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Nebeští letci – rorýsi

Víte o hnízdění rorýse 
ve vašem okolí? 

Pak se zapojte do mapování hnízdišť rorýsů 
na www.rorysi.cz nebo kontaktujte Správu 

CHKO Slavkovský les.

hnízdících na věži pístovského kostela. Celkem zde bylo 
okroužkováno 17 mláďat a 3 dospělí ptáci ze 7 hnízd. Ne-
čekali jsme zde tak vysoký počet párů, a tak se na dalších 
6 hnízd již nedostalo kroužků. Česká společnost ornito-
logická ve spolupráci se švédskými kolegy letos dokonce 
upevnila na dva mladé rorýsy z Prahy geolokátory, které 
nám pomohou odhalit přesná zimoviště české populace 
a jejich tahové cesty.

Věděli jste že…
• Rorýsi v letu nejenom loví, ale ve vzduchu se také páří, 

odpočívají a  spí. Pevnou půdu pod nohama potřebují 
vlastně jen pro hnízdění.

• Rorýsi loví létající hmyz a pavouky vysoko ve vzduchu. 
Rodiče krmící mláďata uloví přibližně 50 g potravy 
denně.

• Ptáci reagují na nepřízeň počasí, která pro ně znamená 
nedostatek hmyzu snížením tělesné teploty a pobytem 
na  hnízdě. Mladí ptáci přestávají přijímat potravu. 
Nehnízdící ptáci odlétají do  oblastí s  lepším počasím 
a po zlepšení podmínek se vracejí zpět do kolonie. 

• Zimují v tropické Africe, kam odlétají ihned po vyvede-
ní mláďat na přelomu července a srpna. Ze zimovišť se 
k nám vracejí na přelomu dubna a května. U nás se tedy 
zdržuje pouze po jednu třetinu roku.

• Rorýsi se dožívají v průměru 7 let.

• Více informací o problematice rorýsů a zateplování na-
leznete na www.rorysi.cz. Zde se také můžete stát čle-
nem programu Přátelé rorýsů.

V průběhu měsíce srpna 2011 byl v prostoru vývěru minerální vody Oriona u sil-
nice Teplá – Mariánské Lázně (křižovatka u Jankovic) nově instalován pomník, 
který byl v těchto místech zcela náhodně nalezen v roce 2002. Tehdy zaměst-
nanci lesů města Teplá pokáceli několik vzrostlých smrků na protější straně sil-
nice a přitom pomník objevili povalený pod jedním ze stromů. O tomto pomníku 
do té doby neexistovaly žádné dostupné informace. 

Na nápisové desce tohoto pomníku zůstal dochován německý text, jehož český 
překlad zní takto: 

Postaveno ke cti Boží! Od toužimských vikariátních duchovních v milou vzpomínku 
na veledůstojného pána, okresního vikáře a toužimského děkana Wenzela Kunze, 
který zde byl raněn mozkovou mrtvicí a nalezen mrtev dne 15. února 1912. Věčné 
světlo nechť mu svítí.

Krásně zachovalý pomník, jehož autorem je slavný kameník Josef Böhm z Heř-
manova, připomíná úmrtí jednoho významného občana města Toužim. Po té-
měř sto letech od svého vzniku se tato památka ocitla na důstojném místě, kde 
si ji mohou prohlédnout všichni, kteří do těchto míst zavítají, aby se napili zná-
mé jankovické kyselky. 

Pomník u jankovické kyselky Oriona
Ludvík Poláček, 

Teplá

Pomník u Oriony. 
Foto Ludvík Poláček.
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ZO ČSOP Alter Meles (2011): Závěrečná zpráva z mapování rorýse obecného 
(Apus apus) na území města Karlovy Vary – II. etapa.


