
24 Tichodroma 19 (2007)

U volavky popolavej je najčastejší spôsob zís-
kavania potravy striehnutie, prípadne brodenie 
v plytkej vode. V literatúre (Hudec 1994) sa 
spomínajú aj iné spôsoby, ktoré sú však zriedka-
vejšie. Ide o striehnutie na korisť počas plávania 
v hlbokej vode a naletovaním zo vzduchu. Nám 
sa podarilo pozorovať obidva pre tento druh 
tak netypické spôsoby lovu v krátkom čase pri 
jednej terénnej pochôdzke.

Dňa 7. 5. 2007 sme navštívili Badínsky ryb-
ník (DFS 7380), ktorý sa nachádza asi 1,5 km 
východne od obce Badín. Rybník je situovaný 
v tesnej blízkosti Hrona (na pravom brehu), 
pričom z jednej strany je obkolesený záhradkár-
skou osadou a z druhej strany poliami. Výmera 
vodnej plochy je približne 4 ha. Hĺbka vody je 
už meter od brehu viac ako 0,5 m, takže tam 
nie sú vytvorené žiadne plytčiny. Na brehoch 
rybníka rastie len niekoľko málo stromov a krov 
(hlavne vŕby). Lokalita je hojne navštevovaná, 
a to predovšetkým v rybárskej sezóne. 

Pri príchode na lokalitu sme na hladine ok-
rem niekoľkých jedincov Anas platyrhynchos 
pozorovali aj pár Aythia ferina a Podiceps 
cristatus (1 pár tu hniezdil a vyviedol 4 mladé). 
Po chvíli sme uvideli jednu volavku popo-
lavú, ktorá priletela od Hrona a bez zaváhania 
zosadla na vodnú hladinu (cca 8 m od brehu) pri 
protiľahlom brehu od miesta pozorovania. Pri 
pozorovaní z diaľky pripomínala sivú hus alebo 
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labuť. Volavka v priebehu 6–7 minút pomaly 
plávala a striehla na ryby, ktoré sa pohybovali 
tesne pod hladinou. Počas tejto doby trikrát eso-
vite zohla krk a zalovila, no vždy bezúspešne. 
Potom z hladiny odletela a sadla si na breh. Po 
chvíľke vzlietla a akoby nemotorným letom 
sa pohybovala vo výške asi 2 m nad hladinou. 
Vzápätí sa strmhlav vrhla do vody, spôsobom, 
ktorý pripomínal lovecké techniky súl a peliká-
nov. Vzápätí  volavka vzlietla s ulovenou koris-
ťou – asi  20–25 cm veľkým karasom, ktorými 
je Badínsky rybník zaplevelený. S úlovkom 
odletela na blízke pole, kde rybu zožrala.

Podobný spôsob správania, čo sa týka plá-
vania v hlbokej vode pozoroval prvý z autorov 
aj na vodnej nádrži Môťová pri Zvolene (DFS 
7481) dňa 12. 5. 2007. V časti vyústenia Slatiny 
do nádrže, kde bežne loví aj 10–20 volaviek 
potravu, postávajúc na plytčinách, bola pozo-
rovaná jedna volavka, ktorá dosadla na voľnú 
hladinu (v pomerne prúdiacej vode), ale po cca 
10 sekundách vzlietla. Je pravdepodobné, že 
uvedené spôsoby lovu využíva volavka častejšie 
ako je pozorované a prispôsobuje sa tak prírod-
ným podmienkam lovného stanovišťa.
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