
Půl roku v divočině 

Na výzvu koordinátora satelitního sledování Luboše Peškeho, který sledoval pohyb kvakoše nočního 

označeného satelitním vysílačem Anitra v Zoo a BZ Plzeň dne 16. 9. 2020, byli vysláni členové 

realizačního týmu do místa pravděpodobného úhynu jedince. Delší dobu již vysílač posílal zprávy 

z jednoho místa. Vysílač zřejmě zůstal v dobré pozici, neboť je stále dobíjen sluneční energií. 

…………………….. 

Devátého března byl nalezen kadáver kvakoše nočního po důkladném prohledání lokality určené 

z posledních vysílaných dat vysílače v katastru obce Štěnovice za splavem u řeky Úhlavy. 

Kvakoš noční se zaklesl s roztaženými křídly mezi větve vzrostlé lísky na břehu řeky, asi metr nad vodou. 

Líska roste vedle skalního výchozu, několik metrů od můstku přes řeku. Pták byl nalezen ve značně 

pokročilém stadiu rozpadu, chyběly mu i části těla – hlava, noha. Ornitologický kroužek s číslem 

C136183 a satelitní vysílač Anitra 20338 zůstali na těle kadáveru. Vysílač měl na svém povrchu 

v plastovém krytu drobnou ránu.  

Proč tento jedinec uhynul, se můžeme jen domnívat. Kadáver bude poskytnut k dalšímu šetření. 

Půlroční sledování nějaká data přinesla, bohužel však je to příliš krátká doba na jakékoliv závěry. 

V každém případě můžeme alespoň konstatovat, že kvakoš noční, který se narodil chovnému páru ve 

velké voliéře u hlavní pokladny na jaře 2020 se naučil ve volné přírodě lovit potravu a vyvarovat se 

nástrahám divočiny. První dny využíval rybí nabídky z prostřené misky chovatele, který pravidelně 

kvakoše přikrmoval. Postupně se však vzdaloval mateřskému prostředí a poslední dny trávil asi 13,5 

km daleko v malebném údolí řeky Úhlavy.  

………………………….. 

Zpráva z projektu, 10. 3. 2021, Jiřina Pešová 
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Nasazování satelitních vysílačů, Zoo a BZ Plzeň 16. 9. 2020, Luděk Cigler, Luboš Peške, Tomáš Kašpárek 



 

 



První lety ve volné přírodě, nejprve se ptáci zdržovali v blízkosti velké voliéry a svého mateřského 

stromu u hlavní pokladny, kde byli také přikrmováni 

 

Poslední pobyt kvakoše nočního (338) 

 



 

 

 



 

 


