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Volavka popelavá je pták nápadný nejen svou velikostí, 
ale i svými hlasovými projevy připomínajícími skřeky 
dávného ptakoještěra. Hnízda jsou velká a navíc tvoří 
početné kolonie. A přesto dokáží mistrně unikat lidské 
pozornosti!
V letošním roce se ornitologům podařilo objevit po ně-
kolika letech hnízdní kolonii v oblasti Slavkovského lesa. 
Ačkoliv tato kolonie není zdaleka ukryta na nedostup-
ném místě, tento objev by se nepovedl nebýt všímavé 
laické veřejnosti. Volavky však dobře ví, proč se chovat 
nenápadně. Pro svoji rybožravost jsou trnem v oku ry-
bářům, a tak ani my nebudeme prozrazovat místo, kde 
zahnízdily.
V letošním roce bylo na lokalitě napočítáno úctyhod-
ných 33 obsazených hnízd. Volavky zde hnízdí na vr-
cholcích vysokých smrků a borovic. Hnízda z klacků jsou 
v době mláďat téměř bílá od trusu a pod stromy se po-
valují světle modré skořápky vajec a zbytky potravy. Vo-
lavky nepatří mezi čistotné ptáky. V této době je v kolonii 

velice rušno, neboť mláďata mezi sebou hlasitě bojují 
o přinesenou potravu. Volavky mívají 2–5 mláďat, která 
krmí menšími, většinou plevelnými rybami. Na vodních 
tocích jsou škody na rybách zanedbatelné, u rybníků se 
počítá s újmou 0,2 kg ryb na den. Volavky se však živí 
i plazy, obojživelníky, hmyzem a významně také hra-
boši. Naše populace jsou tažné, někteří jedinci u nás ale 
zůstávají celoročně. Zimují ve Středomoří, mohou však 
létat až do západní tropické Afriky, kde se také jednoletí 
ptáci zdržují po celý rok. K hnízdění dospívají až druhým 
rokem života a zůstávají většinou věrní svému rodišti. 
Početnost volavek popelavých v posledních desetiletích 
mírně vzrůstá. Nejbližší známé kolonie jsou na Tachov-
sku, další nově objevená kolonie leží na Žluticku. Ob-
jevitelskou výzvou však zůstává volavka bílá, která se 
zejména v západních Čechách vyskytuje již řadu let a její 
stavy se dokonce zvyšují. Zahnízdění bílých volavek však 
zatím nikde v České republice nebylo prokázáno.
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