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Povídám, povídám pohádku
... o sokolím mláďátku
Tak jak to v pohádkách začíná, byl jednou jeden… komín ŠKO-ENERGO. Vidět ho bylo
na desítky kilometrů daleko. A tak se stalo, že neušel pozornosti dámy z rodu sokola
stěhovavého. Tři léta tomu jsou, kdy si při jednom svém výletu okolím Mladé Boleslavi
všimla, že se na komíně cosi zalesklo. Párkrát kolem něj zakroužila a přistála na jeho
předposledním ochozu. Tam zjistila, že se leskl odraz slunce od budky, která měla
stříšku a stěny z hliníkových plátů. Dokonce do ní svědomití lidé připravili i podestýlku.
Skromné, ale bezpečné přístřeší. „Pro mě zatím zbytečné,“ pomyslela si sokolí dáma.
A tak jen čas od času na ochoz zalétla rozjímat a důstojně vyhlížet svého nadcházejícího partnera. Uplynuly dny, měsíce, rok se s rokem sešel. Zima byla na ústupu a sokolí
dáma se opět vrátila na komín. Ovšem tentokrát už nebyla sama. Se sokolem si vybrali
budku jako svůj domov po dobu hnízdění. Potravu měli z komína na dohled a zároveň
byli bezpečně ukrytí ve výšce, takže se nemuseli tolik bát o svá mláďata. A tak tam, sto
sedmdesát metrů nad městem automobilů, vykouklo na svět sokolí mládě narozené
poprvé přímo v Mladé Boleslavi. Během dvou následujících let přivedli na svět sokolí
rodiče hned dvoje trojčata. A rozhodli se, že se budou na starý dobrý komín rok co rok
vracet. Zazvonil zvonec a pohádky byl… Kdepak konec… Teprve začátek!

Mladá Boleslav
– nejvýchodnější české
město se sokoly na komíně
Kdyby společnost ŠKO-ENERGO neumístila na svůj komín budku, Mladá
Boleslav by zůstala pro sokoly neatraktivním místem k hnízdění. Nyní
se ale díky tomu může pyšnit pomyslným titulem „nejvýchodnější české
město se stavbou obsazenou sokoly“.
Sokolí život nad městem okomentoval i český ornitolog Václav Beran:
„Je pozoruhodné, že fenomén hnízdění na lidských stavbách se k nám šíří
od západu, z Německa. Proto kolonizace lidských staveb postupuje také
v České republice od západu a komín
ŠKO-ENERGO je zatím nejvýchodnější
stavba obsazená sokoly. Pokud umístíme v současné době budku pro sokoly na vhodnou stavbu na západě
republiky, je prakticky okamžitě obsazena párem. Budky instalované na východě však na své nájemníky zatím
čekají několik let. Vlna sokolů hnízdících na stavbách k nim zatím nedorazila. To poukazuje na alespoň částečnou izolovanost hnízdišť na stavbách
a na skalních hnízdech.
Sokol stěhovavý je stále kriticky
ohrožený druh, takže z hlediska
další kolonizace staveb dále na východě je hnízdění sokolů na komíně
ŠKO-ENERGO velmi významné. Sokol
se dožívá přibližně dvaceti let a když
si vybere místo k hnízdění, a to zůstává vhodné i v následujících letech,
hnízdí zde ti samí sokoli opakovaně.
Také v případě mladoboleslavského
páru předpokládáme, že tu hnízdí
stále ti samí sokolí rodiče. Ale bohužel o nich zatím nic nevíme. Letos to
ale snad díky webové kameře a plánovanému kroužkování zjistíme.“

Pokračování rodinné sokolí pohádky PRÁVĚ TEĎ sledujte on-line…
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