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Kalous ušatý (Asio otus) a kalous pustovka (Asio flammeus) 
v areálu Benediktinského kláštera v Rajhradě v r. 2006  
 
The Long-eared Owl (Asio otus) and Short-eared Owl (Asio flammeus) 
in the area of the Rajhrad Benedictine monastery in 2006 
 
 
Radek MRHAČ 
 
Na zahrádkách 279, Holasice 279 
 
 
Zimování 
Každý rok využívají kalousi ušatí (Asio otus) jako zimní shromaždiště korunu túje západní 
(Thuja occidentalis), nacházející se v rajském dvoře Benediktinského kláštera v Rajhradě 
(190 m n.m., kvadrát 6965 – obr. 1).  
 
Obr. 1. Zimní shromaždiště kalousů ušatých a pustovek v Rajhradu v r. 2006 
Fig. 1. The roosting place of wintering Long-eared and Short-eared Owls in Rajhrad in 2006 
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MRHAČ R. – Kalousi ušatí a kalousi pustovky v Rajhradu 

Při pozorování v chladném období od 18.1. do 20.2.2006 jsem ke svému velkému 
překvapení objevil mezi přezimujícími kalousy (3-6 ex.) i kalouse pustovky (Asio flammeus) 
v počtu pohybujícím se mezi 3-5 jedinci. Pustovky se na rozdíl od kalousů ušatých zpočátku 
během jakéhokoliv vyrušení rozlétaly do blízkého okolí a až po uklidnění situace se vracely 
zpět na túji. Postupně si však na přítomnost člověka zvykaly a později se podařilo je 
fotograficky zdokumentovat z bezprostřední blízkosti. 

Po mírném oteplení, ke kterému došlo 20.2.2006, a následném tání pustovky své stanoviště 
opustily. 
 
Hnízdění 
Dne 28.3.2006 bylo objeveno neobvyklé hnízdění kalouse ušatého. Samice si k odchovu 
mláďat vybrala budku určenou pro poštolku obecnou (Falco tinnunculus) umístěnou na střeše 
chrámové lodi kostela Sv. Petra a Pavla, celých 35 m nad zemí. Jelikož kvůli velké výšce 
hnízda nad terénem hrozilo reálné nebezpečí případného vypadnutí starších mláďat, byli asi 
třítýdenní jedinci přemístěni na podložku umístěnou v tisu (Taxus baccata) v klášterní 
zahradě cca 100 m vzdušnou čarou od původního hnízda. Při následných pozorováních bylo 
potvrzeno, že rodiče mláďata našli a všech pět úspěšně odchovali. 

Popsané hnízdiště kalousů ušatých v areálu rajhradského kláštera je velmi netypické. Zda 
jde jen o náhodu, nebo se jev stane pravidelným, ukážou až další pozorování v následujících 
letech. 
 
SUMMARY 
The wintering of 3-5 inds. of Short-eared Owls (Asio flammeus) together with 3-6 inds. of 
Long-eared Owls (Asio otus) was recorded in the area of the Rajhrad Benedictine monastery 
(South Moravia, 190 m a.s.l., 6965 grid square) in the period from January 18 to February 20, 
2006. The birds roosted in a Thuja occidentalis tree. Short-eared Owls were much shyer than 
Long-eared Owls at first, but they got used to the disturbances gradually and in the end, nice 
photos of them were taken. 

On March 28, 2006, an unusual breeding of Long-eared Owls was recorded. A pair chose a 
nest box for Kestrels (Falco tinnunculus) situated on the church roof 35 m above the ground. 
The young at the age of about 3 weeks were removed to an artificial plate in a yew (Taxus 
baccata) tree about 100 m far from the original nestsite. The parents found them and all 5 
young were reared. 
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