LEDŇÁČEK
		kořistí

			KRAHUJCE

K

rahujec obecný je obávaným lovcem

krahujec ho pronásledoval. Svým způsobem situace

drobných ptáků. Některé druhy se však

připomínala útok orlovce na rybu. I přes ledňáčkův

objevují v jeho jídelníčku jen zřídka.

prvotní úspěch a vysmeknutí se z krahujčích pařá-

Například ledňáček říční. Dne 19. ledna

tů ho krahujec dále pronásledoval a podařilo se mu

2019 kolem půl desáté ráno jsem měl možnost v ob-

ho dvakrát srazit do vody. Třetí výpad už byl defi-

lasti hraničních meandrů Odry ve Starém Bohumí-

nitivní a ledňáček skončil pevně v krahujčích pařá-

ně sledovat a dokonce fotografovat útok krahujce

tech. Dravec ho následně odnesl do blízkého houští.

na ledňáčka.

Protože si mne všiml, nezačal ledňáčka konzumovat
přímo na místě, ale v pařátech s ním odskákal hlou-

V mělčině prvního meandru se nachází zimní

běji do houštin. Celá akce trvala zhruba jednu a půl

shromaždiště vodních druhů ptáků. V minulých

minuty…

týdnech se mi tam podařilo vyfotografovat samce
turpana hnědého… Po příchodu na místo jsem kon-

V literatuře se dočteme, že ze 182 ptáků, kteří byli

troloval hejno na vodě a hledal mezi morčáky velký-

nalezeni a určeni jako kořist krahujce, byl ledňáček

mi, kachnami, kopřivkami, hvízdáky a hoholy něco

nalezen jeden. Mít možnost pozorovat a fotografo-

zajímavého pro fotografování. Dle typického volání

vat tuto událost v přírodě, lze považovat za neob-

ledňáčka jsem usoudil, že v těch místech bude ně-

vyklé divadlo a zajímavou faunistickou událost.

kde lovit. Následně jsem ho nalezl, jak sedí na pro-

Foto a text: Ondřej Klupa

tějším břehu v porostu křídlatky na větvi přečnívající nad vodou. V momentu, kdy se ledňáček spustil
z větve do vody, se z vedlejšího křoví vynořil krahujec. Na vracejícího se ledňáčka zaútočil. Ledňáček
se snažil zachránit únikem zpět pod hladinu, ale
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