6 2 ) 

II Zuidbroek 15.2 .77-1.3 .77 6 2 0 5 9 4 ,3 3 9 3 ( 1 2 9 - 1 0 5 1 ) 

III Zoutkamp 4 .10 .77 -12 .10 .77 S 2445 9 ,0 6 4 4 ( 1 0 5 - 1 9 1 9 ) 

IV Westerbroek 18 .11 .77-12 .12 .77 ? 1924 4 ,8 2 5 1 ( 6 7 - 6 2 1 ) 

V Spijkerboor 30 .4 .78 -18 .5 .78 <J 2 5 6 0 6,0 

0 = 2 0 2 5 0 = 5 , 5 0 = 4 0 3 

Tabulka č. 3.Lovná teritoria kalouse ušatého měřená ze záznamu radiotelemetrie 

Všech 5 lokalit bylo situováno v otevřené krajině, které dominovaly louky a pole 

s občasnými remízky. V této krajině tvořilo lovné teritorium od 1135 do 2560ha. Pouze 

Obr. č. 22: Lovné teritorium sovy č. I dle 

radiové telemetrie. Mnohoúhelník spojuje 

nejvzdálenější místa pozorování. Spodní 

obrázek ukazuje pohyby sovy během 1 noci. 

Data byla snímána každých 10 min. 

Trojúhelníky ukazují směry letu, tečky dočasná 

stanoviště. 

20 % bylo využíváno každou noc. 

31 



Pro sovu I a sovu II byl zvolen systematičtější přístup pro určeni intenzity využiti 

lovného teritoria. Určování polohy proběhlo na ploše 25 ha a intenzita využití prostoru 

byla udávána v procentech. Intenzivně využívaná část pro lov (charakterizovaná jako 

aktivní využití 75 % letů) tvoří 10 - 20 % lovného teritoria. Zde vzniká otázka, zda tyto 

malé oblasti znamenají ve skutečnosti teritorium pro jedince nebo oba sledované ptáky. 

Ačkoliv jedinci nebyli sledováni současně, sova I a sova II si nezasahovaly do svých 

lovných teritorií. (Obr. č. 23) Sledování těchto dvou jedinců ukazuje na vysokou 

pravděpodobnost, že si kalousi do teritorií během lovů nezasahují. Uvedené poznatky bude 

možno využít při vyhodnocování potencionálních lovných teritorií našich kalousů 

uvedených na satelitních snímcích (viz kap. 4 mapování lokalit). 

Obr. č. 23: Intenzita využiti lovného teritoria pro 
lov u sovy I a sovy II. 

r - : 

ACTIVE BEARINGS OF OWL 1 
ACTIVE BEARINGS OF OWL 2 
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2.4 Doba zimování 

Na společném shromaždišti se kalousi začínají objevovat nejčastěji během října, ale 

první hromadné výskyty jsou známy již ze září. Shromaždiště je opouštěno v březnu 

nejpozději v dubnu. (Škorpíková, 2005) 

Diagram č. 1 

Diagramy č. 1 a č. 2 znázorňují délku pobytu na zimovišti našich kalousů z let 1934 

- 2004, včetně Slovenska. Výška sloupce ukazuje délku pobytu kalouse na zimovišti ve 

dnech. Délka pobytu byla zjištěna na základě kroužkování a zpětných odchytů kalousů na 

zimovišti. Materiály pocházejí z archivu Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze. 

Z diagramu je patrné, že někteří ptáci okroužkovaní v září vykazují nejdelší dobu pobytu, 

tedy až do března, kdy kalousi odlétají ze zimoviště. Z diagramu je dále patrné, že největší 

množství ptáků bylo okroužkováno v měsíci listopadu, kdy počty zimujících kalousů 

kulminovaly. Tento jev odpovídá početním stavům v jednotlivých měsících zjišťovaných 

Wijnandtsem . (viz. diagram 3) 
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Diagram č. 2 

Diagram č.3: Počty kalousů na shromaždišti 

v jednotlivých obdobích (např. Z-září....), 

Groningen (NL), vletech ¡974-1979 
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2.5 Nocoviště 

Hejna zimujících kalousů využívají nocoviště při nízkých teplotách. Jestliže 

celodenní průměrné teploty přesáhnou +5 0 C ^dojde k rozptýlení hejna. Shlukování 

a rozptylování zimujícího hejna má na základě provedeného pozorování souvislost se 

změnami teploty. Krátké přelety na jiné stanoviště a volba nižšího patra v porostu mohou 

být rovněž způsobeny změnami teploty, ale patrně hrají větší roli jiné faktory (vítr, potrava, 

případně rušivé vlivy člověka). 

Světlo působící na zimující hejno má přímou souvislost především s dobou odletu 

k lovu. 30 - 35 minut po západu slunce ptáci opouštějí své „denní stromy" a celé hejno 

během 10 minut opouští své stanoviště. Nikdy se nejedná o náhlý odlet, ale nejdříve 

o krátké přelety na sousední stromy, vždy směrem k lovišti. Návrat z lovu a usednutí na 

denní stromy není většinou hromadné, ptáci se vracejí na svá denní stanoviště 1 - 2 hodiny 

před východem slunce opět krátkými přelety. Wendland uvádí ukončení aktivity kalouse 

ušatého 15 min. před východem slunce. 

Vítr v úloze ekologického činitele lze považovat za faktor, který má vliv na denní 

pohyby zimujících ptáků. Řezníček, 1981 pozoroval kalousi ušaté v Hostivaři, v kotlině 

chráněné před větrem ze severu. Při mírném jihojihovýchodním až jihozápadním větru se 

sledovaní ptáci uchýlili do nižšího stromového patra. Za silného větru vanoucího 

uvedeným směrem stanoviště opouštěli. Vítr je pro denní rytmus kalouse ušatého jedním 

z limitujících faktorů. 

Při silnějším dešti ani sněžení nedochází ke změně chování a denního rytmu, pokud 

nedojde ke spolupůsobení změn teploty a větru. Během mrholení, deště nebo sněžení 

kalousi obvykle rychleji reagují na zvukové podněty, zřejmě vlivem slyšitelnosti ve 

vlhkém vzduchu. 
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3 V ý s l e d k y 

V období zimy 2006/07 jsem ve spolupráci se studenty Pedagogické fakulty v rámci 

určovacích praktik rozebrala vývržky, které obsahovaly kosterní zbytky 968 obratlovců z 6 

lokalit převážně pomocí suché metody. 

3.1 K l a d n o 

29. 11.2006 

40 x Microtus arvalis 
6 x Apodemus sp. 
3 x Aves sp. 

Kladno, 29.11.2006 

12% 

82% 

• Microtus arvalis • Apodemus sp. • Aves sp. 

5. 12. 2006 

20 x Microtus arvalis 
6 x Apodemus sp. 
1 x Aves sp. 
1 x Ratttus norvegicus 

Kladno, 5.12.2006 

21% i 

^ i 

r J Ě / 7 1 % 

• Microtus arvalis B Apodemus sp. 

• Aves sp. • Rattus norvegicus 
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26.12.2006 

43 x Microtus arvalis 
6 x Apodemus sp. 
2 x Aves sp. 

Kladno, 26.12.2006 

64% 

O Microtus arvalis • Apodemus sp. • Aves sp. 

7.1.2007 

• 79 x Microtus arvalis 
• 12 x Apodemus sp. 
• 1 x.Clethrionomys glareolus 

• Mcrotus arvalis • Apodemus sp. 

• Clethrionomys glareolus 
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11.1.2007 

• 45 x Microtus arvalis 
• 6 x Apodemus sp. 
• 1 x Aves sp. 
• 2 x Clethrionomys glareolus 

Kladno, 11.1.2007 

83% 

• Microtus arvalis H Apodemus sp. 

• Clethrionomys glareolus • Aves sp. 

2.2.2007 

• 74 x Microtus arvalis 
• 17 x Apodemus sp. 
• 1 x Aves sp. 
• 1 x Clethrionomys glareolus 

Kladno, 2.2.2007 

• Microtus arvalis 

B Apodemus sp. 

• Clethr ionomys glareolus 

• Aves sp. 
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3.2 M o s t 

13.11.2006 

48 x Microtus arvalis 
7 x Apodemus sp. 
4 x Aves sp. 

Most , 13.11.2006 

• Microtus arvalis a Apodemus sp. • Aves sp. 
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3.3 Valt ice 

15.2.2006 

50 x Microtus arvalis 
51 x Apodemus sp. 
1 x Aves sp. 
1 x Crocidura sp. 
1 x Clethrionomys glareolus 

49% 

Valtice, 15.2.2007 
1 % -

48% 

• Microtus arvalis • Apodemus sp. 

• Aves sp. • Clethrionomys glareolus 

• Crocidura sp. 

3.4 Březí u Mikulova 

15.2.2006 

79 x Microtus arvalis 
88 x Apodemus sp. 
2 x Aves sp. 
3 x Clethrionomys glareolus 
1 x Arvicola terrestris 

50% 

46% 

• Microtus arvalis 

• Aves sp 

• Arvicola terrestris 

• Apodemus sp. 

• Clethrionomys glareolus 
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3.5 Lednice 

16. 12. 2006 

" 46 x Microtus arvalis 
• 14 x Apodemus sp. 
• 1 x Aves sp. 

Lednice, 16.12.2006 

2% 

• Microtus arvalis a Apodemus sp. • Aves sp. 

15. 2. 2007 

81 x Microtus arvalis 
13 x Apodemus sp. 
3 x Aves sp. 
1 x Clethrionomys glareolus 

Lednice, 15.2.2007 

• Microtus arvalis 

• Aves sp. 

• Apodemus sp. 

• Clethrionomys glareolus 
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3.6 Sady , Uherské Hrad i š tě 

14. 12. 2006 

39 x Microtus arvalis 
10 x Apodemus sp. 
1 x Aves sp. 
1 x Clethrionomys glareolus 

Sady, 14.12.2006 

O Microtus arvalis 

• Aves sp. 

• Apodemus sp. 

• Clethrionomys glareolus 

27. 12. 2006 

44 x Microtus arvalis 
7 x Apodemus sp. 
4 x Aves sp. 

Sady, 14.12.2006 

13% 

80% 

• Microtus arvalis g Apodemus sp. • Aves sp. 
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4 Mapování lokalit 

Uvedené družicové snímky ukazují potravní lokality, kam z nocoviště kalous ušatý 
zalétá lovit. Vyhodnocení těchto lokalit by však vyžadovalo detailní přehled plodin 
rostoucích v blízkosti shromaždiště. To z časových důvodů nebylo možné zjistit. 

4.1 Lokalita Lednice 
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Lokalita Lednicc-zámccký park 

Souřadnice: 48°48'4N 

16"48'25E 

Nadmořská výška : 173 m n.m. 

Tisy, túje 

Počty kalousů ( Škorpíková, 2005) 

1994: 150 ex 

1999/2000: 56 ex 

2000/2001: 120- 140 ex 

2001/2002: max. počet 80 - 90 ex 

2002/2003: 104 ex 

2004/2005: 94 ex 

2005: 80 - 90 ex 

2006/2007 - max. počet 80 ex 

(Vyhnálek ústní sdělení) 



4.2 Lokality Výprachtice 
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Lokalita Halda 2 

Souřadnice: 49°58 N 

16°4 E 

Počty kalousů dle Štancla: 

příležitostně 0 - 20 ex. 

Lokalita Výprachtice 

Souřadnice: 49°59'37 N 

16°38'23 E 

Počty kalousů dle Štancla: 

stále 1 0 - 3 0 ex. 
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4.3 Lokality Nepomuky 

Lokalita Nepomuky 1 

Souřadnice: 49°57'31 N 

16°37'49 E 

Počty dle Štancla: 

stále 0 - 30 ex 

Lokalita Nepomuky 2 

Souřadnice 49°57'22 

16°37'43 

Počty dle Štancla: 

stále 5 - 4 0 ex. 

h R ! 
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4.4 Lokalita Most 

Lokalita Most 

Souřadnice: 50°30'57 N 

13°37'53 E 

počty kalousů dle Horáka 

od 90 let okolo 50 -60 kusů 

do roku 2002. 

Od té doby menší počty. 
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4.5 Lokalita, Kladno 
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Lokalita Kladno, Kročehlavy. 

Souřadnice:50°8'14 N 

14°7'30 E 

Počty kalousů dle Vodičky: 

datováno od roku 2000 přibližně 70 ex. 

Od té doby oscilace počtů. 

2005/2006 max. 20 ex. 

2006/2007 max. 20 ex. 
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Obr. č. 24: Kalousi na borovicích, Kročehlavy, Foto: Kapounek 2006 

~ObZč25: S h r o m a ž d i š t ě Kročehlavy, borovice, Foto: Kapounek, 2006 
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Lokalita Valtice 

Lokalita Valtice 

192 m n.m. 

Souřadnice: 48°45'6 N 

16°46'1 E 

Túje 

Počty kalousů (Škorpíková 2005) 

2000/01: 17 ex 

2001/02: cca 40 ex 

2003/04: 47 ex. 

2004: 60 ex 

2005: 93 ex. 

2007: 30 ex 
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Lokali ta Sady , Uherské Hradiš tě 

Sady, Uherské Hradiště-hřbitov 

179 m n.m. 

Souřadnice: 49°3'10N 

17°28'56 E 

Řada tújí 

Počty kalousů ( Škorpíková, 2005): 

2004/05: max. 10 ex 

2006:cca 6 ex 
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4.8 Lokalita Březí u Mikulova 

Březí u Mikulova - hřbitov 

Souřadnice: 48°49'13 N 

16°33'40 E 

191 m n.m. 

smrky, tisy, túje 

Počty kalousů ( Škorpíková, 2005): 

1996/1997-min 60 ex. 

1997/1998-28 ex. 

1998/99-16 ex. 

1999/00-20 ex. 

2000/01-30-40 ex. 

2001/02-55 ex. 

2002/03-21 ex. 

2003/04-34 ex. 

2004 -30 ex. 

2005-min.90 ex. 
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4.9 Lokality Bukovka 

Lokalita Bukovka 

Souřadnice: 50°6'11 N 

15°38'52 E 

Počty kalousů dle Štancla: 

příležitostně 0 - 2 0 ex. 
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Lokalita Bohdancč 

Souřadnice: 50°6'1 N 

15°40'2 E 

Počty kalousů dle Štancla: 

stále 2 - 3 0 ex. 

Lokalita R. Bělá 

Souřadnice: 50°5'30N 

15°36'29 E 

Počty kalousů dle Štancla: 

příležitostně 0 - 10 ex. 
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4.10 Lokalita Pravý u Pardubic 
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5 Rozbor vývržků ve školní praxi 

Rozbory vývržků v praxi jsem měla možnost vyzkoušet na Základní škole v Horních 

Počernicích v Praze 9 ve třídách osmého ročníku a na Gymnáziu Nad alejí v Praze 5. 

Na obou školách bylo toto téma zahrnuto do 1 hodinových praktik. Každý žák měl 

k dispozici preparační podložku, rukavice, pinzetu, lupu, špendlík a vývržky kalouse 

ušatého. Každý žák k dispozici zhruba pět vývržků. Na základní škole v Horních 

Počernicích byly k rozboru použity vývržky z kladenské lokality. Na gymnáziu Nad alejí 

byly preparovány vývržky z lokality Březí u Mikulova. Na těchto školách byla využita 

suchá metoda preparace viz. kapitola 2.1.2. 

Na začátku hodiny bylo žákům vysvětleno, co jsou vývržky, jak, proč a za jakých 

podmínek vznikají a u kterých ptáků se vyskytují. Dále bylo žákům nastíněno jaké savce 

lze ve vývržkách kalouse ušatého nalézt. Na projektoru byly žákům promítnuty anatomické 

rozdíly ve stavbě lebky a chrupu u menších obratlovců vyskytujících se ve vývržcích 

kalouse ušatého. Každý žák dostal vytištěný určovací klíč kosterních zbytků. Jako 

srovnávací materiál měli žáci k dispozici již určené a vypreparované lebky všech druhů 

drobných savců, které se daly v rozebíraném vzorku očekávat. Dále následovala samotná 

preparace vývržků a určování savců. Na konci hodiny se z celkového počtu 

vypreparovaných vývržků ve třídě udělal procentuální průměr určených savců, čímž si 

žáci utvořili svou představu o potravě kalouse ušatého. 
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6 D i s k u z e 

V ČR jsou zastoupeni z hlediska mého výzkumu potravy kalouse ušatého následující 

druhy: hraboš polní (Microtus arvalis), myšice (Apodemus sp.), ptáci (Aves sp.), norník 

rudý (Clethrionomys glareolus), bělozubka (Crocidwa sp.), hryzec vodní (Arvicola 

terrestris) a potkan (Rattus norvegicus) . Dominantním druhem potravy byl hraboš polní 

(Microtus arvalis), myšice (Apodemus sp.) méně pak norník rudý (Clethrionomys 

glareolus) a ptáci (Aves sp.). Velmi vzácnými z hlediska kořisti kalouse ušatého byly 

bělozubky (Crocidura sp.), hryzec vodní (Arvicola terrestris) a potkan (Rattus 

norvegicus). V porovnání s jinými studiemi se neobjevily druhy jako netopýr nebo rejsek. 

Dominantní druhy jsou obvyklou potravou kalouse ušatého, mění se jen jejich 

procentuální poměr v potravě v závislosti na lokalitě a na období. V mém průzkumu se 

potvrdily výsledky nejširšího zastoupení hraboše polního (Microtus arvalis) a myšice 

(Apodemus sp.) jako nejčastěji lovené kořisti kalouse ušatého ve většině lokalit. 

Můj výzkum z lokality Kladna (2006 - 2007) zaznamenal množství 82,2 % hraboše 

polního (Microtus arvalis) v potravě kalouse ušatého z celkového počtu 366 obratlovců. 

Myšice {Apodemus sp.) obsadila druhé místo nejhojněji lovené potravy s 14,5 %. Ptáci 

(Aves sp.) byly zastoupeni 2,2 %. Ostatní druhy byly zastoupeny v 0,8 % norník rudý 

(Clethrionomys glareolus) a 0,3 % potkan (Rattus norvegicus). V porovnání s výzkumem 

Kučery (2004 - 2005) ze stejné lokality se výsledky lišily následovně. Oproti období 2004 

- 2005 byl výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) ve vývržcích vyšší o 3,7 % a naopak 

výskyt myšice (Apodemus sp.) menší o 2,2 % a stejně tak se snížil i počet ptáků (Aves sp.) 

o 2,2 %. U ostatních druhů nebyly zjištěny rozdílné hodnoty. Nižší množství ptáků (Aves 

sp.) z let 2006 - 2007 ve vývržcích bylo následkem mírné zimy, díky níž si kalous nemusel 

hledat potravu v jiném biotopu a naopak využíval hojného výskytu hraboše polního 

(Microtus arvalis), jehož populace se naopak v těchto letech zvýšila. 

V porovnání s jinými lokalitami mého výzkumu se procentuální množství výskytu 

hraboše polního (Microtus arvalis) a myšice (Apodemus sp.) významně neliší až na 

lokality Valtice a Březí u Mikulova. 

58 



Zde byla zaznamenána významná odchylka poměrového zastoupení druhu hraboše 

polního (Microtus arvalis) a myšice (Apodemus sp.), které se srovnalo téměř clo poměru 

1:1. Dominantní zastoupení myšice (Apodemus sp.) je pravděpodobně způsobeno lokální 

nabídkou potravy např. v blízkých krovinách u Mlýnských nádrží a nebo v terestrické části 

porostu rákosin. V těchto biotopech se myšice vždy vyskytují hojněji než hraboš polní 

(.Microtus arvalis). 



Z Á V Ě R 

• Ve své práci jsem se zabývala mapováním zimovišť kalouse ušatého. Celkem jsem 

zmapovala 15 lokalit. V Čechách 1 I a 4 lokality na Moravě. Mapy mohou sloužit 

k eventuálnímu vyhodnocení pohybu kalouse ušatého v lovném teritoriu. 

• Dále jsem se zabývala potravní ekologií kalouse ušatého ve zmíněných lokalitách. 

Nashromáždila jsem vývržky, které obsahovaly kosterní zbytky 968 obratlovců. 

Vývržky byly preparovány suchou a mokrou metodou. Suchou metodou bylo 

preparováno zhruba 80 % vývržků. Z celkového množství 968 obratlovců bylo: 

o Dominantních 688 ex. hraboše polního (Microtus arvalis) 

o Subdominantních 243 ex. myšice (Apodemus sp.) 

o Ostatní: 

24 ex. ptáků (A ves sp.) 

10 ex. norníka rudého (Clethrionomys glareolus) 

1 ex. bělozubka (Crocidura sp.) 

1 ex. hryzec vodní (Arvicola terrestris) 

1 ex. potkan (Rattus norvegicus) 

• Z některých mapovaných lokalit jsem provedla grafické záznamy zastoupeného 

množství a poměru potravy. 

Zabývala jsem se rovněž analýzou předešlých studií a porovnáním s mojí prací 

V rámci ověření možnosti využití tématu v praxi jsem vyzkoušela zahrnutí 

praktických cvičení do výuky na školách. Podle ohlasu žáků shledávám toto téma 

jako vhodné do učebních osnov na základních a středních školách. 
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Zastoupení obratlovců v potravě kalouse ušaté 
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Místo CSR CSR Německo Polsko CSR SSR NDR MLR 
Autor Jiráčková Jiráčková Uttendôrf Czamecki Folk Ginter März Greschik 
Rok 1963 a 1963 b 1939 1956 1956 1971 1965 1911 2 

n % n % n % n % n % n % n % n % En E% 
Arvicola terrestris 2 0,95 2 0,49 5 2,1 — — 1 0,1 1 0,72 11 0,48 

Microtus arvalis 150 71,1 382 93,6 123 50,8 18 48, 
7 111 63,4 69 80, 

3 813 82,1 48 34,8 1714 74,8 

Microtus agrestis — — — — 64 26,5 — — — — — — — — — — 64 2,8 
Microtus 

oeconomus — — — - - — — 6 16, 
2 — — — — 19 1,92 — — 25 1,1 

Clethrionomys gl. — — — — 2 0,83 3 8,1 — — — — 18 1,82 — — 23 1,0 
Pitymys 

subterraneus - - - - - - — — — — — — — — 1 0,10 — — 1 0,04 

Rattus norvegicus — — — — 2 0,83 — — 34 19,4 — — 19 1,92 — — 55 2,40 
Mus musculus 0,47 — — — — — — 1 0,57 — — — — — 19 13,8 21 0,92 

Micromys minutus — — , — — 1 0,41 — — — — — — — — — — 1 0,04 

Apodemus sp.* 9 4,3 19 4,7 22 9,1 — — 25 14,3 17 19, 
7 113 11,4 50 35,2 255 11,1 

Crocidura sp. 1 0,47 — — — — 1 2,7 — — — — 1 0,1 — — 3 0,13 
Sorex araneus 11 5,21 2 0,49 9 37 1 2,7 — — — — — — 2 1,5 25 1,1 

Neomys fodiens 1 0,47 — — — — — — — — — — — — — — 1 0,04 
Talpa Europaea 2 0,95 — — 1 0,41 1 2,7 1 0,57 — — — — — — 5 0,22 

Muscardinus avel — — — — — — — — — — — — — — 1 0,73 1 0,04 
Chiroptera sp. 2 0,95 — — 2 0,83 — — — — — — — — — — 2 0,09 

Microdentia sp**. — — — — - - — 7 18, 
9 - - — — — — — 3 202 10 0,43 

Lepus europaeus — — — — — — — — — — — — — — 1 0,73 1 0,04 
Aves sp. 32 15,2 8 0,74 11 4,5 — — 3 1,7 — — 5 0,5 13 9,42 72 3,1 

D 211 413 242 37 175 86 990 138 2292 

•o 
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Tabulka č.l: Zastoupení obratlovců v potravě kalouse ušatého podle Řezníčka, 1981 
*Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis 

**neurčené druhy drobných hlodavců 


