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Slovo úvodem.
V končícím roce 2005 přinášíme další číslo našeho zpravodaje, který se i po několika letech
mění. Jako autor grafické podoby jsem si dovolil zmenšit velikost písma. Snad to příliš nebude vadit
zejména našim milým starším čitatelům. Mojí snahou je vměstnat do KonSterny více informací bez
toho, že bychom museli na vydávání věnovat více papíru (a energie při kopírování).
Pokud se týká našich snah v oblasti ochrany přírody, tak ani v tomto již uplynulém roce 2005
se můžeme poměrně směle ohlédnout s úctou a dobrým pocitem. Údaji z našich aktivit se to v tomto
čísle jenom hemží. Také rapidně stoupl počet různých správních řízení, kterých jsme se zúčastnili, což
nás také poměrně vyčerpává. Snad je ale vynaložená energie „co platná“. Bylo proto nutné provést
další změnu, kterou je (možná jen pro tentokrát) to, že v rubrice „Správní řízení úřadů“ jsou pouze ta
správní řízení, kde jsme právoplatně uplatňovali svá účastnická práva. Ta řízení, ve kterých jsme
pouze přijali určité záměry úřadů nebo investorů, případě jsme jen konzultovali danou problematiku
bez účasti v řízení, jsou uvedena v rubrice „Navrhujeme, vyjadřujeme se….“. Z těchto rubrik je také
mimo jiné vidět i šíře spektra problematiky, které se snažíme věnovat.
Každý, kdo se probere řádkami těchto informací nám snad dá zapravdu, že se nesnažíme být
destruktivním elementem správních řízení, jak se v řadě případů dnes na účast nevládních organizací
veřejnost, některé úřady nebo řada firem či společností dívají. Velkou práci odvedl v tomto roce Filip
Jetmar, který po celý rok „hlídal“ a koordinoval terénní práce v rámci historické rekonstrukce rybníka
Hvězda u Opatova. Jeho zásluhou se také letos povedlo získat rekordní množství finančních
prostředků na managementové zásahy (kosení porostů nebo informační značení) ve významných
lokalitách u Opatova nebo Semanína. Další finance jsme využili na stavbu ornitologické pozorovatelny
u svitavského Dolního rybníka. Opět naši činnost v tomto roce nepodpořil jen Krajský úřad nebo
AOPK, ale významně i město Svitavy.
Podařilo se nám na konci roku také vytvořit jednu z nejkvalitnějších databází zoologických
(zejména ornitologických) pozorování, na které se podílela (na rozdíl od minulých čísel KonSterny) již
pěkná řádka přírodomilců. Bohužel muselo dojít i na určitou redukci právě těchto záznamů do rubriky
„Zoologická pozorování“. Zejména díky letošnímu získání detektoru ultrazvuků netopýrů se rozšířily
informace o výskytu těchto savců třeba v Borové u Poličky, ale hlavně ve Svitavách, kde pokračuje
„případ netopýra pestrého“. Na velmi pěkné okamžiky roku 2005 v přírodě (zejména při sledování
ptáků) bude řada z nás jistě ještě dlouhou dobu vzpomínat. Patří mezi ně například sledování čerstvě
vyvedených mláďat jeřábů popelavých na „Bohdanči“ nebo přivítání skřivanů ouškatých u Lánského
rybníka ve Svitavách po mnoha letech. Můžeme vzpomínky oživit a vyzdvihnout i z našich exkurzí,
které jsme pořádali (dvakrát na Bohdanečský rybník, „Vítání ptačího zpěvu“ a mapování zimujících
vodních ptáků na řece Svitavě nebo „Ptačí festival“ u Opatova). Škoda jenom, že na nich už příliš
nevídáme dříve nám známější tváře nebo naopak tváře nové. Tato situace mi velmi leží na srdci
stejně tak, jako postupný snižující se počet našich členů či příznivců, kteří jsou schopni nás v činnosti
podporovat (právě třeba jen členstvím v naší ZO) nebo i prakticky pomáhat.
Nechť tedy opět čitatelé KonSterny posoudí, jak se nám rok 2005 „povedl“. Všem, kteří nás
podporovali nebo se přímo na naší činnosti podíleli srdečně DĚKUJI. Myslím si, že přestože jsme
občas „klesali na mysli“ nebo to dokonce i „zaskřípalo“, tak můžeme být s rokem 2005 opět spokojeni.
Zdraví vás a pěkný rok 2006 přeje
Jiří Mach

Výzva !!!
Pokud by někomu z vás postačovalo a vyhovovalo pročítání KonSterny v zasílaném
souboru Wordu (obvykle do 700 kB bez fotek a do 3,5MB s černobílými fotkami), byli
bychom rádi, neboť potom by to šetřilo pokladnu naší ZO.
Jestli tedy chcete náš zpravodaj odebírat pouze e.mailem, obraťte se na
ma@gy.svitavy.cz (nebo SMS na 603 349 088).
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Zprávy výboru.
►
3. března se konala výroční schůze naší organizace v učebně biologie svitavského gymnázia.
Zúčastnilo se jí pouze 6 členů, včetně nového člena ZO Jakuba Vrány (důvodem byl čtvrteční termín a
období chřipek). V úvodu vystoupil Dušan Romportl s několika diapozitivy ze své loňské jihoasijské
cesty, konkrétně z Indonésie a tamních národních parků. Předseda poté zhodnotil ve zprávě činnost
ZO v roce 2004. Hodnocení doplnil F.Jetmar svými rovněž zdařilými fotografiemi z nejrůznějších
oblastí naší přírody a z činnosti ZO. Po zaplacení členských příspěvků pokračoval Jiří Mach drobným
nástinem výhledem našich aktivit do roku 2005. Na závěr nám Marián Polák ukázal nezapomenutelné
okamžiky z dokumentace lednového výskytu většího počtu sluček malých na Novém rybníce u
Opatova (zejména bezvadná názorná ukázka neplachosti a vytrvalosti sluček v terénu) a poté i svoje
pořady, které připravil z různých oblastí ČR i z cesty za jeřáby v Maďarsku.
Do požadovaného termínu se s členským příspěvkem nedostavila řada bývalých členů. Proto
jsme byli nuceni registrovat pro tento rok jen ty, co si tuto základní povinnost včas splnili (Petra
Chlupová, Milan, Janoušek, Filip Jetmar, Kateřina Kolářová, Stanislav Lešinger, Jiří Mach, Marián
Polák, Dušan Romportl a Jakub Vrána), tedy jen 9 členů !
►
Na základě naší účasti ve výběrovém řízení o grant Pardubického kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství v oblasti ekologické osvěty a výchovy, byla naší organizaci přidělena částka
5.000,-Kč na realizaci akce „I.ročník Vítání jara ve Svitavách“ a 35.000,-Kč na výstavbu ornitologické
pozorovatelny u Dolního svitavského rybníka. Částku 5.000.-Kč jsme však museli odepřít, neboť
konání akce jsme předpokládali (při únorovém přihlášení do grantového řízení Pk) v měsíci květnu.
Smlouva o poskytnutí příspěvku nám však byla doručena až 30.5.
►
Radu Města Svitavy jsme prostřednictvím odboru životního prostředí žádali o poskytnutí
dotací v grantovém řízení na „propagátorskou a ochranářskou činnost na území Svitavska“ částkou
8.000,-Kč a „příspěvek na vybudování ornitologické pozorovatelny u Dolního rybníka ve Svitavách“
částkou 10.000,-Kč. V měsíci září jsme podepisovali smlouvy o poskytnutí obou finančních příspěvků.
Nakonec ornitologická pozorovatelna „spatřila světlo světa“ v polovině prosince (zatím bez nátěru).
O celkovou částku 22.153,-Kč se rozdělil Krajský úřad Pardubického kraje (55%) s městem Svitavy
(45%). Slavnostní zahájení provozu předpokládáme na jaře. Dotaci na propagátorskou a
ochranářskou činnost organizace jsme využili například na nákup stativu k dalekohledu, potřeb pro
čistění ptačích budek, nákup krmítka a krmiva pro ptáky, na samolepky pro účastníky našich akcí, na
platbu za kosení porostů svitavského Dolního rybníka nebo za řadu potřeb k připravované
ornitologické soutěži, kterou bychom měli pořádat v roce 2006 k 60.výročí založení České společnosti
ornitologické. Větší finanční částku jsme dále věnovali na zhotovení samolepících pruhů, které
bychom chtěli umísťovat na nebezpečných skleněných plochách v našem okolí.
►
Od výboru Východočeské pobočky České společnosti ornitologické v Pardubicích jsme dostali
na zapůjčení stativový dalekohled 20-60x60 Bushnell. Není sice valné kvality a neposkytuje zrovna
zářné ornitologické pokochání. Přesto pokud by někdo projevil zájem o jeho zapůjčení, tak je
k dispozici u J.Macha i s rovněž nepříliš zdařilým stativem.
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Navrhujeme, vyjadřujeme se…
■
4.března se Jiří Mach sešel s vedením poličské společnosti JK 6 projekt, která připravuje pro
město Svitavy projekční podklady, ve kterých se město snaží zlepšit podmínky pro rekreační využití
okolí svitavského rybníka Horní (Rosnička). Jde zejména o zvelebení cyklotras, písčité pláže, prostor
pro sport, hygienu, děti a mládež, kulturu nebo i stanové využití tohoto rybníka nebo návrhy nových
parkovacích ploch. Součástí návrhu je i instalace 2 ornitologických pozorovatelen u Dolního rybníka.
Předseda ZO v podstatě neměl žádný zásadní nesouhlas. V některých bodech snad jen projevil určité
obavy, projekt upřesnil, limitoval oblasti ochrany přírody v rybničním okolí a zejména konkretizoval
podobu a umístění zvažovaných pozorovatelen.
■

V rámci návrhu změn k územnímu plánu města Svitavy podáváme k odboru výstavby
nesouhlasné stanovisko k plánování poldru v prostrou za Lánským rybníkem z důvodů zachování a
ochrany mokřadního stanoviště zejména pro druhy obojživelníků a ptáků, nesouhlas k rozšiřování
průmyslového objektu Vigony u železniční trati na Poličku (při Dolním rybníku), podmíněný souhlas
s budoucím využitím areálu vedle sportovní haly pro sportovní účely (podmínka – zachování stávající
dřevinné zeleně) a připomínky v podobě nového trasování biokoridoru, vzniku nového lokálního
biocentra a k přeměně polních parcel na zeleň v prostoru mezi silnicí na Javorník, Schindlerovým
hájem a komunikací k Javornickému hřebeni.

■

1.dubna odesíláme ing.J.Hejdukovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje dopis s důrazným akcentem, ve kterém ho žádáme o vysvětlení,
proč KÚ váhá s vyhlášením ZCHÚ v oblasti Opatovska (zejména PR Nový rybník), když veškeré
podklady jsou již mnoho měsíců připraveny.
V odpovědi na náš dopis jsme se dočetli, že překážkou pro současné vyhlašování i dalších
navrhovaných zvláště chráněných územích je nedávná novela zákona č.114/92 Sb o ochraně přírody
a krajiny, podle které nyní musí existovat legislativní předpis Ministerstva životního prostředí, který má
nově stanovit obsah a náležitosti tzv. návrhu k vyhlášení zvláště chráněného území.

■
Pro odbor výstavby MěÚ Svitavy jsme se vyjádřili ke studii vytvoření lesoparku
v severozápadní oblasti lokality Vějíř ve Svitavách. S projektovou základní dokumentací jsme
souhlasili. Zároveň jsme však již v této fázi navrhovali určitá opatření, která by měla být ve prospěch
některých skupin živočichů, ale i návštěvníků budoucího dalšího významnějšího rekreačního prostředí
města.
■
Seznámili jsme se s podklady pro vybudování prostoru pro separaci, třídění, skladování a
ukládání odpadů pro LIKO a.s. Svitavy v místě lesního porostu a louky mezi poli v oblasti rozhraní k.ú.
obcí Koclířov a Kamenná Horka (lesík vpravo od první pravotočivé zatáčky silnice na Koclířov ze
Svitav). Domníváme se, že živé složky přírody (nepříliš hodnotné) nebudou výrazně dotčeny. Dotčení
živočichů a částečně i rostlin řeší projekt náhradních opatření (budky a výsadba pro ptáky, kamenné
pohozy pro plaze a podobně v areálu). Počítá se samozřejmě s bezpečnostními opatřeními v ohledu
na možné znečištění povrchových i podzemních vod (veškeré odborné studie - včetně EIA - byly
provedeny). Skládka je koncipovaná jako dočasná (s životností asi 10 let) a záměr je reakcí na
nedostatečné provozní podmínky LIKA přímo ve Svitavách a končící možnost ukládání domovního
odpadu v Březince. Mělo by tedy dojít k opatření, které omezí finanční náročnost budoucí likvidace
odpadů pro oblast mikroregionů Svitavska a Moravskotřebovska. Proti realizaci tohoto záměru tedy
nebudeme a budeme doufat, že všechna opatření pro minimalizaci újmy na přírodě i lidech budou
provedena tak, jak jsou připravena na papíře různých posudků a vyjádření (a snad i územního a
stavebního rozhodnutí).
■

Obecní úřad v Opatově vydal povolení pro kácení 60 kusu topolů v příbřeží západní části
rybníka Hvězda. Důvodem je nám předem známá kolize těchto stromů se záměrem náhradní
výsadby, která má být nyní realizovaná v rámci rekonstrukce rybníka Hvězda jako náhradní výsadba
za poražené stromy při tomto zásahu. Náhradní výsadba bude i naší starostí.
Záměr a realizaci posuzoval za ZO F.Jetmar, který také domlouval podmínky kácení a
pomáhal označovat stromy, kterých se kácení týká.
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■

Správa CHKO Žďárské vrchy oznámila zahájení správního řízení, ve kterém Společenství
vlastníků jednotek domů č.o. 573 a 574 na ulici E.Beneše a Společenství vlastníků jednotek domu č.o.
542, 543 a 544 na ulici Zákrejsova v Poličce žádá o zásah do komínových těles, kde hnízdí kavky
obecné (silně ohrožený druh).
Správě jsme podali před konáním místního šetření požadavky, které by měly být z našeho
pohledu respektovány za uspokojení ochrany kavčích hnízd i technicko-bezpečnostních požadavků na
komíny domů.

■
Odbor ŽPaÚP MěÚ v Poličce zahájil správní řízení ve věci vydání závazného stanoviska pro
výstavbu 2 větrných elektráren společnosti Eldaco s.r.o. Brno v k.ú. obce Jedlová u Poličky.
Po konzultaci s pověřeným pracovníkem tohoto úřadu ve vyřizování správního řízení jsme
dospěli k názoru, že pro negativní postoj úřadu k povolení výstavby opět mohutných 2MWh elektráren,
nemusíme mít o ochranu přírody a zejména krajinného rázu Vysočiny starosti.
■

Odbor ŽPaÚP MěÚ v Poličce zahájil správní řízení o zásahu do VKP (současně i vodoprávní
řízení) k žádosti Rybářského sdružení „Vysočina“ Polička k odbahnění rybníka Peklo u Korouhve na
Poličsku.
Rybník patří mezi typicky „neornitologické“ rybníky Poličska. Je již dlouhodobě námi
monitorován. Přímo na rybníku žádné ptačí vodní druhy nehnízdí. Telefonicky jsme s pověřeným
pracovníkem úřadu doporučovali termín provádění odbahňování, místa ukládání bahna a v případě
vypouštění rybníka v pozdním létě (podzimu) pak nutnost zabezpečit transfer přítomných znatelných
stádií obojživelníků.

■

Zahájil územní řízení k žádosti Rybářství Litomyšl s.r.o. o výstavbu menší vodní nádrže
Nezmar a revitalizaci toku v k.ú. obce Stašov na Poličsku.
Seznámili jsme se záměrem RL s.r.o., který se příliš nelišil od toho, který již společnost předkládala
v loňském roce. Jde o rekultivaci louky s intenzivním způsobem hospodaření, otevření zatrubněného
toku v délce 160 m a vytvoření vodní plochy pro chov drobnějších ryb a raků. Do správního řízení
jsme se nepřihlašovali. Úřad ke konci června vydal kladné území rozhodnutí.

Bleskovky.
☻ Neobvyklý výskyt skřivanů ouškatých v prostoru u Lánského rybníka ve Svitavách
pokračoval i v měsíce březnu, kdy je sledoval 2.3. Jakub Vrána (4 ex.), dále J.Mach 4.3. (1 ex.), 6.3.
opět Milan Janoušek (1 ex.) a Marián Polák, který pořídil i videodokumentaci. Další záznam přinesl
Jakub Vrána, který 9.3. viděl stále 1 ex. Posledního jedince sledoval M.Janoušek ještě o den později.
☻

Dlouho očekávaný příchod (spíše jen „závan“) jarního počasí, nastal po dlouho trvající a
neobvykle vydatné zimě v polovině března, kdy z ptačí říše byli zaznamenáni u Svitav skřivan polní,
skřivan lesní (u Nového rybníka v Opatově až 50 ex.), linduška luční, rehek domácí, drozd brávník,
drozd zpěvný, drozd cvrčala, bramborníček černohlavý, lyska černá, racek chechtavý, polák velký,
kopřivka obecná, čejka chocholatá, pěnkava obecná, budníček menší nebo špaček obecný.

☻

Méně obvyklé pozorování slavíka modráčka na svitavském Dolním rybníku, sledoval Jakub
Vrána 26.března. Dvakrát pak tento druh sledoval Milan Janoušek v květnu na Lánském rybníce.

☻

Vůbec první přímý výskyt orla mořského na svitavských rybnících za celou historii sledování
ptactva na tomto území, zaznamenal 27.března v odpoledních hodinách na Horním (a při přeletu i nad
Dolním) rybníkem Jiří Mach. Šlo o dospělého jedince, na kterého útočili rackové. Patrně stejný jedinec
se pak ještě objevil 30.3. a 31.3. při úspěšném lovu ryby na stejném místě.
Druhý den potěšil nejčasnější výskyt orlovce říčního na svitavských rybnících.

☻ První letošní vlaštovka obecná, se zřejmě stala „rekordmankou“ v prvním jarním výskytu ve
Svitavách, neboť byla spatřena nad hladinou Dolního rybníka již 1.dubna.
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Krmící vlaštovky v letním období vyfotografoval Jiří Mach v Borové u Poličky.

☻ Zajímavé zprávy o výskytu vzácných brouků májek na Svitavsku nám na jaře poskytl pan
Josef Zelený (Záchranná stanice pro handicapované živočichy ve Vendolí).
☻ Jiří Mach, Jiří Pěnička a Jakub Vrána byli společně svědky poměrně vzácného výskytu 6
rybáků bělokřídlých na Dolním rybníku ve Svitavách 29.dubna.
☻ V poslední době můžeme v přírodě vídat větší hejna sojek obecných. I v době hnízdění se
objevilo 38 těchto ptáků při hromadném přeletu Horního rybníka, který zaznamenal 30.4. J.Mach.
Tento zajímavý jev byl sledován ve stejných dnech na řadě míst nejen východních Čech (zprávy
z e.mailové pidikonference na serveru Pandory). Podle slov ornitologů se zřejmě jedná o přesun ke
společnému toku.
☻

Milan Janoušek, který intenzivně nyní po přestěhování do oblasti Svitav-Čtyřiceti Lánů sleduje
lokalitu Lánského rybníka a jeho okolí, tu na jaře zaznamenal řadu zajímavých druhů ptáků (popř. i
jejich počtů – např. 5.5. 13 bělořitů šedých) – vodouše kropenaté, vodouše bahenní, vodouše
tmavého, jespáky šedé, kulíky říční, konipase luční, bělořity šedé, ostříže lesního nebo kukačku
obecnou.

☻

Zřejmě více než v jiných letech se v našem kraji v letošním roce vyskytovalo v hnízdním
období poměrně větší množství kvíčal (drozd kvíčala). Spatřit (ale i slyšet jejich typický hlas) jsme je
mohli u svitavských rybníků, na okrajích města, u polí, ale třeba i přímo ve městě v parkovitých
částech nebo místech s četnější stromovou zelení.

☻ Při své botanicko-ornitologické exkurzi 29.května do oblasti Moravskotřebovska a Jevíčska
navštívili M.Janoušek, F.Jetmar a J.Mach přírodní rezervaci Dlouholoučské stráně a zejména potvrdili
jediné současné známé hnízdní kolonie na okrese Svitavy 2 druhů – racka chechtavého v lokalitě
biocentra u Jevíčka (odhad 80-100 párů na ostrůvcích) a volavky popelavé v lese u Městečka
Trnávky (odhad 5-8 párů). Obě kolonie patří bohužel mezi nepočetnou řádku známých hnízdišť i
v celém Pardubickém kraji.
☻ Malé jubileum zaznamenal Jiří Mach v červnu tohoto roku, kdy prožil 2000. návštěvní den na
svitavských rybnících Horní a Dolní. Za 9 let pozorování zdejšího ptactva se tu nejvíce objevoval
v měsících říjen, květen a duben (průměrný počet dní v měsíci je 19).
☻

Poměrně častá naše pozorování zejména v květnu volajících krutihlavů obecných v prostoru
u Dolního rybníka (především hráz Horního rybníka a zahrádky na levém břehu) „nepřišly vniveč“.
V červenci jsme mohli v těch samých místech sledovat vylétnutá a volající mláďata (pravděpodobně
3), a potvrdit tak hnízdění, které nebývá v našem kraji často zjišťované.

☻

Zajímavý výskyt poměrně vzácného lišaje pupalkového nám nahlásil Jakub Mach z Poličky,
který lišaje objevil 15.května při silnici na Brno ve Svitavách-Lánech.

☻

Velmi tristní je závěr průzkumu přítomnosti chřástalů polních na Svitavsku. V Koclířově jsme
13.července nezaznamenali žádný teritoriální hlas samce. Ve zdejších terénech v těsné blízkosti obce
se ale naopak daří početně hnízdit ťuhýkovi obecnému a bramborníčkovi hnědému.

☻ V letošním roce jsme se na řadě míst (např. Svitavy) mohli přesvědčit o větším počtu hrabošů
polních a veverek obecných.
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☻

Na nově rekonstruovaných panelových domech se
zateplením a novou fasádou, jsme se setkali s tím (např.
Větrná ulice ve Svitavách), že v prostoru u rohů oken se snaží
hnízdit jiřičky obecné. Tato místa si někde velmi oblíbily, ale
většině obyvatel zásah do nové fasády a samotná přítomnost
hnízd v těchto místech pochopitelně vadí. Na některých
oknech se však přes snahy majitelů bytů podařilo několika
párům jiřiček úspěšně v letošním roce vyhnízdit.

☻

Poměrně nevšední ornitologický zážitek přichystal pro
J.Macha a J.Vránu svitavský Dolní rybník na den 14.září, kdy
na hladině rybníka zaznamenali 18 ex. poláka chocholačky, 40
ex. poláka velkého, 50 ex. kachny divoké, 1 ex. kopřivky obecné, 19 ex. čírky obecné a 6 ex.
hvízdáka euroasijského. Dojem umocnilo pozorování rekordního zdejšího počtu volavek
popelavých (104), které zřejmě odpočívaly a hledaly potravu na přilehlém poli. Další rekordní počty
vodních druhů ptáků na lokalitě Dolní rybník jsme zaznamenali 25.9., kdy tu bylo 92 lysek černých a
19.11., kdy jsme napočítali 723 kachen divokých.

☻ Neobvykle vysoké teploty (denní 15-20°C, ve černí cca 10°C) na p řelomu měsíců říjen a
listopad jistě ovlivnily i aktivitu netopýrů. Výsledkem průzkumu okolí svitavského sídliště na ulici
Dimitrovova s detektorem (J.Mach z okna svého bytu), bylo potvrzení výskytu netopýra pestrého
nejen při přeletech, ale zaznamenány byly i hlasy, kterými si tento druh označoval prostor k páření,
což je jev v naší oblasti dosud nezaregistrovaný.
☻ Neobvyklý pozdní výskyt čápa bílého je hlášen z období druhé poloviny listopadu (konkrétně
20.11. Jakub Mach) z Poličky.
☻ Počet registrovaných ptačích druhů roku 2005 v oblasti svitavských rybníků Dolní i Horní
se ustálil ke konci roku na čísle 127 (průměrný počet za posledních 9 let). Z toho jen 53 zástupců
vodních a mokřadních druhů (podprůměrný počet). Snad vůbec poprvé za poslední roky zde
nevyvedla mláďata potápka roháč a nehnízdila labuť velká. Stále nás trápí absence hnízdících racků
chechtavých a potápek černokrkých. Naopak potěšující bylo hnízdění krutihlava obecného,
moudivláčka lužního nebo motáka pochopa a zřejmě hnízdí i chřástal vodní. Vůbec poprvé byl
zaznamenán na těchto rybnících výskyt orla mořského a cvrčilky říční. Slabší v posledních 3 letech je
zjištěná přítomnost racků (snad kromě bouřního, který se ale tradičně objevuje v nehojném počtu na
jaře) a rybáků. Právě u dlouhokřídlých bylo v roce 2005 zaznamenáno vůbec nejméně druhů.

Z činnosti ZO.
☼

V březnu jsme za pomoci studentů gymnázia
zhotovili 6 sýkorníků a 4 kavkovníky.

☼
Koncem března se J.Mach setkává se zástupci
společnosti, která chce instalovat další 2 (k již 1
existující) větrné elektrárny o výkonu 250 KW v polích u
obce Pohledy na Svitavsku.
☼
29.dubna Jiří Mach upravil torzo lípy s dutinou
v areálu mateřské školy na Pražské ulici (vedle
sportovní haly „Střelnice“) do konečné podoby
(konzervace dutiny, úprava vletových otvorů a výřezu
dutiny). Strom díky naší intervenci nebyl celý pokácen a
na náš návrh s pomocí Technických služeb byl připraven
pro možný výskyt netopýrů. 11. května pak provedl
v 1.třídě 5. základní školy besedu o životě i ochraně
netopýrů s ukázkou zakonzervované dutiny.
Foto upravené dutiny lípy na ulici Pražská (Jiří Mach)
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☼

V jarním období jsme díky pracovníkům Technických služeb města Svitavy, kteří pracují na
úseku městské zeleně, získali 2 odřezky z kmenů stromů, ve kterých byly vhodné dutinové prostory
pro jejich pozdější úpravu a vytvoření hnízdních dutin pro hnízdění ptáků. V jednom případě bylo
možné připravit dutinu pro menší pěvce (předáno p. Zelenému z Vendolí), ve druhém pak pro větší
ptačí druhy – např. menší sovy (předáno M.Janouškovi).

☼

Stoupající jarní hladina svitavského Lánského rybníka v letošním roce již opakovaně
znemožnila úspěšně vyhnízdit 1 páru kulíka říčního. M.Janoušek společně s odborem životního
prostředí a panem Zeleným zorganizoval 27.5. přesun snůšky 4 vajec do líhně v ZS Zelené Vendolí.
Pokus o vylíhnutí mláďat se k překvapení i radosti všech povedl, a mláďata byla koncem června
vypuštěna za naší asistence na dno rybníka Hvězda, který se v té době rekonstruoval, a kde zejména
zřejmě několik párů kulíků říčních rovněž v letošním mimořádném roce zahnízdilo. Nutno podotknout,
že tento úspěch patří v ornitologii zřejmě u tohoto druhu mezi ojedinělé.

☼

13.července se konalo jedno z dalších jednání snad nekonečného příběhu snahy investora a
zástupce majitelky louky v Moravském Lačnově za odkalovací nádrží svitavských rybníků vybudovat
na zejména botanicky cenné louce protipovodňovou hráz a 4 menší tůňky. Za vedení Správy
CHKO Moravský kras se vedlo znovuobnovení řízení k udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a
krajiny pro zvláště chráněné druhy živočichů (ještěrka živorodá a skokan zelený) a rostlin (hladýš
pruský). Již poněkolikáté se za naši organizaci jednání účastnil J.Mach.

☼
V letošním roce jsme od
Krajského úřadu Pardubického
kraje obdrželi pro zajišťování
monitoringu nebo managementu
významných území
i další
finanční částky. J.Mach částku
7.000,-kč
za
ornitologický
průzkum
lokality
Bohuňovských skal. F. Jetmar
pak získal částku 11.000,-Kč pro
zásahy ve prospěch zvláště
chráněných druhů rostlin a
živočichů v k.ú. Semanín a
Opatov pro kosení a likvidaci
náletu na několika významných
lokalitách a částku 24.000,-Kč
pro managementové zásahy
(kosení a likvidace dřevinného
náletu) v lokalitách navrhovaných
zvláště chráněných územích : PP Pod Farským a PR Nový rybník u Opatova (záběr F.Jetmara na
M.Poláka z lokality Pod Farským).
☼
Po úspěchu (minulé číslo Konsterny) v grantovém řízení firmy FORD MOTOR COMPANY, ve
kterém jsme, kromě čestného uznání) získali 15.000,-Kč na pořízení detektoru ultrazvukových vln
netopýrů, jsme mohli po řadě vyřizování v polovině července jásat na tím, že se k nám ze Švédska
nakonec detektor D200 Pettersson dostal. Nyní jsme tedy ve fázi, kdy se seznamujeme s tímto
zařízením (a zejména zvuky našich netopýrů, které konzultujeme s nahrávkami na rovněž
zakoupeném CD). První výsledky z terénu, které jsme pomocí detektoru zaznamenali, na sebe nedaly
dlouho čekat (viz. kapitola „Zoologická pozorování“).
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Evropský festival ptactva.
Letošní festival ptactva (tentokrát „Evropský“)
se uskutečnil ve dnech 1.-2.října. My jsme využili opět
nedělní termín k vycházce kolem rybníků u Opatova.
Tentokrát jsme prošli od žel.zastávky v Semaníně
trasu Mušlový rybník, rybník Hvězda a Nový rybník.
Již tradičním „velitelem“ byl Milan Janoušek, který byl
nejen vybaven propagačními materiály, ale příkladně
se snažil seznamovat všech dalších 11 účastníků
festivalu zejména s těmi ptačími druhy, které jsme
viděli za špatných podmínek (velká vzdálenost).
Pěkně jsme si samozřejmě moc ptáků neprohlédli, a
tak měl Milan co dělat.
Hned na „Mušláku“ jsme měli štěstí na samici
morčáka velkého, kterou jsme jen 2 dny před
festivalem sledovali na svitavských rybnících Horní a
Dolní. Zřejmě sem zaletěla s částí hejna kachen,
kterých tím pádem ve Svitavách ubylo. Při přesunu ke
Hvězdě jsme byli velmi překvapeni z pozorování
dravce luňáka červeného. Za chvíli nato jsme mohli
s potěšením oznamovat let orla mořského nad
Hvězdou. Později jsme ho zahlédli i při letu od Nového
rybníka ke Hvězdě. Mezi tím však hlásíme Milanovi let
4 hus velkých nad Hvězdou. Tím jsme sice vyčerpali „lepší“ druhy ptáků, které jsme viděli, ale počítat
jsme mohli i další druhy (poláci, potápka roháč, čírka obecná, strakapoud velký, holub hřivnáč,
konipas bílý, linduška luční, skřivan polní, ořešník kropenatý a další).
U rybníka Hvězda jsme konstatovali stav rekonstrukce rybníka a prohlíželi netrpělivě zarostlou
hladinu téměř napuštěného „velerybníka“, která se tím však stala velmi málo přehlednou. Snad se tu
skrývala řada druhů vodních ptáků. Složení účastníků letošního ročníku festivalu bylo tentokrát pestré.
Přítomen byl botanik Pavel Lustyk a entomolog Ondra Hrubý. Takže došlo na řadu dotazů k netýkavce
žláznaté nebo na výskyt zajímavého brouka májky na Svitavsku. Kromě biologů se festivalu zúčastnili
3 studenti svitavského gymnázia (Jakub Vrána, Dan Šrajbr a syn Pavla), zavítala také jedna svitavská
maminka s dcerkou (zástupci svitavské veřejnosti) a nechyběli manželé Pěničkovi, bez kterých si už
vycházku do terénu za ptáky neumíme ani představit. Do konečného výčtu uveďme ještě Milanova
Kristiánka se psem Amálkou.
Při cestě k Novému rybníku začalo bohužel poprchávat, ale my už s touto podobou počasí na
podzimním festivalu počítáme, takže nás to nijak nevyvedlo z míry. Hladina tohoto rybníka
poskytovala útočiště především pro poláky chocholačky, poláky velké a potápky roháče.
Celkem jsme zaznamenali 34 ptačích druhů o 752 kusech, přičemž nejpočetnějším se stal
holub hřivnáč, dále lyska černá, polák chocholačka, polák velký a kachna divoká.
Myslím si, že i tentokrát jsme nebyli nikterak zklamáni. A i kdybychom neměli štěstí na
zajímavější ptačí druhy, tak procházka, několik nových informací a především pohodová atmosféra
stojí vždycky „zato“.
Jiří Mach

☼
27.října provedl Jindra Janoušek křovinořezem za asistence J.Macha pokosení části
litorálních porostů zblochanu vodního v prostoru severozápadního okraje Dolního rybníka ve
Svitavách. Pokosena byla plocha asi 20x10 metrů a pobřežní pás o šířce 1,5 m a délce cca 60 metrů.
Jde o zkoušku, která by měla přinést lepší podmínky pro znovunavrácení hnízdících racků
chechtavých, popřípadě zlepšit podmínky pro výskyt průtažných druhů vodních ptáků na tomto
rybníku. K úklidu posečených porostů pomohli i Jakub Vrána a Daniel Šrajbr.
☼

28.října se vydala čtveřice milovníků ptactva (Jiří Pěnička, Adam Kašpar, Jakub Vrána a Jiří
Mach-na snímku J.Macha při pečlivém prohlíží rozsáhlého bahnitého dna rybníka) v doprovodu paní
Pěničkové do NPR Bohdanečský rybník u města Lázně Bohdaneč na Pardubicku. Již několik let tu
místní ornitologové pořádají Evropský festival ptactva při příležitosti výlovu tohoto velkého rybníka
východních Čech. A akce se nesmírně vydařila tomu, kdo byl schopen posoudit, jak poměrně vzácné
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a zejména krásné okamžiky jsme mohli zažít při
pozorování i zde vcelku nevídaných scenérií, které
vytvářela více než stovka volavek popelavých,
minimálně desítka volavek bílých, stovky racků
chechtavých,
kachen
divokých,
skupinky
kormoránů velkých a hus velkých, tisíce jedinců
hus polních, přibližně 1800 čejek chocholatých,
mezi kterými jsme díky stativovému dalekohledu
k naší radosti mohli objevit 1 kulíka bledého a 2
kulíky zlaté. Po krásném, slunečném a neobvykle
na tuto dobu teplém dni, jsme byli velmi spokojeni
a opět konstatovali užitečnost nápadu zavítat
podruhé v tomto roce na jednu z nejlepších
východočeských lokalit pro ornitology a milovníky
ptactva, která nás rozhodně nezklamala.

☼

Také v letošním roce se podařilo díky péči
a aktivitě studentů gymnázia D.Šrajbra a
T.Radiměřského kontrolovat a čistit budky pro sýkory v lese „U Adama“ za svitavskými rybníky.
V letošním (již 5.) budky využilo 20 párů sýkor (o něco méně než dříve) a 5 párů brhlíků lesních
(stejně jako vloni). 4 nové budky musely být vyvěšeny, neboť zejména vlivem těžby dřeva postupně
z lesů mizí. Nyní je celkový počet sýkorníků pro příští rok 29.

☼

Koncem listopadu kontroluje J.Mach rozsah dutin v javoru v Moravském Lačnově, který se
má z důvodů silného vyhnití kmene pokácet. Možný výskyt zimujících netopýrů v dutinách nebyl
potvrzen. Bylo dohodnuté, že pokud se přesto přítomnost netopýrů při kácení nebezpečného stromu
zjistí, budou vytvořeny podmínky pro jejich zdárné přezimování, eventuelně i využití prostor v dalších
letech.

☼
Na Nové Mlýny jsme se vydali v tradičním termínu před koncem roku. Měli jsme si „osvěžit“
pozorování v našich končinách méně obvyklých ptačích druhů, což se do jisté míry povedlo čtveřici ve
složení Milan Janoušek, Jakub Vrána, Marián Velešík a Jiří Mach. Přestože jsme měli možnost spatřit
například strakapouda jižního a dalších 5 druhů našich šplhavců nebo morčáky velké, bílé a orly
mořské, bylo pro nás velkým překvapením zejména to, kolikati centimetrovou vrstvou sněhu jsme se
po většinu cesty na dělící hráz nádrže I a II museli brodit, a pak prakticky totální absence zde tak jindy
typicky zimujících hus.

Správní řízení úřadů.
Ministerstvo životního prostředí – odbor územní správy Brno :
►
Zrušil rozhodnutí SOP-SCHKO Moravský kras, které vydala Správa pro p.Novákovou
(zastoupenou p.Šmejkalem) k její žádosti o udělení výjimky pro silně ohrožené druhy rostlin a
živočichů, které by mohly být dotčeny zásahem – výstavbou hráze a tůněk v lokalitě vlhké louky
v Moravském Lačnově. Důvodem zrušení původního rozhodnutí SCHKO je její procesní chyba, kterou
se Správa dopustila když nedala možnost se účastníkům správního řízení vyjádřit ke shromážděným
podkladům pro své rozhodnutí.

Ministerstvo životního prostředí – odbor územní správy Hradec Králové :
►
Nás dopisem informoval o návrhu společnosti Rybářství Litomyšl s.r.o., které požaduje
prodloužit dobu, po kterou mohou plašit a odstřelovat na rybnících Nový a Hvězda (společně
s některými většími dalšími rybníky na Litomyšlsku nebo Moravskotřebovsku) u Opatova od 15.9. do
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15.5. běžného roku. Původní rozhodnutí jim toto dovoluje (přes náš nesouhlas) v období 15.10.-31.3.
běžného roku.
Vyjádřili jsme jasně negativní stanovisko k této informaci, ve kterém jsme apelovali zejména
na neopodstatněnost žádosti RL s.r.o., která navíc není (jako obvykle) nikterak konkrétně
argumentovaná.
V reakci na náš dopis se odbor územní správy vyjádřil s tom smyslu, že veškerá původní
rozhodnutí platí do jejich platné doby, a že RL musí žádat prvoinstanční státní orgán (krajský úřad) o
prodloužení doby, po kterou je možné plašit a střílet kormorány velké. Podle MŽP si tento úřad zatím
prý „jen ověřoval“ názory účastníků správního řízení. Podivné, že ? Podle našeho názoru šlo MŽP o
to, „zkusit to, co to s účastníky řízení udělá“. Kdyby totiž nikdo (zřejmě jsme byli jediní) nereagoval, tak
byl samo MŽP jistě rozhodnutí vydalo ve prospěch RL pěkně „potichu“.
►
Jako odvolací orgán potvrdil rozhodnutí Krajského úřadu, kterým úřad zamítl udělit výjimku ze
zákona o ochraně přírody a krajiny pro ohrožené druhy zvířat a rostlin, které by mohly být dotčeny
výstavbou hráze a tůněk na louce paní Novákové z Letovic ve Svitavách-Lačnově (za Horním
rybníkem).

Správa ochrany přírody - Správa CHKO Moravský kras :
►
Proti zamítnutí udělení výjimky pro silně a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů pro
výstavbu tůněk a poldru na louce za Horním rybníkem m M.Lačnově pro paní Novákovou z Letovic,
které Správa v březnu vydala se majitelka prostřednictvím svého zástupce odvolala.
Opětovně se vyjadřujeme negativně k záměru majitelky (investora) a nesouhlas vyslovujeme i
s některými důvody odvolání proti rozhodnutí SCHKO.
Na 13.červenec pak SOP CHKO MK připravila nové projednávání celé záležitosti, na základě
rozhodnutí odvolacího orgánu – MŽP.
Znovu zástupce majitelky pozemku i investor projevují nepochopení a neznalosti biologie
rostlinných zvláště chráněných druhů, které na louce žijí, nedeklarují míru veřejného zájmu, který pro
udělení výjimky ze zákona má výrazně převažovat nad zájmem ochrany přírody. Navíc se v již tak
bohatých spisech objevují 2 k výstavbě hráze negativní stanoviska od MěÚ Svitavy a AOPK
Pardubice, se kterými se naše ZO ztotožňuje, a trvá rovněž na negativním postoji k nesmyslnému a
nepotřebnému dílu, na kterém se má (ze státního rozpočtu) obohatit úzká skupina lidi, která tak
vehementně, ale neodborně až naivně argumentuje při jednáních.
12.8 naše ZO obdržela oznámení, že Správa CHKO použila pro konečné posouzení ještě
studii ing.Šindlera z roku 2000 „Koncepce ochrany a revitalizace ekosystému Svitavy od pramene po
hranici okresu Svitavy“, ve které je oblast zvažované výstavby tůní a protipovodňové hráze hodnocena
jako „bezzásahová“ vzhledem k nepříliš zásadnímu narušení toku řeky.
Tato studie je podle našeho názoru dalším podpůrným argumentem pro převládající „hlasy“
protipovodňovou hráz na pozemku majitelky p. Novákové nerealizovat.
19.9. vydáví SCHKO MK rozhodnutí, kterým opakovaně nevydává povolení k udělení výjimky
ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro silně ohrožené druhy (hladýš pruský, skokan zelený a
ještěrka živorodá), které by stavbou hráze a tůněk na výše uvedené lokalitě byly dotčeny.
Proti vydanému zápornému rozhodnutí podává zástupce p.Novákové p. Šmejkal odvolání
k Ministerstvu životního prostředí ČR.
Opětovně v rámci odvolávacího řízení podáváme nesouhlas s udělením výjimky ze zákona o
ochraně přírody a krajiny pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a apelujeme na neodbornost a
neschopnost přijmout odborné poznatky, které jsou zástupcům paní Novákové ze strany orgánů
ochrany přírody opakovaně vysvětlovány.

Krajský úřad Pardubického kraje – odbor majetkový :
►
Vydal rozhodnutí o zrušení rozhodnutí Obecního úřadu Koclířov , kterým obec rozhodla o
nezákonnosti opatření pozemku na parc. čísle 1877 v Koclířově panem Maňákem dřevěnými kůly
k oplocení pozemku. Důvodem jsou zejména řada procesních chyb koclířovského Obecního úřadu.
►
Další rozhodnutí o zrušení rozhodnutí Obecního úřadu v Koclířově, kterým obec jako stavební
úřad rozhodl o neplatnosti oplocení pozemků panem Maňákem (bohužel mezi nimi i pozemky, které
tehdejší Okresní úřad i Krajský úřad později zakázal zaplocovat pro vymezení některých pozemků
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jako botanicky hodnotných k registraci za významný krajinný prvek). Důvodem byla opět řada
pochybení OÚ Koclířov ve svém postupu, vedením správního řízení a chyby v rozhodnutí.

Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství :
►
Odbor vydal povolení (výjimku ze zákona) pro Rybářství Litomyšl k používání látek závadných
vodám na rybníku Hvězda u Opatova.
►
Po více než 1 a půl roce vydal KÚ v rámci odvolacího řízení nové rozhodnutí, kterým se mění
podmínky regulace vodního průtoku (výtoku) vod z rybníku Hvězda u Opatova. Povinností Rybářství
Litomyšl bude při nedostatečném odtoku „nadlepšovat“ stav vody v řece Třebovce pod tímto rybníkem.
Měla by se tak omezit hrozba znekvalitnění vody v Třebovce pod rybníkem. Zároveň by tak měla být
snad více chráněna biota (zejména živočichové citliví na kvalitu a množství vody) v tomto úseku
Třebovky.
►
Zamítl vydání výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro některé zvláště chráněné
druhy rostlin a živočichů (ohrožené druhy podle vyhlášky č.395 k zákonu o ochraně přírody a krajiny),
zejména proto, že podle odboru nepřevyšuje veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody v případě
realizace protipovodňových opatření (stavba hráze) a tůněk na biologicky cenné bezkolencové louce
za svitavskými rybníky v k.ú. Moravský Lačnov, na pozemku paní Novákové z Letovic. Proti tomuto
rozhodnutí podal zástupce majitelky pozemku p.Šmejkal odvolání k Ministerstvu životního prostředí –
odboru výkonu státní správy VI. V Hradci Králové.
►
Zamítl odvolání některých vlastníků a uživatelů pozemků v Koclířově, které Městský úřad
Svitavy vyhlásil za „významné krajinné prvky“.
►
Zahájil správní řízení, ve kterém společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. žádá o
povolení k výstavbě pozorovacího vrtu v území přírodní rezervace Králova zahrada. Vrtem se má pro
Český hydrometeorologický ústav sledovat hladina a kvalita podzemní vody v tomto území.
Podáváme negativní stanovisko, ve kterém žádáme, aby vrt byl vybudován mimo chráněné území a
jeho ochranné pásmo.
Později VRV upřesňuje polohu vrtu a mění ji mimo rezervaci, ale do jejího ochranného pásma.
Společně s Ondřejem Hrubým podáváme negativní stanovisko k umístění vrtu i do ochranného pásma
rezervace a na základě této skutečnosti investor nalezl další vhodné místo pro zřízení vrtu, které se
nachází ca 25 metrů od hranice tohoto ochranného pásma. Tím pominuly důvody vydávat povolení
pro zřízení vrtu v rezervaci (popřípadě jejím ochranném pásmu), a V.R.V. Praha podala návrh na vzetí
svého požadavku zpět, který KÚ akceptoval a správní řízení zrušil.
►
Zahájil vodoprávní řízení na k udělení dílčí výjimky ze zákona o vodách pro používání látek
závadných vodám společnosti Rybářství Litomyšl s.r.o. na rybníku Luční v Jedlové u Poličky.
Podáváme vyjádření, kterým nevyvracíme požadovaný způsob nakládání s látkami škodlivým vodám.
Upozorňujeme na to, že rybník využívají ke koupání nejen obyvatelé obce, a na nutnost odevzdávat
výsledků rozborů parametrů vody z tohoto rybníka nejen odboru životního prostředí MěÚ Polička, ale
také odboru Žláz Krajského úřadu, který povolení vydává. Připomínáme, že z dřívější doby se nám
jednáním s Rybářstvím Litomyšl s.r.o. podařilo prosadit nepoužívání kejdy do tohoto rybníka na
organické hnojení.
►
Oznámil opětovné zahájení správního řízení ve věci prodloužení žádosti společnosti
BIOTECH Hrobice s.r.o. k souhlasu k činnostem – geofyzikálním výzkumům a doprovodným pracím
v území přírodní památky Pod skálou na pozemcích v k.ú. obce Nová Ves u Moravské Třebové a
Mladějov na Moravě.
K pokračování prací, které neoznačujeme na základě dosavadních zkušeností za geofyzikální
průzkum, jsme vyjádřili negativní postoj, se zdůrazněním toho, že podobné práce by neměly být
realizovány ve zvláště chráněných územích.

Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí :
►
Odbor vydal rozhodnutí, ve kterém oznamuje všem účastníkům dřívějšího řízení registraci
významných krajinných prvků v k.ú. obce Koclířov : „U statku“, „Na houpačkách“, „Lancovo údolí“,
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Údolí nad rybníkem“, „Pod hřebcovým“, Lamačovo údolí“ a „K Vysokému poli“. Převážně jde o
pozemky s teplomilnou flórou na výslunných biotopech a roztroušeně rostoucími dřevinami.
Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno panem Břeňem a advokátem pana Maňáka odvolání, ve
kterém se advokát pana Maňáka dopustil hned 2 pochybení, když neuvedl koho v odvolání zastupuje,
a pak nedodal (jak v dopise úřadu uvedl) do termínu své důvody odvolání (odvolání pana Maňáka).
Hlavní důvody nesouhlasu jsou údajné omezování osobních práv na pozemku a to, že na lokalitách se
nenacházejí žádné druhy rostlin, které by si ochranu vyhlášením VKP zasloužily.
►
Zahájil správní řízení o udělení odchylného postupu od zákona o ochraně přírody a krajiny pro
Záchrannou stanici „Zelené Vendolí“. Za odborem určených podmínek může ZS provádět odchyt a
držení v seznamu 126 uvedených druhů ptáků (nejedná se o druhy zákonem zvláště chráněné, jde o
druhy u nás hnízdící i jen migrující nebo zatoulané), v situaci ohrožení ptačích snůšek a hnízd může
provést odstranění tohoto hnízda a sbírat a držet vejce za účelem jejich další inkubace. Odchyt ptáků
bude prováděn v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Usmrcování v nutných případech
veterinární lékař. Sběr vajec bude oznamován nejméně 15 dní před vykonáním záchrany ptačí
snůšky. Ve stanici dále bude vedena kniha záznamů, která bude veškeré informace o snůškách a
ptačích jedincích evidovat. ZS bude tuto knihu (výpis) každoročně OŽP předávat.
►
Oznámil zahájení správního řízení k vydání závazného stanoviska k zásahu do významného
krajinného prvku – Dolního rybníka ve Svitavách. Podnět podala naše ZO, která se pokosením části
litorálních zblochancových porostů rybníka snažila vytvořit lepší podmínky pro znovuzahnízdění racků
chechtavých na této lokalitě. 6.9. odbor vydal souhlasné stanovisko se zásahem.
►
Oznámil zahájení správního řízení k žádosti obce Vendolí o zalesnění údolních částí pozemků
na pravé straně „Vendoláku“, vpravo při cestě silnice I/35 směr na Poličku.
Po poradě s botanikem Pavlem Lustykem podáváme negativní stanovisko, ve kterém vyzdvihujeme
zejména význam nezalesněných údolních partií pro migrace živočichů i rostlin.
OŽP MěÚ potom vyzval Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa,
oddělení obecné ochrany přírody a krajiny v Praze, aby se k našemu vyjádření i záměru zalesnění
v této lokalitě vyjádřilo.
►
Zahájil správní řízení k vydání závazného stanoviska pro společnost Rybářství Litomyšl, která
oznámila záměr pokácet 31 dalších topolů pod hrází rybníka Hvězda z důvodů narušování hrázek
kořenovým systémem dřevin a zástinu jejich korun na uvažované solární panely, které mají být
umístěné na budově dřívější drůbeží farmy.
Po našem negativním vyjádření ke kácení stromů, vyzval OŽP MěÚ žadatele, aby zajistil odborný
posudek, který by potvrdil domněnku R.L., že kořeny narušují hrázky rybníčků, a také upřesnil přesnou
polohu fotovoltaických článků na střeše bývalé drůbežárny, společně s udáním toho, jak bude
vyrobená el.energie využívána.
OŽP přerušil koncem října správní řízení a stanovil terénní jednání na 21.11.2005.
Na místním šetření se nám nepodařilo přesvědčit zástupce RL o námi navrhovaném alternativním
řešení, které nepřijal ani spolumajitel firmy, která chce realizovat instalaci slunečních kolektorů na
bývalé drůbežárně.
Nakonec po posouzení ve výboru nesouhlasíme s pokácením většiny topolů, které rostou na
nevzdušné straně malé hrázky manipulačního rybníčku pod Novým rybníkem a souhlasíme s
pokácením 14 topolů, které stíní na střechu bývalé drůbežárny. Požadujeme kvalitní náhradní výsadbu
(29 ks dřevin). Chceme, aby byly vysázené do míst původního místa topolů, a většina nových dřevin
byla vysazena do nové linie mezi cestou k Novému rybníku a porosty topolů rybníka Hvězda.
12.prosince OŽP vydal rozhodnutí, ve kterém nesouhlasí s kácením 17 topolů na hrázce
manipulačního rybníčka pod Novým rybníkem a souhlasí s kácením 14 topolů na hrázce příkopového
rybníčka, které stíní na střechu bývalé drůbežárny. Za tyto pokácené stromy udělil odbor náhradní
výsadbu v celkovém počtu 36 dřevin, které budou vysazené v blízkosti drůbežárny (8 jeřábů, 10 javorů
klenů, 1é dubů letních a 8 lip malolistých).
►
Zahájil správní řízení k vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného
prvku – rybníka Terčový u Opatova, na kterém žádá Rybářství Litomyšl selektivní redukci pobřežních
dřevin (olší).
Při terénním jednání dohodl za výbor ZO F.Jetmar postup při redukci dřevin na obou březích rybníka.
Koncem listopadu vydal MěÚ rozhodnutí, ve kterém povolil prořezávky dřevin na obou březích
rybníka tak, aby na severním břehu bylo provedeno kácení dřevin (převážně olší) v úseku 55 m
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(směrem od hráze) a šířce 3m na západě předmětného úseku do 5 m šířky na východě, a dále na
jižním břehu budou odstraněny dřeviny v prostoru mezi polem a rybníkem tak, aby byla ponechána
linie 35 ks dřevin.
►
Zahájil správní řízení k udělení povolení kácení stromů (lípa, 2 javory, smrk a 2 cypřiše) pro
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který žádá v rámci rekonstrukce zdi na ulici
M.Horákové ve Svitavách pokácet kromě jiných 1 vzrostlou a zdravou lípu srdčitou.
Domníváme se, že stromy (zejména vzrostlá lípa) by neměly ustoupit jednoduchému řešení
rekonstrukce a opravy zdi, jejíž opravu a odstranění příčin vlhkosti zdiva lze (nejenom podle našeho
názoru) řešit ke stromům šetrnějším způsobem, zejména i proto, že technická zpráva nepotvrzuje
například statické porušení zdi a další možné poruchy (štěrbiny, praskliny apod.).
Tuto domněnku jsme si potvrdili i na místním jednání a šetření 9.listopadu. Náš návrh na způsob
rekonstrukce zdi, který by respektoval zachování zejména lípy srdčité, však nebyl přijat kladně.
Odbor ŽP vydal v polovině prosince rozhodnutí, kterým povolil kácet ÚZSVM žádané dřeviny
(včetně lípy) a provést tak rekonstrukci podle představ ÚZSVM proti našemu názoru na kácení lípy
malolisté. Za tento strom a další 4 dřeviny (smrk, javor mléč a cypřiše) byla uložena náhradní výsadba
v podobě 46 ks listnatých stromů nebo určitého podílu jehličnatých i listnatých dřevin na pozemcích
města Svitavy.

Městský úřad Svitavy – odbor výstavby :
►
Oznámil zahájení územního řízení ve věci výstavby turistické rozhledny u obce Kamenná
Horka (u vysílače) na Hřebečském hřbetu. Podnět podali starostové měst jako zástupci Mikroregionu
Svitavsko a Mikroregionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko.
S umístěním a parametry rozhledny jsme se seznámili a po poradě mimo správní řízení souhlasili
s výstavbou rozhledny na tomto místě.
Koncem měsíce května pak úřad vydal kladné územní rozhodnutí.
►
Oznámil zahájení stavebního řízení pro Město Svitavy pro revitalizaci panelových domů na
ulici Felberova (č.o. 1-5 a 17-29) ve Svitavách.
Úřad jsme informovali o tom, že v současné době neexistují reálné předpoklady o využití např,
mezipanelových škvír nebo podstřešních nebo spížních (mřížkou krytých) otvorů netopýry nebo
hnízdícími ptáky (vrabci nebo rorýsové). Přesto jsme požadovali, aby ve stavebním rozhodnutí byla
zakomponována povinnost stavebníka informovat naší ZO v případě zjištění výskytu netopýrů či
hnízdících ptáků a okamžité přerušení stavebních prací do doby vyřešení dané situace.
Později úřad vydal rozhodnutí, ve kterém naše připomínky respektoval.
►
Zahájil stavební řízení k regeneraci bloku domů na ulici B.Martinů 3 a 5, M.Majerové 1-7 a
Kijevská 11C ve Svitavách.
J.Mach za ZO podal připomínky s podmínkami, které jsou již při revitalizacích domů ve Svitavách
běžnou zvyklostí. Jde zejména o ponechání vletových otvorů pro omezenou přítomnost netopýru
v těch domech, kde byli netopýři již dříve zjišťováni (v tomto případě M.Majerové a Kijevská) a
podmínky k ochraně životů případně hnízdících ptáků v různých otvorech (např.spížních).
Počátkem prosince bylo vydáno stavební povolení za respektování našich požadavků, které
se staly podmínkami uděleného stavebního rozhodnutí.

►

Zahájil na podnět naší organizace územní a stavební řízení k záměru ZO „Výstavba
ornitologické pozorovatelny u Dolního rybníka ve Svitavách“. Koncem prosince pak vydal souhlasné
stavební povolení.
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Zaujalo nás.
Nové prvky zeleně u svitavských rybníků.
Pro letošní podzim připravil odbor životního prostředí MěÚ Svitavy v oblasti svitavských
rybníků Dolní a Horní zahájení realizace výsadeb zeleně, které mají splňovat kritéria prvků územního
systému ekologické stability, který byl již dříve zpracován. Projekty zpracovala pracovnice svitavské
pobočky ZVS Povodí Moravy Stáňa Čížková. Finanční prostředky byly získány z grantových titulů
Agentury ochrany přírody a krajiny – střediska Pardubice.
První výsadba se uskutečnila
v novém
biocentru
„Na
Červenici“, při konci ulic
Vítězná a Olbrachtova, mezi
železničním přejezdem tratě u
Dolního rybníka na Poličku a
městskou
zástavbou,
nedaleko toku řeky Svitavy.
Na ploše přibližně 0,8 ha
došlo k vytvoření jasanové
olšiny. Kromě olše lepkavé
jasanu
ztepilého
bylo
vysazeno i dalších přinožené
80
kusů
stanovištně
i
ekologicky vhodných druhů
listnatých
dřevin
(bříza
bělokorá a pýřitá, jilm drsný,
vrba jíva, střemcha obecná,
líska
obecná,
brslen
evropský, hloh obecný a některé další druhy vrb a zimolezů), které chrání nová oplocenka. Dřeviny
tvoří jak lesnickou výsadbu, tak byly voleny jako skupinová i jednotlivá výsadba, přičemž by celý nový
porost neměl tvořit parkovitou zeleň se šlechtěnými druhy dřevin (proto také žádný druh jehličnaté
dřeviny). Kromě biologických funkcí bude jistě tato plocha i vhodným odcloněním zástavby města od
rybníku nejenom s estetickým významem, ale dobře budou dřeviny v budoucnu chránit domy a jejich
obyvatele před větrem, který nabírá sílu po hladině rybníka právě od severozápadu a severu. Škoda
snad jenom, že nad pozemkem vede elektrické vedení.
Druhá výsadba už má liniový charakter, neboť jde o vytvoření jakéhosi biokoridoru. Opět
pouze listnaté druhy stromů a keřů byly vysázeny podél asfaltové cesty od silnice na Litomyšl k hrázi
Horního rybníka (mezi Dřevojasem a Westvaco). Původní dřeviny lemující tuto cestu (převážně vrby a
břízy) byly ve větší míře vykáceny. Nahrazeny jsou v jednotlivých a skupinových výsadbách javorem
klenem, dubem zimním, jeřábem ptačím, lípou malolistou, lískou obecnou, hlohem obecným, svídou
krvavou, střemchou obecnou, brslenem evropským nebo i původní břízou (celkem 41 stromů a 108
keřů).
Myslím si, že podpora původních a neparkových druhů dřevin v příměstské krajině je
záslužným příkladem posilování významu zeleně tohoto typu nejenom pro člověka, ale třeba i pro
naše opeřence, kteří tak v těchto místech v budoucnu snad budou nacházet pestřejší hnízdní i
potravní podmínky.
Jiří Mach
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Zážitky a postřehy z terénu.
Bohuňovské skály
I v letošním roce jsem dostal po dohodě příležitost
mapovat ptačí společenstvo v oblasti Bohuňovských skal. Lokalita
se nachází mezi obcemi Bohuňov a Hutě, při silnici mezi
Letovicemi a Poličkou. Je součástí přírodního parku „Údolí
Křetínky“ (její jihovýchodní okrajová část). Skály se nacházejí na
obou úbočích poměrně úzkého údolí u osady Podskalí, a tak tvoří
jakousi „zemskou bránu“, která byla v minulosti součástí Trstěnické
stezky k nedalekému hradu Svojanov. Na samém okraji
Pardubického kraje, při rozmezí Poličska a Svitavska, se tedy
nachází malebné území, které je také vyhledávaným cílem
zejména turistů a milovníků přírody.
Samotné skály jsou tvořené horninou amfibolitem, který
vytváří chudé půdní poměry. Díky chemickému složení horniny
rostou na skalách také některé zajímavé druhy rostlin a na
výslunných místech se objevují i zástupci teplomilné hmyzu (např.
saranče modrokřídlé). Lokalita, o prozatímní výměře 2,47 ha, má především geologický a
geomorfologický význam díky
unikátním ukázkám tzv. ptygmatických vrás v amfibolitu (na snímku S.Švejcara), skalním
výchozům, převisům nebo balvaništím. Proto se Bohuňovské skály staly předmětem zájmu ochrany
přírody ve snaze vyhlásit je za přírodní památku. Krajský úřad proto nyní zabezpečuje mapování
živých složek prostředí. Nejvýznamnější skalní partie severní části území letos mapoval botanicky
RNDr.Bureš (ze zjištěných rostlin vybírám ohrožené druhy jalovec obecný, jedle bělokorá, skalník
rozprostřený nebo strdivka sedmihradská). Já osobně jsem v nejzápadnějších partiích severního
území ještě nalezl například několik jedinců hruštičky menší.
Prostředí Bohuňovských skal netvoří jen skalnaté partie s řídkým lesem, ve kterém převládají
borovice lesní s typickým podrostem polokeřů a bylin. Mezi dominantní dřeviny zejména jižní části
zájmového území patří smrk ztepilý. Z dřevin tu rostou pak vtroušeně další druhy (například i habr
obecný).
Výskytem ptáků se na tomto místě zabýval Zdeněk Vermouzek s Liborem Dvořákem, kteří pro
tehdejší Okresní úřad ve Svitavách v roce 1997 prováděli mapování v rámci vyhlášení území
přírodního parku „Údolí Křetínky“. Libor Dvořák zde pak navíc mapoval podrobně výskyt sov, neboť
jeden čas bydlel v nedalekém Studenci u Svojanova. Přímo z lokality Bohuňovských skal ale do
letošního roku pocházelo jen málo konkrétních údajů.
Bohuňovské skály jsem 2x navštívil právě kvůli výskytu sov v jarním období. Zjistil jsem, že
přímo ve skalách i v okolí obhajují teritorium 2 samci výra velkého. Zaznamenal jsem i hlasy 1 samice,
která byla v kontaktu se samcem přímo nad říčním údolím. Další 3 kontroly už jsem během dubna až
června věnoval zjišťování dalších skupin i druhů ptáků zejména lesního prostředí.
Při pobytu v terénu jsem (kromě veverek obecných
ze skupiny savců) nezaznamenal žádný zvláštní
nebo významný ptačí druh. Mezi snad nejhodnotnější
„nálezy“ snad patřilo objevení hnízdiště výra velkého
pod jedním z malých skalních převisů v severní části
území, kde jsem se setkal přímo s výrem, který tu
hlídkoval.
Přítomnost
mláďat
jsem
však
nezaznamenal. Jako druhou jistou zajímavost
uvádím opakovaný zpěv budníčka lesního, pro
kterého tento typ lesa typický. Radost jsem měl
z pozorování krmícího páru sýkory uhelníčka nebo
sledování skorce vodního na břehu Křetínky. Marně
jsem však vyhlížel po čápech černých. Ve vzduchu
nad skalami jsem viděl z větších ptáků jen krkavce,
krahujce a káni lesní.
Pohled od silnice na severní část území (foto autor)

15

Celkově jsem zjistil na území Bohuňovských skal 36 druhů ptáků ze 7 řádů (z toho 13 čeledí
pěvců). Mezi dominantní druhy zde patří sýkora uhelníček, šoupálek dlouhoprstý, kos černý, červenka
obecná, pěnkava obecná a budníček menší. O dalších druzích se více dovíte z následující tabulky,
která uvádí dosažený stupeň zjištěného hnízdění :
Druhy s „možným“
hnízděním
stupeň B

kachna divoká, káně lesní, krahujec obecný, rorýs obecný,
strakapoud velký, konipas bílý, skorec vodní, pěvuška modrá,
pěnice pokřovní, králíček ohnivý, drozd kvíčala, sýkora modřinka,
brhlík lesní, dlask tlustozobý, čížek lesní, sojka obecná, krkavec
velký
Druhy „pravděpodobně“ holub hřivnáč, střízlík obecný, pěnice černohlavá, budníček menší,
hnízdící
stupeň C budníček lesní, lejsek šedý, rehek zahradní, kos černý, sýkora
parukářka, šoupálek dlouhoprstý, pěnkava obecná, zvonohlík
zahradní
Druhy „prokazatelně“
výr velký, konipas horský, červenka obecná, drozd zpěvný, sýkora
hnízdící
stupeň
uhelníček, sýkora koňadra, špaček obecný
D

47,2%

33,3%

19,4%

Kromě ptáků lesního prostředí jsem se zájmem sledoval i druhy, které využívají lidských
zahrad a okrajových partií silniční komunikace (zpívající rehek zahradní, zvonohlík zahradní, pěvuška
modrá nebo lejsek šedý). Mezi místní fenomény patří řeka Křetínka, na kterou je zde vázán skorec
vodní nebo konipas horský. Obě prostředí, přestože nebudou cílem vyhlašovaného území, velmi
dobře dotvářejí pestrost zdejší ornitofauny.
Mně osobně se poznávání tohoto zajímavého území velmi líbilo i proto, že jsem se mohl na
trase Rozhraní-Bohuňov-Rozhraní (kterou jsem absolvoval na kole na cestě od vlaku a k vlaku) setkat
například s linduškami lučními, bělořity šedými, bramborníčky hnědými, krutihlavy obecnými, rehky
zahradními, ťuhýky obecnými nebo mlokem skvrnitým a další řadou nejenom ptačích druhů. Vhod
přišla pokaždém vyžíznění i 1 dávka pivního moku v Rozhraní a užitek přinesla i návštěva zdejší
pískovny, ve které jsem však potencionální hnízdění břehulí říčních nezjistil.
Jiří Mach

Na cestách.
Za ptáky na Korfu
Jedním z nejnavštěvovanějších řeckých ostrovů je turisticky velmi vyhledávaná Kerkyra, česky
2
Korfu. Ostrov v Jónském moři má rozlohu 520 km , cca 105 tisíc obyvatel a nachází se přibližně 2,5
km od pevniny. Nejvyšším vrcholem je Pantokrator s 906 m.n.m. Jelikož jsem návštěvou tohoto
ostrova zavítal do Řecka již potřetí, věděl jsem co mne asi čeká. Vztah Řeků ke své zemi (myslím
z hlediska přírody a životního prostředí jsem již popsal v některém z dřívějších čísel KonSterny). Na
základě informací převzatých hlavně z atlasu hnízdního rozšíření ptáků Evropy jsem si vytipoval
některé cílové druhy a z další publikace (Významná ptačí území Evropy) pak vybíral cílová místa, kdy
by se nějací ptáci dali pozorovat. Největší šanci jsem dával velkému slanému jezeru Korission
ležícímu na jihozápadě ostrova, nakonec mne ale nejpříjemněji překvapila slaniska na menším
poloostrově v jihovýchodní části.
Nutno podotknout, že jsem pobýval v jižní polovině ostrova a kopcovitý sever mi tedy unikl.
Ono je to do jisté míry samozřejmě o možnostech přepravy. Tentokrát jsem uvedený problém řešil
zapůjčením skútru, což se při mých zkušenostech s řízením jednostopého vozidla (taky blbost – při
brždění zanechávaly mé botasky na silnici jasně dvě další stopy!) rovnalo masochistickému pojetí
života. Nicméně mé finanční možnosti mluvily ve prospěch motorky. K mému údivu jsem si však
poměrně rychle zvykl a později se mnou podnikala výlety i Hanka a Kristián, samozřejmě každý
zvlášť, naše pojištění totiž nenáleželo k nejvyšším.

16

A nyní již k ptákům. Protože málokterá cestovní kancelář počítá s blázny, co někam jedou
jenom proto, aby čuměli na vrabce, bylo naše bydlení blízko moře, ale zaplať příroda (jak říká jeden
z našich nejmenovaných sportovních komentátorů) v místě velmi klidném, takřka vesnickém. A tak
jsem již z oken mohl pozorovat plaché ťuhýky rudohlavé, strnada černohlavého, bramborníčka
černohlavého a občas i méně plachého holohlavého majitele domu. To kecám, ale přišlo mi to vtipný.
Z olivových hájů, jimiž je mj. Kerkyra proslavena, se v noci ozýval výreček malý. V blízkosti jsem pak
zaznamenal ještě např. vlaštovky skalní nebo cistovníka rákosníkového. Více jsem si sliboval jak
jsem již v úvodu naznačil od jezera Korission. Bohužel na této lokalitě jsem kromě místních želv
pozoroval pouze racka bělohlavého. Nakonec mne ale příjemněji překvapila slaniska na menším
poloostrově v jihovýchodní části, která jsem na skútru navštívil třikrát. Zde byli kromě obligátního
řeckého bordelu k pozorování také zajímavější ptáci. Již první den mne uvítala delegace pisil
čáponohých, na základě agresivního chování evidentně v místě hnízdících, a děsně uřvaných
(manželé, co si stěžují, že ta jejich je uštěkaná, by si měli vzít pisilu, osobně mít v ruce vzduchovku,
tak bych to možná ani nevydržel a přidal se k místní myslivecké jednotě). K pisilám (na další straně
foto autora tohoto příspěvku) jednu
poznámku. Během svých pozorování
jsem zaznamenal zajímavé obranné
chování spočívající v následujícím: když
pisilám k mému vyhnání nepomohlo
výše popsané řvaní, tak počaly svými
dlouhými nohami (leckterá modelka by
mohla závidět) nabírat vodu a při
těsném náletu ji pouštět přímo nad moji
hlavou. Nebo, že by to nebyla voda? Co
by to tak mohlo být? Ne, to by si
nedovolili !! (pro zasvěcené - úryvek
z Járy Cimrmana – pozn.autora). Na
lokalitě byli kromě pisil k vidění i jiné
druhy např. volavky stříbřité, kulíci
mořští, rybáci obecní a rybáci malí,
jednou jsem zjistil i balkánský poddruh
konipase lučního.
K rybákům malým, které jsem zde také nakonec jako jediný druh pozoroval poprvé v životě,
také jednu poznámku. Protože se jedná skutečně o krásné ptáky, snažil jsem se k nim dostat co
nejblíže, ale v prostředí slaniska to nebylo zrovna jednoduché. Až při poslední návštěvě, kdy jsem
obešel celý poloostrov a pomalu již ztrácel naději, že si rybáky prohlédnu takříkajíc „z oka do oka“
jsem zahlédl jednoho z ptáků, který se vracel na stejné místo. K mému překvapení se vracel k hnízdu
(viz. foto), jak jsem zjistil později, zatím s jediným vejcem. Hnízdo bylo zajímavé už z hlediska použití
stavebního materiálu. Okraj hnízda byl totiž vytvořen prakticky pouze z mořských mušlí, pro
středoevropana tak hnízdo působilo hodně exotickým dojmem.
K ostatní fauně ostrova – pozorovat lze běžně samozřejmě hady, hlavně užovky stromové,
nejčastěji však pouze jako oběti automobilismu, jednou se mi před motorkou přeplazil evidentně jiný
drobnější a barevnější had, jehož druhové určení, stejně tak, jako určení některých druhů ještěrek,
mně zůstalo utajeno. Poslední, pro vnitrozemce zajímavější druh ptáka, jsem potom pozoroval až při
odjezdu v přístavišti hlavního města ostrova, kdy nám nad hlavami přelétaly stovky rorýsů obecných a
desítky rorýsů velkých.
Na ostrově se jinak nacházejí celkem tři lokality tzv. IBA (významných ptačích oblastí), mimo
výše zmiňované jezero a slaniska také záliv právě nedaleko hlavního, asi čtyřicetitisícového města.
Hrubě necitlivým přístupem Řeků byla však tato vodní plocha přehrazena a v území bylo vybudováno
mezinárodní letiště, jehož naváděcí světla jsou netradičně umístěna přímo nad vodní hladinou.
Kontrast mezi rozlehlou asfaltovo-betonovou plochou a nad ní přelétající volavkou stříbřitou není
nutné více komentovat. Z tohoto pohledu jsem byl nakonec rád, že jsme na ostrov pluli trajektem přes
celé Jaderské moře a nedopravovali se sem letecky.
Přesto lze závěrem snad konstatovat, že návštěva jednoho z rekreačně nejvytíženějších
řeckých ostrovů nebyla marná a ačkoliv je území již značně poznamenané lidskou činností, především
budováním turistických center, lze ještě nalézt kousky přírody i zde.

Milan Janoušek
V příštím čísle budeme publikovat příspěvek Dušana Romportla z jeho návštěv národních parků Jihovýchodní Asie
v roce 2004.
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Zoologická pozorování.
Některá zde uvedená pozorování ptáků mohou být publikována v periodikách České společnosti
ornitologické (Zprávy ČSO nebo Panurus), odkud doporučujeme tyto zprávy o výskytu citovat.
K dalšímu publikování níže uvedených pozorování kontaktujte vždy jejich autory !
Nejde o úplný přehled všech pozorování zde uvedených druhů, ale jejich výběr.
Zkratky jmen autorů pozorování :
VČ (Vít Češka), HF (Hana Filipová), MJ (Milan Janoušek), FJ (Filip Jetmar), JaM (Jakub Mach), JiM
(Jiří Mach), MP (Marián Polák), JP (Jiří Pěnička), DŠ (Daniel Šrajbr), JV (Jakub Vrána), JZ (Josef
Zelený)

Obojživelníci (Amphibia) :
Čolek horský (Triturus alpestris) :
02.08.05 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina,
v požární nádrži u silnice, desítky
ex. JiM
05.08.05 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina,
min. 5 ex. v tůňce chalupy
p.Opletalové JiM
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) :

Plazi (Reptilia) :

13.05.05 – Rozhraní-Študlov, údolí
Bradlnenského potoka pod
Študlovem, 1 uhynulý ex. JiM

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) :

Ropucha obecná (Bufo bufo) :

17.07.05 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina, 2
ex. u chalup JiM
05.08.05 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina, 1
ex. v lese (již okr.CR) JiM
11.08.05 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina, 1
ex. u chalup JiM

08.04.05 – Bohuňov, Bohuňovské skály, 1 pár
v amplexu JiM
08.04.05 – Hradec nad Svitavou, dolní konec
obce, u rybníčku při řece Svitavě,
desítky párů v amplexu na silnici
JiM
12.04.05 – Svitavy, Dolní rybník, hlasy
několika ex. JiM

Slepýš křehký (Anguis fragilis) :
27.07.05 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina, 1
ex. u chalupy Machových JiM
04.08.05 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina, 1
uhynulý ex. na silnici u žel.přejezdu
při závodu MIRO JiM

Skokan ostronosý (Rana arvalis) :
08.04.05 – Svitavy, Dolní rybník, několik ex. JV
12.04.05 – Svitavy, Dolní rybník, několik ex.
v zadní levé části rybníka JiM
Skokan hnědý (Rana temporaria) :

Užovka obojková (Natrix natrix) :
24.07.05 – Svitavy, Horní rybník, 1 ex. JiM
02.08.05 – Slatiňany (CR), rybníček
zámeckého parku, 1 statný ex. JiM
05.08.05 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina,
tůňka u chaty p. Helemíka, 1 mladší
ex. JiM

26.07.-11.08.05 – Borová u Poličky, Svatá
Kateřina, 2 ex. vytrvale se
držící na vlhkých místech
chalupy Machových JiM
Skokan skřehotavý (Rana ridibunda) :
02.08.05 – Slatiňany (CR), rybníček
zámeckého parku, 1 ex. v květu
leknínu bílého JiM
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Ptáci (Aves) :

Luňák hnědý (Milvus migrans) :

Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) :

26.08.05 - Svitavy, Lánský rybník, 1 juv. JV
18.09.05 - Svitavy, Lánský rybník, 1 juv. JiM

17.-30.09.05 - Svitavy, Lánský rybník, 2 juv.
MJ, JiM, JP a JV

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) :

Volavka popelavá (Ardea cinerea) :

09.01.05 - Opatov, rybník Nový, 1 subad.
MJ a F.J.
11.01.05 - Opatov, Nový rybník, 1 subad . MP
19.03.05 - Opatov , rybník Nový, 1 subad. MJ
27.03.05 - Svitavy, Horní a Dolní ryb.,1 ad. JiM
30.03.05 - Svitavy, Horní rybník, 1 ad. JiM a JV
31.03.05 - Svitavy, Horní rybník, 1 ad.
s ulovenou rybou JiM
30.04.05 - Opatov, Nový rybník, 1M1F MJ a FJ
07.05.05 - Opatov, Nový rybník, 1ad. MJ a FJ
14.05.05 - Jedlová, r. Polní, 1 ex. VČ
16.09.05 - Opatov, rybník Hvězda, 1 ad. JV
02.10.05 - Opatov, rybníky Nový a Hvězda,
1 ad. MJ, JiM, JP, JV a exkurze
25.11.05 - Svitavy, přelet 1 ad. nad městem JV

29.05.05 - Městečko Trnávka, u silnice
na Pěčíkov, hnízdní lesní kolonie,
cca 5-8 párů MJ, FJ a JiM
14.09.05 - Svitavy, pole u Dol. ryb.,104 ex. JiM
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) :
14.07.05 -Svitavy , Dolní rybník, 1 ad. JV
Morčák velký (Mergus merganser) :
01.04.05 - Opatov , Nový rybník, 1M JV
29.-30.09.05 - Svitavy, Dolní a Horní rybník,
1F JiM a JV
02.10.05 - Opatov , Mušlový rybník, 1F
MJ, JiM, JP, JV a exkurze
03.10.05 - Svitavy , Dolní rybník, 1F JiM
05.10.05 - Svitavy, Dolní rybník, 1F JP a JV
19.11.05 - Svitavy, Lánský rybník, 1 M MJ

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) :
24.10.05 - Opatov, rybník Vidlák, 1 ad. JV
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) :

Orlovec říční (Pandion haliaetus) :

02.05.05 – Svitavy, Dolní r., hlasy 2 ex. JiM
08.05.05 – Svitavy, Dolní r., hlas 1 ex. JiM
27.05.05 – Svitavy, Dolní ryb., hlasy 2 ex. JiM
09.07.05 – Svitavy, Dolní rybník, hlasy 1
rodinky JiM

28.03.05 – Svitavy, Horní a Dolní r., 1 ad. JiM
17.04.05 – Svitavy, Dolní ryb., 1 ad. JiM a JV
21.04.05 – Svitavy, Dolní i Horní ryb., 1 ex. JV
24.04.05 – Svitavy, Horní r., 1 ad. JiM

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) :

31.03.05 - Opatov, Nový rybník, 1 ex. MJ
02.,10., 12. a 16.04.05 - Opatov, Nový rybník,
1 ex. MJ
22.04.05 - Opatovec, ryb. Sychrovec 1 ex. JV
20.08.05 - Opatov, Nový rybník, 1 ex. MJ
24.08.05 - Opatov, Nový rybník, 1ex. JV a DŠ
12.09.05 - Jedlová, soustava rybníků „U šesti
chalup“, 1 ex. JaM
16.09.05 - Opatov, Mušlový rybník, 1 ex. JV
17.09.05 - Svitavy, Dolní a Horní ryb, 1 ex. JiM

27.09.05 - Svitavy, Dolní rybník, 1 ad. JV
30.09.05 - Svitavy, Dolní rybník, 1 ad. JiM
01.-05.10.05 - Svitavy, Dolní ryb.,1ad. JiM a JV
09.10.05 - Svitavy, Dolní ryb., 1 ad. MJ a JiM
10.10.05 - Svitavy, Dolní ryb., 1 ad. JiM a JP

Moták pochop (Circus aeruginosus) :
05.06.05 – Svitavy, Dolní r., 2 juv.
s rodičovským párem JP
Luňák červený (Milvus milvus) :
17.04.05 - Opatov, Nový rybník, 1 ex. MJ a FJ
07.05.05 - Opatov, Nový rybník, 1 ex. MJ a FJ
28.06.05 - Opatov, u Farského lesa, 1ex. MP
02.10.05 - Opatov, nad ryb. Hvězda a Nový,
1 ad. MJ, JiM, JP, JV a exkurze
11.09.05 - Svitavy, Lánský ryb., 2 ex. MJ a HF
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Jeřáb popelavý (Grus grus) :

Výr velký (Bubo bubo) :

19.10.05 - Svitavy, nad gymnáziem, 2 ex. JZ

10.01.05 PR Pod Skalou, hlas 1M a 1F MP
24.03.05 – Bohuňovské skály, 1M a 1F JiM
05.04.05 PR Rohová, 1ex. MP
08.04.05 – u Bohuňovských skal, 1M JiM
13.05.05 – Bohuňovské skály, 1 ex. JiM
01.06.05 – Lubenské kopce, 2 pull. JiM

Čejka chocholatá (Vanelus vanellus) :
22.10.05 - Polička, pole u Masokombinátu
Polička, 118 ex. JaM
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) :
24.03.05 - Polička, letiště, 7 ex. JaM
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) :
19.05.05 – Svitavy, Lánský r., 1 ex. JV
Jespák šedý (Calidris temminckii) :
03.a 05.05.05 - Svitavy, Lánský ryb., 3 ex. MJ
06.05.05 - Svitavy, Lánský ryb., 3 ex. MJ a JV
07.05.05 - Svitavy, Lánský rybník, 3 ex. JV
10. a 11.05.05 - Opatov, ryb. Hvězda, 2 ex. MJ
10.05.05 - Svitavy, Lánský rybník, 3 ex. MJ

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) :
07.-15.05.05 – Svitavy, Dolní a Horní rybník,
volání 1-2 ex. JiM, JP a JV
13.05.05 – Rozhraní-Bradlné, volání 1 ex. JiM
17.05.05 – Svitavy, Dolní r., volání 1 ex. JiM
25.06.05 – Rozhraní, u řeky Svitavy, 1 ad.
s potravou JiM
03.07.05 – Svitavy, Dolní r., hlasy 3 juv. JiM
09.07.05 – Svitavy, zahrady u Dolního rybníka,
1 ad. + 1 juv. JiM

Racek chechtavý (Larus ridibundus) :
29.05.05 – Jevíčko, „biocentrum“, hnízdní
kolonie ca 80-100 p. MJ, FJ a JiM
Racek bouřní (Larus canus) :

Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris) :

26.03.05 - Svitavy, Dolní r., 4 ad.+1 imm. JV
31.03.05 - Svitavy, Dolní rybník, 6 ad. JiM
05.10.05 - Svitavy, Dolní rybník, 1 juv. JiM
10.10.05 - Svitavy, Dolní rybník, 1 juv. JiM

28.02.05 – Svitavy, Lánský r., 13 ex. MJ
01.03.05 – Svitavy, Lánský r., 2 ad. JiM
02.03.05 – Svitavy, Lánský r., 4 ex. JV
04.03.05 – Svitavy, Lánský ryb., 1 ad. JiM a JV
09.03.05 – Svitavy, Lánský r., 1 ad. JV

Racek malý (Larus minutus) :
30.04.05 - Opatov, Nový rybník, 18 ad. 2 imm.
MJ a FJ

Linduška horská (Anthus spinoletta) :
05.04.05 – Svitavy, Lánský ryb., 2 ex. JiM a JV
06.04.05 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. JiM

Racek žlutonohý (Larus fuscus) :
09.04.05 - Opatov, Nový rybník, 5 ad. MJ a FJ

Konipas luční (Motacilla flava) :
Rybák černý (Chlidonias niger) :
29.04.05 – Svitavy, Dolní r., 1 ex. JiM, JP a JV
09.05.05 – Svitavy, Dolní rybník, 3 ex. JiM

02.05.05 – Svitavy, Lánský r., 2 ex. JiM
09.05.05 – Svitavy, Horní r., 4 ex. (2 ex. ssp.
„flava“, 2 ex. ssp. „thunbergi“) JiM

Rybák obecný (Sterna hirundo) :

Skorec vodní (Cinclus cinclus) :

20.06.05 - Opatov, Nový rybník, 1 ex. MP

16.04.05 – řeka Křetínka v Bohuňovských
skalách, 1 ad. JiM

Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) :
Slavík modráček (Luscinia svecica) :
29.04.05 - Svitavy, Dolní r., 6 ex. JiM, JP a JV
30.04.05 - Opatov, Nový rybník, 2 ex. MJ a FJ
20.05.05 - Opatov, Nový rybník, 2 ex. MJ

26.03.05 - Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. JV
10.a 17.05.05 - Svitavy, Lánský ryb., 1 M MJ
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Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) :

Sojka obecná (Garrulus glandarius) :

11.05.05 – Svitavy, intravilán města – MŠ na
Pražské ul., 1M s potravou JiM
13.05.05 – Rozhraní, s. č. obce, zpěv 1M JiM
13.05.05 – Rozhraní-Bradlné, zpěv 1M JiM
13.05.05 – u Bohuňovských skal, zpěv 1M JiM
20.05.05 – Svitavy, intravilán města – u
koupaliště, zpěv 1M JiM
01.06.05 – Lubná , intravilán sz.části obce,
zpěv 1M JiM
13.06.05 – Budislav, tábor TOSu, zp.1M JiM

30.04.05 – Svitavy, Horní rybník, přelet celkem
38 ex. ve 4 hejnech JiM

Savci (Mammalia) :
Netopýr večerní (Eptesicus serotinus) :
19.07.05 – přítomnost detektorem v Bratří
Čapků 2-6, M.Majerové 1-5,7-11 a
Revoluční 1-7, Svitavy JiM
03.09.05 – přítomnost zřejmě více ex. zjištěna
detektorem, mezi Malým náměstím
a Finančním úřadem, Svitavy JiM
03.10.05 – přítomnost ex. zjištěna detektorem
v oblasti sídliště Dimitrovova (u 23
a 27), Svitavy JiM
04.11.05 – hlasy ex. v detektoru, B. Čapků 2-6,
Svitavy JiM
05.11.05 – hlasy ex. v detektoru, Dimitrovova
27-29, Svitavy JiM
08.11.05 – hlasy ex. v detektoru, Dimitrovova
27-29, Svitavy JiM

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) :

Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) :
15.05.05 – Svitavy, Dolní rybník, zp. 1M JiM
29.05.05 – Pěčíkov u Městečka Trnávka, min.
zp. 2M MJ, FJ a JiM
29.05.05 – Dlouhá Loučka, při toku Třebůvky,
zp. 3M MJ, FJ a JiM
11.06.05 – Sádek-Lačnov, Lačnovský rybník,
zp. 1M JiM

11.03.05 – 1 ex., u okna v 2.patře, Dimitrovova
29, Svitavy JiM
22.06.05 – 67 ex. vylétá z otvorů v podstřeší,
Dimitrovova 27, Svitavy JiM
03.07.05 – 91 ex. vylétá z otvorů v podstřeší,
Dimitrovova 27, Svitavy JiM
16.07.05 – 6 + 16 ex. vylétá z otvorů v
podstřeší Dimitrovova 15 a 19,
Svitavy JiM
18.07.05 – přítomnost detektorem, Svitavská
18-26, Větrná 1-9, 13-25, Svitavy
JiM
18.07.05 – přítomnost detektorem
v podstřešních otvorech a okolí
domů Dimitrovova 15-21, 23-25 a
27-29 a M.Nám.20-22 Svitavy JiM
19.07.05 – přítomnost detektorem, Riegrova
ul.-vedle školy, Svitavy JiM
19.07.05 – přítomnost detektorem, Kijevská
11A-C, Svitavy JiM
01.08.05 – 1 ex. (určeno detektorem), u
benzinové stanice, Borová u
Poličky JiM
02.08.05 – 1 ex. (určeno detektorem), u kempu
a restaurace „Motorest“, Borová u
Poličky JiM
02.09.05 – desítky ex. nad vodní hladinou
Dolního rybníka (detektorem) před
setměním, Svitavy JiM
02.09.05 – min. 1 ex. v detektoru, nad
náměstím, Svitavy JiM

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) :
24.04.05 – Svitavy, Dolní rybník, zp. 1M JiM
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
30.04.05 – Svitavy, H. a D. rybník, zp. 2M JiM
13.05.05 – Svitavy, Dolní rybník, zp. 1M JiM
15.05.05 – Svitavy, Dolní rybník, zp.1M JiM
17.05.05 – Svitavy, Dolní rybník, zp.1M JiM
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) :
13.05.05 – Bohuňovské skály, zpěv 1M JiM
01.06.05 – Lubenské kopce, zpěv 3M +
1 pár s potravou JiM
25.06.05 – Bohuňovské skály, 2 zp. M JiM
Čečetka zimní (Carduelis flammea) :
15.04.05 – Svitavy, Horní rybník, hnízdění na
vrbě JiM
24.04.05 – Svitavy, ulice Olbrachtova, 1F při
sběru hnízdního materiálu JiM

21

Rejsek obecný (Sorex araneus) :

03.10.05 – min. 7 ex. viděno a určeno
detektorem při nalétávání na otvory
v podstřeší (nad vchodem
Dimitrovova 27), Svitavy JiM
27.10.05 – hlasy v detektoru, Dimitrovova 2325, Svitavy JiM
29.10.05 – hlasy ex. v detektoru, Větrná 13-25,
Svitavy JiM
29.10.05 – hlasy ex. v detektoru, „Vějíř“ –
u Větrné 1-9, Svitavy JiM
04.11.05 – hlasy ex. v detektoru, Svitavská 1826, Svitavy JiM
04.11.05 – hlasy ex. v detektoru, Větrná 1-9,
Svitavy JiM
04.11.05 – hlasy ex. v detektoru, M.Majerové
1-5, Svitavy JiM
04.11.05 – hlasy ex. v detektoru, Bratří Čapků
2-6, patrně průlet, Svitavy JiM
15.11.05 – hlasy ex. v detektoru, Dimitrovova
23, Svitavy JiM
03.12.05 – hlasy ex. v detektoru, Dimitrovova
23-25 a 27-29, Svitavy JiM
04.12.05 – hlasy v detektoru z podstřeší
Dimitrovova 27-29 + létajících asi 6
u Dimitrovova 23-25, Svitavy JiM

27.07.05 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina, 1
uhynulý ex. JiM
Bělozubka šedá (Crodicura suaveolens) :
15.05.05 – Svitavy, před gymnáziem, 1
uhynulý ex. JiM
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) :
16.04.05 – Bohuňovské skály, Bohuňov, 1 ex.
hnědé formy JiM
11.05.05 – Svitavy, Horní rybník, 1 ex. rezavé
formy JiM
13.05.05 – Bohuňovské skály, Bohuňov, 1 ex.
hnědé formy JiM
28.07.05 – Borová u Poličky, Sv.Kateřina,1 ex.
tmavé formy uhynulá u silnice JiM
05.08.05 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina,
v lese (již okr.CR) 3 ex. tmavé
formy JiM
10.09.05 – Svitavy, u Horního rybníka, 1 ex.
rezavé formy JiM
11.09.05 – Svitavy, park J.Palacha, 1 ex.
hnědé formy JiM
23.09.05 – Svitavy, u koupaliště, 1 ex. hnědé
formy JiM
25.09.05 – Svitavy, ulice R.Kloudy, 1 ex.
hnědé formy JiM
29.10.05 – Svitavy, lesy u pramenů řeky
Svitavy, 1 ex. hnědé formy JiM
16.11.05 – Svitavy, podhrází Horního rybníka
(Dolní rybník), 2 ex. (hnědá a
narezlá forma) JiM

Netopýr pestrý (Vespertilio murinus) :
24.10.05 – hlasy ex. v detektoru, sídliště
Dimitrovova, Svitavy JiM
26.10.05 – hlasy ex. v detektoru, Dimitrovova
27-29, Svitavy JiM
28.10.05 – hlasy ex. v detektoru, Dimitrovova
23-25, Svitavy JiM
02.11.05 – hlasy ex. v detektoru, Dimitrovova
27 , Svitavy JiM
04.11.05 – hlasy ex. v detektoru, v okolí
Svitavská 8-16 a 18-26, Svitavy JiM

Lasice kolčava (Musela nivalis) :

Netopýr vodní (Myotis daubentoni) :

20.03.05 - Javorník, u silnice 1 uhynulý ex.
JiM
08.08.05 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina, 1
ex. uhynulý na silnici I/34 JiM
03.12.05 – Svitavy, Horní rybník, 1 ex. JiM

19.07.05 – 1 ex., (detektorem), rybníček v
parku J.Palacha, Svitavy JiM
24.07.05 – 1 ex při lovu (i detektorem)
Horní r., Svitavy JiM
12.08.05 – nalezen 1 uhynulý M na hrázi
Horního rybníka, Svitavy JiM

Lasice hranostaj (Musela erminea) :
17.09.05 – Svitavy, pole za Horním rybníkem,
1 ex. JV

Netopýr vousatý/Brandtův
(Myotis mystacinus!brandtii) :

Liška obecná (Vulpes vulpes) :
26.07.05 – hlasy 2 ex. v detektoru u chalupy
č.o.77, Svatá Kateřina, Borová u
Poličky JiM
01.08.05 – hlas 1 ex. v detektoru, u nádraží
ČD, Borová u Poličky JiM
04.08.05 – hlasy v detektoru 2-3 ex. u chalupy
č.o. 77 na Svaté Kateřině, Borová u
Poličky JiM

09.07.05 – Svitavy, u silnice I/34 při odbočce
směr Vendolí, nalezeno uhynulé 1
mládě JiM
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