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Slovo úvodem.
Zažili jsme poměrně rušný rok 2008. K povedeným akcím patřila jarní exkurze v Poličce
v rámci „Vítání ptačího zpěvu“ nebo podzimní návštěva opatovských rybníků při „Ptačím festivalu“.
Podařilo se úspěšně navázat na 1.ročník záchranného transferu obojživelníků v Hradci nad Svitavou
nebo uspořádat (jako jedna z mála organizací v České republice) zcela novu aktivitu ČSOP: „Setkání
s přírodou“. Příjemný výsledek přineslo pořádání akce „Ptáci na prahu jara“, zejména pro svitavské i
mimosvitavské školáky. Mnohdy krásné a zajímavé ornitologické zážitky nám přinesl pobyt u
opatovských nebo i svitavských rybníků, případně na dalších lokalitách, kam rádi jezdíme.
Poznali jsme ale také i to, čeho jsou schopní někteří představitelé kraje, když mají možnost
„nezbedné ochránce klepnout přes prsty“. Díky nejednomu správnímu řízení jsme se přesvědčili o
tom, jak stále silnou pozici mají lesníci nebo rybáři, kteří podle nás za nepříliš velkého zájmu úřadů
nectí mnoho zásad přírodě blízkého hospodaření. Mnoho energie některým z nás ubylo při zcela
novém problému, který se v roce 2008 objevil – hrozící nekoncepční a masová výstavba desítek
stočtyřicetimetrů vysokých a pohyblivých větrných elektráren, které mají výrazně změnit krajinný ráz a
přeměnit Svitavsko na industriální „ráj větrníků“. Když k tomu připočteme chování k přírodě
ignorantních terénních motoristů, stále četnější stavby plechových skladišť nebo sportovních a
rekreačních areálů v biologicky cenných lokalitách, pořádání celé řady nepříliš smyslných akcí za
velké spotřeby vody a energie, vzestup „adrenalinových“ či rekreačních aktivit na úkor přírody, převozy
tun sněhu na stovky kilometrů a další sílící antropogenní vlivy a projevy „ekologického analfabetizmu“,
nevidím budoucnost ochrany přírody příliš optimisticky. Pokud se k tomu přidává i nezájem o
problémy, na které upozorňujeme vedení obcí a měst a neochota spolupracovat či jenom vyslechnout
hlasy ochranářů, pak se domnívám, že to vše není nejlepší vysvědčení pro dnešní „moderní a
pokrokovou civilizaci“. Příroda nám stále častěji dává indicie k tomu, že nás brzy přesvědčí, že ten kdo
tu „vládne“, je úplně někdo jiný. Tak uvidíme.
Jiří Mach

Zprávy výboru.
→
Členská schůze naší organizace se konala 7.března v prostorách svitavského gymnázia.
Z členů se jí zúčastnili : M.Janoušek, F.Jetmar, J.Mach a J.Vrána. Pozvání dále přijali : O.Hrubý,
P.Lustyk, J.Pěnička a P.Zobač. Cílem schůzky bylo vzpomínání na některé významné a zajímavé
akce roku minulého a připomenutí důležitých či aktuálních témat pro rok letošní.
→

Pro činnost v roce 2008 schválila Rada města Svitavy naší ZO částku 8.000,-Kč.

→
V polovině měsíce března se v České Třebové koná schůzka předsedů ZO ČSOP
Pardubického kraje, které jsou od roku 2007 sdruženy do Krajského sdružení ZO ČSOP Pk. Na
schůzce se volil nový výbor (na funkci místopředsedy rezignoval Filip Jetmar) a hovořilo se o
budoucnosti a aktivitách Sdružení. Další schůzka předsedů se pak konala 6.prosince. Jednalo se také
o grantech, které KS ČSOP podá k Pardubickému kraji.
→
Naše organizace podala v závěru roku k Pardubickému kraji žádost o grantové prostředky
v oblasti environmentální výchovy a osvěty na vydání publikace „Ptactvo přírodního parku Údolí
Křetínky“.

Navrhujeme, vyjadřujeme se, požadujeme …
■

V polovině ledna se u rybníka Hvězda setkává F.Jetmar se zástupci OŽP MěÚ Svitavy a
Rybářství Litomyšl s.r.o. kvůli žádosti RL o kácení dalších jedinců topolů v úseku od ostrova Hvězdy
k lesíku pod Novým rybníkem. Dohodnuto bylo pokácení 85 topolů a 4 vrb a ponechání 20 topolů.
Podmínkou našeho souhlasu je vytvoření podmínek po odkácení většiny topolů pro zajímavější druhy
dřevin (dub, jeřáb,…), které jsou nyní v podrostu bez vhodných podmínek k růstu. Ponechané druhy
topolů by pak měly plnit funkci zejména pro xylofágní druhy hub a bezobratlých živočichů.
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■

V první polovině února 2008 podáváme Radě města Svitavy, dále vedoucím odboru životního
prostředí, odboru výstavby a správy majetku města výzvu, ve které poukazujeme na to, aby vedení
města Svitavy více spolupracovalo při přípravě svých investic a plánů většího charakteru s naší
organizací. Konkrétně apelujeme na záměr výstavby větrného parku u Svitav a vznik pracovní skupiny
ke Strategickému rozvojovému plánu města Svitavy.

■

Filip Jetmar nadále iniciuje jednání a ve spolupráci s T.Bělkou a Východočeskou pobočkou
ČSO předává na Krajský úřad Pardubického kraje stanovisko k ochranným podmínkám hnízda orla
mořského na Opatovsku. Bohužel jsme doposud neobdrželi žádné oficiální stanovisko, kterým by
krajský orgán ochrany přírody stanovil podmínky pro hospodaření v lesích v okolí hnízda u nás stále
vzácného orla.

■
V rámci výzvy Krajského úřadu Pardubického kraje – odboru životního prostředí a
zemědělství, využívá Filip Jetmar ve spolupráci s Ondřejem Hrubým možnosti připomínkovat návrh
Plánu péče pro přírodní rezervaci Rohová.
■
Koncem měsíce května podáváme na základě veřejné vyhlášky odboru výstavby MěÚ Svitavy
připomínky k zadání územního plánu města (doplňky a změny). Týkají se zejména prostředí kolem
vodních ploch a dalších biologicky významných ploch.
■

Závěrem července podáváme k rukám vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje ing. Josefa Hejduka již 3. výzvu, ve které vyjadřujeme
nespokojenost a nelibost nad tím, že se úřad nevěnuje vyhlášení zvláště chráněných území u
Opatova (lokality Nový rybník a Ve farském). Na místo kvalifikované odpovědi jsme obdrželi opět jen
vyhýbavý a pro nás neuspokojivý dopis, tentokrát alespoň přímo od adresáta – ing.Hejduka.

■

V srpnu vydává výbor organizace veřejnou výzvu, která upozorňuje na možní příčiny, které
způsobují přímé ohrožení a nelichotivý stav ve výskytu některých ptačích druhů na Svitavsku. Výzva je
adresována ke všem obecním a městským zastupitelstvům Svitavska, úředníkům MěÚ Svitavy,
Krajského úřadu Pardubického kraje, Správy CHKO Moravský kras, radnímu Pardubického kraje
ing.Šilarovi, významným zemědělským, rybářským, lesnickým a dalším hospodařícím subjektům na
Svitavsku, Okresní hospodářské komoře, Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje,
Agentuře ochrany přírody a krajiny v Pardubicích a veřejnosti.
Druhým materiálem bylo stanovisko k problematice výstavby větrných elektráren na
Svitavsku, ve kterém zejména kritizujeme nekoncepční, megalomanský a příliš ekonomický přístup
ze strany všech, kteří prosazují VTE bez ohledu na negativa v oblasti narušení krajinného rázu a
výstavbu ve významném biokoridoru ptactva a netopýrů v republice. Stanovisko obdržela všechna
obecní a městská zastupitelstva regionu Svitavska, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Pardubického kraje, radní Pardubického kraje ing.Šilar, Správa CHKO Moravský kras a dále
vedoucí odborů výstavby a životního prostředí MěÚ Svitavy, Moravská Třebová, Česká Třebová a
Lanškroun.

■
Na podzim se naše organizace připojila k obsahu dopisu, který Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR zaslalo 6 starostů, 35 radních a 83 občanských sdružení z celé republiky. Občanská
sdružení zaštiťovali Arnika a Zelený kruh. Poslance společně žádáme, aby při posuzování návrhu
novely zákona o ochraně přírody a krajiny (návrh poslanců Melčáka, Pohanky, Šimonovského a
Sehoře) nesouhlasili s vypuštěním možnosti účasti občanských sdružení ve stavebních řízeních.
Přitom omezení těchto demokratických principů nedoporučila ani vláda. Apelujeme na zákonodárce,
aby stejně jako u dřívějšího návrhu na změnu zákona hlasovali proti a zachovali tak pluralitu názoru,
která má být zdravým přínosem pro rozvoj měst a obcí.
■
Protože (pro nás z nepochopitelných důvodů) se materiály určené k rukám městských
zastupitelů nedostaly, připravili jsme pro ně složky, které zastupitelé od nás obdrželi před
listopadovým jednáním. V nich mohli najít úvodní dopis, představení naší ZO, nově vydanou brožuru
„Výskyt a ochrana netopýrů na Svitavsku“, časopis o.s. Pohoda v Koclířově a zejména naše
čtyřstránkové stanovisko k hrozbě masové výstavby větrných elektráren u Svitav.
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Bleskovky.
Podle zprávy Kroužkovací stanice NM v Praze byl nalezený stehlík obecný, který uhynul
nejspíš po srážce s automobilem, v Hradci nad Svitavou (J.Mach, 14.7.2007) kroužkován u obce
Leibnitz v jižním Rakousku (6.3.2007) – mezi městy Graz a slovinským Mariborem při silnici E57.
Stehlík uletěl vzdálenost 371 km.
První jarní pozorování čápa bílého hlásil pan J.Zelený, který 23.března měl možnost přivítat
zřejmě „svého“ čápa ve vendolské stanici na hnízdní podložce.
14.dubna se podařilo J.Machovi sledovat v polích Moravského Lačnova ve Svitavách u poldru
č.1 lindušku úhorní. Jde o jeden z mála záznamů o průtahu tohoto pěvce naší krajinou.
Téměř na den přesně (18.4.) jako v roce 2007 byl na okrese Svitavy zaznamenán výskyt
konipase citrónového. Tentokrát šťastným pozorovatelem byl Petr Moutelík, který jej spatřil na dně
Dolního rybníka v Třebařově.
Jako blesk z čistého nebe se k nám dostala zpráva od Martina Vavříka (člen Faunistické
komise ČSO), který díky tomu, že má na Českotřebovsku chatu, se v sobotu 19.4. v podvečer objevil
na rybníku Hvězda. Zde za přítomnosti M.Berana mohli užasnout nad hejnem 21 potáplic severních,
které se rozhodly na rybníku nocovat, neboť v neděli 20.4. ráno jich zde bylo M.Vavříkem spočítáno
raritních 23 jedinců. Jistě jde o jedno z nejneobvyklejších ornitologických pozorování a zážitků
zároveň v historii na rybnících Svitavska.

Další ornitologické překvapení čekalo u opatovských rybníků na Filipa Jetmara 22.4., kdy se
mu na přeletech u rybníka Hvězda podařilo sledovat kolpíka bílého. Kdo ví, jestli nepřistál na nově
vybudované menší vodní ploše u západního břehu Hvězdy, které se od pošlého roku neřekne jinak
než „Kolpíček“. Proč asi?
Své ornitologické výsledky přináší v tomto jarním období i Lánský rybník, který je i koncem
měsíce dubna vypuštěný. 1.května v odpoledních hodinách se tu na svém tahu do severské tundry
zastavila na více než 2 hodiny koliha malá. Podařilo se ji zpozorovat při příletu na dno rybníka Luboši
Novákovi a Milanu Janouškovi. Posléze ji dokumentuje i Petr Moutelík a k rybníku přijíždějí i Jakub
Vrána a Jiří Mach. Do příjezdu Mariána Poláka bohužel koliha nevydržela, vzlétla a přes město
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Svitavy putovala severovýchodním směrem. Po roce 1927, kdy by la střelena u Chmelíku a 22.4.2006,
kdy ji znovu při tahovém odpočinku na rybníku Hvězda pozorovali Marián Polák a Filip Jetmar, je to
teprve třetí záznam o sledován kolihy malé na území okresu Svitavy.
Tento den se stal však úspěšným i díky dalšímu pozorování konipasa citrónového, kterého
pozorovali Milan Janoušek a Luboš Novák. Ze dvou konipasů se podařilo jednoho jedince
vyfotografovat a posléze i určit jako samici, která hledala na bahnech potravu. 16.května pozoruje
Luboš již při napouštění rybníka dalšího jedince (opět samice)! Takže během posledních 2 let na
Svitavsku 4. konipas tohoto druhu (na Lánském rybníku třetí!).
Na rybníku je potom 2.5. k možnosti pozorovat rekordních asi 70 vodoušů bahenních, kteří tu
intenzivně v loužích vody hledají potravu.
Mezi další raritní ornitologický zážitek letošní sezóny patří bezesporu pozorování rybáka
malého na opatovských rybnících. Nejprve 1 jedince Milan Janoušek s Lubošem Novákem sledoval
9.května a potom 1.července se podařilo zpozorovat dokonce 4 rybáky nad hladinou Nového rybníka.
Po delší době se Filipovi Jetmarovi podařilo slyšet zpěv slavíka tmavého. Jednoho samce na
Mikulečském potoce v Opatovci a druhého pak u Nového rybníka v Opatově.
Neobvykle často v letošním pozdním jaru a začínajícím létu registrujeme hlasy žluvy hajní
v našem regionu. Konkrétně se ozývají hlavně u vodních ploch (Horní rybník, Lánský rybník a
rybníček „U Kocandových“ v Lačnově).
Po 4 letech byla pozorována volavka červená ve Svitavách, když ji 30.května na Dolním
rybníku viděl pan Jiří Pěnička. V „novodobých“ dějinách svitavské ornitologie je to jen 3 údaj o této
volavce. Další výskyt u nás vzácné volavky byl v téže lokalitě zaznamenán ještě od 17.-30.8.
Vůbec poprvé bylo na Svitavsku nalezeno
invazní asijské slunéčko Harmonia axyridis, které
se v posledních letech z Ameriky šíří od západu i
napříč Evropou. Stalo se tak díky ostrému zraku
syna J.Macha Ondřeje, který jej uviděl na chodníku
na Dimitrovově ulici v pátek 4.7. V konci července
bylo slunéčko na sídlišti pozorováno ještě jednou.
Další zvýšený výskyt na sídlišti byl zaznamenán na
podzim. V první dekádě října nalétlo na fasádu
domů (i do bytu) několik jedinců nejen tečkované
formy, ale i světlé formy (bez teček) a tmavé formy.
Zvýšenému výskytu tohoto slunéčka věnovala
pozornost na podzim i média. O jeho mapování
v ČR blíže na http://zoo.bf.jcu.cz/kz/harmonia.htm.
Tiskové agentury vydaly pak na podzim první
oficiální zprávu z USA, že tento druh slunéčka
může být spolu s dalšími faktory, příčinou rapidního úbytku „národního hmyzu Američanů“ slunéčka
devítitečného (C-9) Coccinella novemnotata.
Jakub Vrána úspěšně reprezentoval na celostátním kole Středoškolské odborné činnosti ve
Varnsdorfu, kde obsadil 5.místo s prací „Avifauna svitavských rybníků Dolní a Horní v letech
2004-2007“.
Počátkem podzimu registrujeme, že na základě našeho výběru sloupů el.vedení v okolí
města, došlo od ČEZu k instalaci zábran, které mají ztráty zejména dravců eliminovat. Jedná se
například o sloupy v okolí rybníků Lánský, Horní a Dolní nebo o trasu v Moravském Lačnově.
Hejno asi 340 ptáků s hlasy vran šedých pozoroval u hřbitova v Březové nad Svitavou
v sobotu 25.října Luboš Novák.
Od 2.listopadu do 1.ledna 2009 se na poldru u Žichlínku vyskytovala potáplice severní.
Mimořádná nebyla jenom celková doba, po kterou tu potáplice trávila čas, ale i to, že již v době příletu
na lokalitu měla plný svatební šat. Sledoval ji tu a „hlídal“ náš kolega Petr Moutelík. Bohužel
v poslední den výskytu byla potáplice nalezena uhynulá (zřejmě vlivem predátora).
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Z činnosti ZO.
☼
Ve dnech 12.-13.ledna se konalo Mezinárodní sčítání vodního ptactva. V sobotu jsme
pořádali již tradiční vycházku podél řeky Svitavy v úseku od Adamova do Bílovic nad Svitavou. Kromě
děvčat Verunky Machové a Lucky Chaloupkové (osvědčená to dvojice účastnic), se letos za
příznivého počasí vydala k nezamrzlé řece trojice Luboš Novák, Petr Zobač a Jiří Mach. Vysledováno
bylo 42 kachen divokých, 2 volavky popelavé a 8 skorců vodních (1 dokonce vytrvale zpívající a
dokonale se před námi ukazující). Při zpáteční cestě to byli ještě pak další 2 skorci v Blansku před
nádražím ČD.
Podařilo se nám také zaktivizovat studenty svitavského gymnázia, kteří kontrolovali tok Svitavy
od Březové nad Svitavou po Rozhraní. I oni byli poměrně úspěšní, neboť zaznamenali 2 volavky
popelavé, 92 kachen divokých a překvapivě i 6 skorců vodních. Jejich počet nás příjemně překvapil i
při nedělní kontrole Bysterského potoka a především řeky Křetínky od Hamrů po Horní Poříčí. Luboš
Novák a Jiří Mach jich tu napočítali 9! K tomu ještě 1 volavku popelavou, která lovila v Křetínce pod
Bohuňovem.
☼
Díky informaci J.Zeleného zjišťujeme, že v pátek 1.února došlo k odstranění hnízda a
podložky čápa bílého z komína Na Červenici, který se zároveň začal také bourat. Následně na
Městském úřadě ve Svitavách zjišťujeme, že nový majitel pozemku pan Milan Poul má povolení od
odboru výstavby povolení díky pouhému ohlášení likvidace stavby bez vedení stavebního řízení.
J.Mach dále kontaktuje vedoucího odboru životního prostředí MěÚ ing.Marka Antoše, a další den
navštěvuje pana Poula k vysvětlení situace a nabízí pomoc při výstavbě nové hnízdní podložky na
sloupu, který by měl být na vhodném místě instalován. Po jednání OŽP s panem Poulem vzniká i
písemná dohoda, jejíž realizací by se měla tak do budoucna vytvořit hnízdní možnost čápům bílým ve
Svitavách.
☼

V polovině února se Jiří Mach se svým synem Ondřejem rozhodl vyčistit budky ve
svitavském parku Jana Palacha. Nově umístili 2 sýkorníky, opravili starší budky (nyní je 6 sýkorníků)
a 1 rehkovník umístili na lávku nad hladinou přes parkové jezírko (snad pro konipase horského?).

☼

Od konce března začaly práce na 2.ročníku záchranného transferu obojživelníků v dolní
části obce Hradec nad Svitavou. Koordinuje je znovu Jakub Vrána. Jeho shrnutí najdete v kapitole
„Zážitky a postřehy z terénu“.

☼

„Ptáci na prahu jara 2008“

Po několika ročnících, kdy jsme vyzývali školní mládež a veřejnost k pozorování ptáků v zimním
období, jsme pro letošní rok zvolili předjarní čas. Výzva znovu směřovala mezi děti, mládež a širokou
veřejnost. Nechyběla samozřejmě prezentace v médiích. Počasí nám však první březnový víkend
nepřálo (vichřice), a tak jsme „nezaložili ruce do klína“ a snažili jsme se podnítit k účasti „ve druhém
kole“ o týden později. To se nakonec docela neminulo účinkem, neboť jsme obdrželi hlášení o
pozorování ptáků celkem od 24 zájemců a nadšenců. Ze známých tváří jmenujme Filipa Jetmara,
Jiřího Macha, Luboše Nováka, Jiřího Pěničku, Stanislava Schaffera a Jakuba Vránu. Byli jsme však
především rádi, když se nám sešla hlášení z řad veřejnosti (zejména od dětí) a pak i ze tří škol
svitavské oblasti (ZŠ ve Vendolí, ZŠ v Březové nad Svitavou a Gymnázia ve Svitavách), celkem od 16
žáků a studentů. Nejvíce jich bylo ze základní školy ve Vendolí. Tuto školu jsme nakonec osobně
navštívili, abychom předali snaživým žákům pod vedením paní ředitelky Romany Jůzové drobné
odměny a ptačí budku (sýkorník), která by měla viset v na školní zahradě. Nakonec tedy zprávy přišly
z nejrůznějšího prostředí 15 obcí a měst od Litomyšle po Rozhraní (Svitavy, Březová nad Svitavou,
Litomyšl a Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastová Lhota, Janov, Javorník, Opatov, Půlpecen,
Radiměř, Rohozná, Sklené, Starý Svojanov a Vendolí). Kromě běžných a známých druhů ptáků, kteří
u nás přezimují, jsme zaznamenali i méně běžné opeřence (kormorán velký, skorec vodní, ťuhýk
šedý, puštík obecný nebo havran polní), ale také první posly jara (potápka roháč, holub doupňák,
čejka chocholatá, konipas bílý, skřivan polní nebo špaček obecný). Největší raritou bylo pozorování
12-ti táhnoucích jeřábů popelavých, které se podařilo sledovat na 3 místech od Březové nad Svitavou
po poldr u Žichlínku. Celkový počet spatřených druhů ptáků byl 69 (z 13 řádů).
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☼

Ve středu 16.dubna se na MěÚ Svitavy konala informativní schůzka pracovníků ochrany
přírody MěÚ Svitavy, odboru ŽPaZ Krajského úřadu Pardubického kraje a Správ CHKO Moravský
kras a Železné hory k tématu odbahnění svitavského Dolního rybníka. Za naši ZO byl přítomen
J.Mach a dále P.Lustyk. Vyjadřovány byly postoje a připravována byla taktika pro další postup
v předjednávání s Rybářstvím Litomyšl.

☼

Již delší čas sledujeme komín základní a mateřské školy v Sádku u Poličky. Před 3 roky se
přestal využívat, a tak v letošním roce uzrála doba, kdy bylo možné pomýšlet na instalaci hnízdní
podložky pro čápa bílého. Začali jsme i jednat s ředitelkou školy paní Plachou, která přislíbila
jednání s paní starostkou. Jako kdyby nás čápi vyslyšeli, a přesně v čase předjednávání o podložce
se pár čápů na komíně objevil. Rychle se po konzultaci s námi podařilo díky síle pana školníka na
komín instalovat drátěnou mříž, která zabezpečila to, že větve, které čápi přinášeli na komín,
nepropadávaly do něj. 2.května už byl slušný základ hnízda ostaven. Nakonec tu po řadě let na
Poličsku čápi i úspěšně vyhnízdili!

☼

„Vítání ptačího zpěvu“

3.května se sešlo za poměrně chladného rána 28 zájemců (co do počtu účastníků nejlepší VPZ, které
jsme kdy pořádali) o jarní vycházku při příležitosti dalšího ročníku propagační akce České společnosti
ornitologické pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“, tentokrát v Poličce. OD budovy nádraží ČD se
skupina, ve které se pohybovalo 10 dětí, vydala po okrajové partii města k odkalovací nádrži
Masokombinátu u Sádku. Nevídaný počet účastníků, kteří se sjeli i z okolních měst (např. Jiří Pěnička,
Petr Moutelík, manželé Grundovi nebo Milan Janoušek) mohli cestou k nádržím sledovat početné
přelety kavek obecných z polí do města, zpěv strnada obecného, rehka domácího, budníčka menšího
i většího, stehlíka obecného, skřivany polní nebo pěnici hnědokřídlou a pozorovat holuba hřivnáče
nebo lejska černohlavého. U samotných nádrží už nás čekali manželé Novákovi ze Svitav (přivezli
účastníkům občerstvení). Díky stativovým dalekohledům Luboše Nováka a Petra Moutelíka se mohli
zájemci blíže seznámit například s kulíkem říčním, pisíkem obecným, lžičákem pestrým nebo
kopřivkou obecnou. V okolí pak ještě poletovaly volavky popelavé, hrdličky divoké nebo čejky
chocholaté. Celkem jsme napočítali 45 ptačích druhů. Na konec exkurze jsme tradičně obdarovali
početné příznivce celou řadou materiálů, které zabezpečila ČSO. Nechyběla ani soutěž pro děti, kteří
odpovídaly na 10 otázek ze života ptáků. Nejšikovnější školačka pak od nás obdržela knížku, která má
sloužit začínajícím pozorovatelům ptáků. Skončila tak vycházka, která zejména díky zájmu tradičních
milovníků ptáků, ale i veřejnosti, patřila mezi nejpovedenější.

☼

V neděli 11.května vedl Jiří Mach vycházku po trase naučné stezky „K pramenům řeky
Svitavy“ pro asi 20 zájemců ze svitavského Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. V tomto týdnu
to byla již druhá vycházka, neboť stejnou trasu měla i při výuce Univerzity 3.věku.

☼

14.května se v nadaci J.Plívy slavnostně ukončoval projekt žáků 7.ZŠ Felberova „Stromy“,
v rámci kterého žáci vyhledali 17 nejoblíbenějších stromů ve městě Svitavy. Škola pak připravila navíc
vycházku pro svitavskou veřejnost a také ve spolupráci s gymnáziem vycházku pro Speciální školu.
Počinem bylo i vydání brožurky o vybraných stromech. V Nadaci J.Plívy se kromě vyhlášení projektu
konala i přednáška „Stromy – radost i starost“ o problematice stromů ve městě za účasti S.Čížkové
(Zemědělská vodohospodářská správa), H.Gregorové (odbor ž.p. MěÚ Svitavy), R.Klíče (Technické
služby města Svitavy) a J.Macha, který za naši organizaci uvedl svůj příspěvek „strom očima
zoologa“).
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☼

V sobotu 7.června jsme se podíleli na nultém ročníku celorepublikové akce ČSOP „Setkání
s….“. Ve Svitavách jsme nabídli vycházku s názvem „Setkání s živočichy vodních ploch“, které se
zúčastnilo 10 zájemců (převážně dětí). Procházkou kolem svitavských rybníků Dolní a Horní, kde jsme
kromě ukázky drobných korýšů buchanek a perlooček viděli a slyšeli například motáka pochopa,
potápku roháče, poláka velkého, rákosníka zpěvného, rákosníka obecného, cvrčilku slavíkovou, žluvu
hajní nebo racka chechtavého, jsme došli až do zatopeného lesního lomu. Zde jsme provedli průzkum
vodního prostředí, a v něm objevili skokana krátkonohého, ploštici splešťuli blátivou, larvy šidélek i
dospělé jedince vážek, šídel a šidélek. Na nultém ročníku této propagační akce se v republice podílelo
bohužel jen 13 základních organizací z celé republiky.

V závěru června a počátkem července provádíme pro Českou společnost na ochranu
☼
netopýrů již tradiční monitoring některých vybraných míst, kde netopýři v letním období sídlí.
Jde o jak o panelové i rodinné domy ve Svitavách a kolonii v osadě Dolní Roveň u Městečka Trnávky.
Letos zjištěná početnost všech sledovaných druhů netopýrů (netopýr severní, n.večerní, n.rezavý a
vrápenec malý) se zdá být stabilní.

☼

Počátkem září se Luboš Novák přičinil o zvelebení podoby ornitologické pozorovatelny na
trase naučné stezky u Dolního rybníka ve Svitavách, když naše oblíbené místo sám kompletně natřel.
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☼

Podzimní Světový festival ptactva.

Již podvanácté pořádala naše ZO letošní další akci pro širokou veřejnost. U rybníků Mušlový,
Nový a Hvězda se sešlo v sobotu 4.října 20 uchazečů o podzimní pozorování ptáků v rámci
Světového festivalu ptactva, který pořádáme jako členové České společnosti ornitologické. Mezi
účastníky jsme přivítali i několik nových tváří (například až z Horního Újezda) nebo poněkolikáté členy
oddílu ČSOP „Spongilit“ z Chocně. Za naši ZO se festivalu zúčastnilo 6 členů. Zvláštní poděkování
patří manželům Novákovým, kteří znovu perfektně zajistili občerstvení. Párek s chlebem přišel
v poměrně chladném počasí jistě všem vhod. Pokud se týkalo ptáků, pak jsme naděje vkládali
zejména do rybníka Nový, který měl výrazně spuštěnou hladinu kvůli výlovu. Bohužel obnažená bahna
nepřinesla žádný výrazný úspěch. Snad jen kulík říční, kulík písečný a jespák obecný by se tu jinak
těžko vyskytovali. K mimořádnějším druhům pak patřili 3 orlové mořští a snad ještě 1 volavka bílá.
Pěkné ale bylo i pozorování ledňáčka říčního pod hrází Hvězdy nebo zdejších kormoránů velkých a
zajímavý byl celkový počet stále odněkud přelétajících sojek obecných (26). Celkem jsme pak sečetli
53 ptačích druhů a necelých 580 jedinců. S převaho bylo nejvíce kachen divokých (cca 300), špačků
obecných (208) s holubů hřivnáčů (cca 190).
V celé naší republice se zájemci (bylo jich téměř 1.000) o podzimní birdwatching sešli na 44
místech. Zaznamenány byly 153 druhy a něco přes 70.000 ptáků. Největší byl počet špačků, hřivnáčů
a kachen (tedy podobně jako u Opatova).
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☼

19.listopadu vyšla první
brožura, kterou vydala naše
organizace. Jmenuje se „Výskyt a
ochrana netopýrů na Svitavsku“
a za finanční pomoci Pardubického
kraje a města Svitavy ji sepsal
J.Mach. Fotografie dodali kromě
autora i Marián Polák (autor
fotografie k této zprávě), Filip
Jetmar a Marián Velešík. Určena je
především pro úřady a školy.
Kromě přehledu na Svitavsku
dodnes známých a zjištěných
druhů v ní čtenář může najít
přehled míst, kde lze netopýry
pozorovat nebo radu jak se
v případě
nálezu
netopýra
zachovat.
V sobotu 27.prosince se rozjíždíme na tradiční pozorování ptáků v oblasti nádrží pod
☼
Pálavou. Tentokrát však za použití 3 aut ve složení Luboš Novák s manželkou, Filip Jetmar, Milan
Janoušek s Kristiánem, Kuba Vrána, Petr Zobač a Jiří Mach. Důvodem použití neobvyklého
dopravního prostředku pro tuto exkurzi je zejména pátrání po pasoucích se husách v prostoru mimo
vlastní nádrže. Hned první zastávka na polích před Drnholcem přináší potěšující sledování tisíců hus,
zejména běločelých, mezi kterými zjišťujeme ještě nejenom husy velké a polní, ale především 2
bernešky bělolící. Díky stativovému dalekohledu Luboše Nováka (ten byl na nádržích už při ranním
rozletu hus) si můžeme husy i bernešky pěkně prohlédnout. Pak zavítáme ještě na rybník Nesyt a
břehy Novomlýnské a Věstonické nádrže. Kromě hlavního zážitku s husami (a berneškami, které
někteří z nás viděli vůbec poprvé) můžeme dále k dobru přičíst pozorování potáplic severních,
kormoránů velkých, volavek bílých, morčáků velkých, hoholů severních, orla mořského, motáka
pilicha, hejnka brkoslavů severních nebo racků bělohlavých a bouřních. Prostě jižní Morava nás opět
nezklamala.

Správní řízení úřadů.
► Uvádíme pouze ta správní řízení, do kterých jsme se přihlásili za účastníky řízení.
Ministerstvo životního prostředí – odbor územní správy Hradec Králové
►
Vedl odvolací řízení k rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, který Vydal výjimku ze zákona o ochraně
přírody a krajiny pro odstřel a plašení kormoránů velkých na rybnících Nový a Hvězda u Opatova a na rybníku Velký
třebařovský v Třebařově. Proti rozhodnutí se odvolalo jako Rybářství Litomyšl, tak naše ZO.
V polovině dubna nás MŽP informovalo o materiálech, které dodalo RL na vyžádání ministerstva. Naše ZO
k materiálům zaujala písemné stanovisko. Z materiálů (ale i z našich terénních záznamů) vyplývá například to, že v letošním
roce nedošlo k žádnému invaznímu výskytu kormoránů jak na klatovských, tak na třebařovských rybnících.
Ve svém rozhodnutí potom v půli května zcela jednoznačně podpořilo požadavky Rybářství Litomyšl tím, že dobu
povolení pro plašení a odstřel kormorána prodloužil od 1.9. do 20.4. a snížil počet kormoránů na rybníku pro možnost odstřelu
na 10 kusů.
Proti tomuto rozhodnutí podáváme podnět k provedení přezkumného řízení k ministrovi životního prostředí.
►
Zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje na základě odvolání LS Lanškroun, kterým se správa
odvolávala proti podmínkám pro ohlášenou těžbu v lesních porostech PR Psí kuchyně. Věc podal k novému projednání.

Ministerstvo životního prostředí – Praha (ministr životního prostředí)
►
Po půlroční době MŽP uvedlo, že nejsou důvody vést přezkumné řízení, o jehož zahájení jsme žádali v souvislosti
s odvoláním naší ZO proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, které projednával odbor výkonu státní správy MŽP
v Hradci Králové ve věci udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro odstřel a plašení kormorána velkého na
soustavě vodních ploch u Třebařova.
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Ministerstvo životního prostředí – odbor územní správy Brno
►
Zamítlo naše odvolání proti rozhodnutí Správy CHKO Moravský kras o vydání výjimky ze zákona pro kriticky a silně
ohrožené druhy netopýrů a ptáků, které mají být dotčené výstavbou 3 VTE u obce Ostrý Kámen na Svitavsku.

Správa CHKO Moravský kras
►
Zahájila správní řízení k vydání výjimky ze zákona pro Lesy ČR s.p. – LS Lanškroun, která požádala o udělení
výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny k podmínkám hospodaření v lesích s ohledem na hnízdní výskyt kriticky
ohroženého orla mořského.
Koncem října byla za uvedených podmínek výjimka Správou udělena.
►
Vydala výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro silně a kriticky ohrožené druhy ptáků a netopýrů, zjištěných
pro výstavbu 3 větrných elektráren v k.ú. obce Ostrý Kámen.
Proti tomuto rozhodnutí se naše ZO odvolala k Ministerstvu životního prostředí (odbor v Brně).

Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
►
Pokračujeme i v tomto roce v řadě jednání, které se týkají těžebních záměrů v území přírodní rezervace Psí kuchyně.
Problém nesouladu lesního hospodářského plánu a plánu péče PR je umocňován závažným hnízdním výskytem zvláště
chráněného ptačího druhu v této lokalitě. Zájmy zde hájíme prostřednictvím fundovaných osob - F.Jetmara a O.Hrubého.
V květnu pak vydal rozhodnutí, kterým uděluje zákaz činnosti lesním správám v Lanškrouně a ve Svitavách z důvodu
ochrany zvláště chráněných druhů organizmů.
►
Vydal výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro odstřel a plašení kormoránů velkých na rybnících Nový a
Hvězda u Opatova a na rybníku Velký třebařovský v Třebařově. Stanovil přípustné a nepřípustné způsoby plašení a střelby do
kormoránů, termíny obou způsobů rušení zvláště chráněného druhu, počet možných usmrcených jedinců (10 ročně), počet
kormoránů, při kterém je možno ptáky střílet (v období hlavního tahu-březnu je to více než 40 ks) a dobu platnosti výjimky (3
roky) pro Rybářství Litomyšl s.r.o.
Úřad vyhověl našim některým požadavkům – neudělit výjimku pro období roku po 31.3. a nevyužívat ostrůvky rybníka
Hvězda. Naopak se vůbec nezabýval našim požadavkem, aby RL zároveň žádalo o výjimku pro ostatní zvláště chráněné druhy
ptáků, které by mohly být rušením kormoránů také ovlivněny. Navíc pro období od září po únor nestanovil počet na rybnících
přítomných kormoránů, při kterém je povolené kormorány plašit. Z těchto důvodů jsme se proti rozhodnutí odvolali
k Ministerstvu životního prostředí.
Proti rozhodnutí podalo odvolání i Rybářství Litomyšl s.r.o.
►
Vydal rozhodnutí o existenci Plánu péče k přírodní rezervaci Králova zahrada. K Plánu péče se vyjadřovali také Ondra
Hrubý a Filip Jetmar.
►
Zahájil 2 správní řízení : zjišťovací řízení procesu posuzovávání záměrů na životní prostředí (EIA), a to pro záměr
společnosti SaM CZ s.r.o. Jevíčko k výstavbě 6 větrných elektráren u Kamenné Horky a 5-7 větrných elektráren u Opatova.
Jde o nekoordinovanou výstavbu v oblasti Svitavska, proti které protestujeme, a to i z důvodů hrozby výrazného
porušení krajinného rázu a ohrožení migrujících druhů ptáků jejich významným tahovým koridorem. Upozorňujeme zejména na
nedostatečnost hodnocení krajinného rázu, nesoulad záměru se „Studií“ Pardubického kraje k záměrům výškových staveb,
nedokončenost monitoringu ptáků a netopýrů a v případě VE u K.Horky i nebezpečí zhoršení signálu analogového vysílání pro
město Svitavy z vysílače nad K.Horkou.
►
Vydal rozhodnutí pro plašení kormoránů velkých na kaskádě rybníčků v Třebařově v době od 1.9. do 30.3. běžného
roku a povolení ke střelbě kormoránů velkých na rybníku Mlýnský (stejně tak jako nedávno pro sousední rybník Velký).
Nepovolil tedy střelbu kormoránů na kaskádě a plašení i odstřel (5 ks) nepovolil úřad po 30.3.
Proti tomuto rozhodnutí se společnost Rybářství Litomyšl odvolala k Ministerstvu životního prostředí.

Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí
►
Vydal rozhodnutí v rámci povolení k zásahu do významného krajinného prvků – rybníka Hvězda u Opatova, ve kterém
podle předchozí dohody z žadatelem (Rybářství Litomyšl) povolil kácení 85 ks topolů a 5 ks vrb ve východním břehu rybníka za
současného ponechání podrostních dřevin a dalších 20 topolů v této části porostu.
►
Vydal rozhodnutí, ve kterém povoluje opravu 2 manipulačních rybníčků pod hrází rybníka Nový u Opatova. Ve svém
rozhodnutí uvádí i ochranné podmínky, které stanovil orgán ochrany přírody ve svém dřívějším rozhodnutí. V něm jsme i my
uplatňovali některé podmínky (např. dobu provádění oprav ve vztahu k rozmnožování obojživelníků, výsadbu dřevin za
pokácené a podobně).
►
Vodoprávní úřad odboru životního prostředí zahájil na popud orgánu ochrany přírody MěÚ správní řízení, které má za
cíl měnit manipulační řád rybníka Mušlový s ohledem na výskyt škeblí říčních. V poslední době docházelo k nevhodné
manipulaci s vodní hladinou ve vztahu nejen k měkkýšům, ale i obojživelníkům nebo vodním ptákům
Naše ZO podala písemné vyjádření, kterým požaduje zakomponovat do manipulačního řádu zákaz úplného letnění,
omezení zimování a podmínku, že při jakémkoli vypuštění rybníka a současného obnažení jeho dna na více než 14 dní, je
nutné zabezpečit transfer škeblí do příhodných náhradních lokalit.
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►
Vedl správní řízení o kácení 2 dřevin (javor a smrk) na ulici Dimitrovova na popud žádosti firmy CARNOVA ve
Svitavách.
Nesouhlasili jsme s kácení smrku stříbrného, který v areálu parkoviště využívají kavky obecné (silně ohrožený druh)
k jarnímu nocování.
Odbor koncem roku rozhodl o tom, že k pokácení javoru (a plnění náhradní výsadby) dojde, ale pro kácení smrku
nevydal kladné stanovisko.

Městský úřad Svitavy – odbor výstavby
►

Oznamuje územní a stavební řízení pro výstavbu 2 větrných elektráren u Dětřichova.

Podáváme úřadu vyjádření, ve kterém upozorňujeme na to, že je třeba provést biomonitoring území, na základě
kterého bude stanovena nutnost získání platných výjimek ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro zjištěné zvláště ohrožené
druhy živočichů.
I na základě této naší připomínky přerušil z těchto důvodů MěÚ správní řízení na dobu 1 roku.

Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby
►
Vedl stavební a územní řízení pro výstavbu 3 větrných elektráren k.ú. obce Ostrý Kámen (stavitelem je opět firma
SaM CZ. s.r.o. Jevíčko). Správní řízení se dlouho protahovalo, a tak možná nevydržely nervy vedení firmy, která začala bez
stavebního a územního rozhodnutí úřadu větrné elektrárny v prosinci 2008 stavět.
Proti tomuto nezákonnému jednání jsme podali podnět pro prošetření události ke stavebnímu úřadu v Litomyšli a také
k České inspekci životního prostředí.

Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
►
Zahájil správní řízení o udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro Rybářství Litomyšl s.r.o., které žádá
o povolení odstřelu 9 ks a plašení volavek popelavých na rybnících u Třebařova.
Po dvouleté odmlce, kdy neúspěšně RL žádalo o stejnou výjimku, podáváme opětovně i my zamítavé stanovisko
k této žádosti. Na rozdíl od žádosti RL se důkladně zabýváme důvody, pro které podáváme negativní vyjádření k jejich strohé a
ničím nepodložené žádosti.
V srpnu však úřad vydal povolení pro podzimní (září-listopad) střelbu 5 ks volavky ročně jen na kaskádě rybníčků
(tedy mimo rybník Rychnovský a Velký (Prostřední).

Městský úřad Česká Třebová – odbor výstavby
►
Zahájil správní řízení v rámci územního řízení k návrhu pana Johanidese zřídit na jedné malé parcele v k.ú. obce
Semanín střelnici.
Jelikož jde o sousední parcelu nyní zvažovaného území k vyhlášení přírodní památky „Střelnice“, na kterou pan J.
nechal navézt stavební materiál a zeminu, která zlikvidovala prostředí pro obojživelníky, podáváme vyjádření, ve kterém
požadujeme aktuální zjištění výskytu zákonem chráněných druhů živočichů a rostlin a následné zajištění výjimek ze zákona pro
tyto aktuálně se zde vyskytující druhy.
V konci roku 2008 pak stavební úřad povolení pro terénní úpravy na parcele panu J. neudělil.

Obecní úřad Opatov
►
Udělil společnosti Rybářství Litomyšl s.r.o. povolení k pokácení dřevin u rybníka Hvězda a stanovil podmínky
náhradní výsadby. Vše podle našich podmínek, které jsme uplatňovali ve správním řízení odboru životního prostředí MěÚ
Svitavy.
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Zážitky a postřehy z terénu.
Druhý ročník transferu obojživelníků v Hradci nad Svitavou.
Od 23.3.2008 do 1.6.2008 proběhl v dolní části obce Hradec nad Svitavou (na lokalitě „U
rybníčků“) druhý ročník záchranného transferu obojživelníků. Celkově se na něm podílelo 20 lidí (v
abecedním pořadí: Chmelinová Barbora, Ducháčková Edita, Gut Michal, Janoušek Milan, Kučerová
Eva, Lopaurová Marie, Mach Jiří, Novák Luboš, Smutný Martin, Sobková Kateřina, Šmerdová Martina,
Šrajbr Daniel, Trantírková Lenka, Vašková Hana, Velešík Marian, Velešík Vladimír, Vodvárková
Nikola, Vrána Jakub, Vrána Milan, Zobač Petr) a dvě třídy z 3.ZŠ Riegrova 4, Svitavy pod vedením
Jana Richtra. Akce proběhla pod záštitou ZO ČSOP Rybák Svitavy, které na ni přidělilo 3000,- Kč
z grantu města Svitavy.
Výsledky:
druh
čolek obecný
čolek velký
kuňka obecná
ropucha obecná
skokan hnědý
celkem

počet přenesených ex.
79
1
3
2518
16
2617

Kromě přenesených kusů bylo nalezeno i 44 přejetých ropuch obecných. Skutečný počet
mrtvých obojživelníku je však pravděpodobně o něco vyšší. Zřejmě se podobně jako minulý rok
pohybuje mezi 50-75 ex.
Celkově bylo v roce 2008 jistě přeneseno 2617 obojživelníků, což je o 138 ex. (5,57%) více
než v loňském roce. Co se jednotlivých druhů týká, tak byl nárůst zaznamenán u ropuchy obecné a
skokana hnědého. Ropuch obecných bylo přeneseno o 156 ex. více než loni. Skokanů hnědých bylo
letos přeneseno 16, zatímco minulý rok jen 7. Čolků obecných bylo nalezeno 79, tedy stejně jako
v minulém roce. Oproti tomu u kuňky obecné, čolka velkého bylo přeneseno méně kusů než loni a
blatnice skvrnitá nebyla nalezena vůbec. Tato skutečnost byla možná způsobena chladným jarem.
Všechny tři zmiňované druhy většinou táhnou až na přelomu dubna a května a ten byl oproti loňsku
obzvláště chladný. Je tedy možné, že tyto druhy protáhly až po odstranění zátarasů. Blatnice skvrnité
pak, vzhledem k tomu, že se na lokalitě vyskytují v malém počtu (loni nalezeny pouze 3 ex.), mohly
protáhnout mimo zátarasy. Dalším faktorem, který ovlivnil zjištěné výsledky u všech druhů
obojživelníků, je jejich přenášení místními občany, kteří nám potom neposkytují žádné zpětné údaje. I
přes tuto drobnost musíme hodnotit jejich aktivitu jednoznačně pozitivně.
Z grantu 3000,- korun byly pořízeny 3 kbelíky za 183 Kč (3x61,- Kč) a 2 svítilny (+ baterie) na noční
odchyty v ceně 568,- Kč (2x239,- Kč + 6x15,- Kč). Zbylých 2249,- Kč bylo rozděleno mezi účastníky
akce jako náhrada za jejich s transferem spojené výdaje (například za benzín a jízdenky na cestu do
Hradce nad Svitavou, nebo za koupi kbelíků a molitanu na vlastní odchyt). Uznání patří Michalu
Gutovi, Milanu Janouškovi a Jiřímu Machovi, kteří se své částky vzdali.
Vzhledem k většímu počtu přenesených obojživelníků, zvýšené aktivitě místních občanů a i mnoha
dalším faktorům můžeme druhý ročník „Záchranného transferu“ považovat za úspěšný. Za to vděčíme
především všem účastníkům akce, kterým tímto skládám obrovský dík.
Jakub Vrána
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Na cestách.
Svatý kopeček u Mikulova-dominanta krajiny i přírodní skvost.
Stěží by se asi našel někdo, kdo by odolal vystoupat během pár minut na Svatý kopeček při
návštěvě Mikulova. Jistě už v dobách, kdy tudy vedla jantarová stezka, či zejména za dob vlády
Liechtensteinů a později Dietrichteinů, se vrch nazývaný tehdy Tanzberg stal vyhledávaným, možná
až zbožným a magickým místem. Dokládají to zejména stavby kostela Sv.Šebestiána, kaple a
zvonice, které od 17.století dotváří jeho nynější
charakteristický vzhled (foto).
Svatý kopeček (363,2 m n.m.) by nevznikl nebýt mohutného
systému alpínského vrásnění, které v mladších třetihorách
nasunulo a vyzdvihlo jurské (druhohorní) bílé vápence,
tvořené schránkami tehdy četných mořských živočichů. Bez
jeho siluety si Pálavu dnes už ani neumíme představit.
Běžný návštěvník, který se vydá po křížové cestě jižného
svahu, se z vrcholku kopečku nejspíš „pokochá“ pohledy na
město Mikulov, na Pavlovské vrchy, na Turold, Milovickou
pahorkatinu nebo na modravé hladiny Nesytu i vzdálenějších
lednických rybníků. Vrch se stal hned po válce v roce 1946
botanickou rezervací. Zřejmě tedy od této doby, kromě
milovníků krajinných výhledů, poutá pozornost i
přírodovědců. Terén, přírodní podmínky, ale i člověk tu
vytvořily několik typů prostředí, ve kterých našly
podmínky celé řady zajímavých i vzácných druhů rostlin
i živočichů, v naprosté většině suchomilných a
teplomilných.
V neodlesněných partiích vrchu procházíme
doubravami a dubohabřinami. Kromě habru a dubů se
vlivem lidských zásahů do skladby dřevin dostaly i
některé nepůvodní druhy, například trnovník akát nebo
borovice černá. Problémy tu způsobují rovněž
zavlečený pajasan žláznatý nebo kustovnice cizí.
Keřové patro pak tvoří hlavně trnka, brslen, místy i opět
nepůvodní šeřík. Zejména zjara nás tu při cestě vzhůru
budou doprovázet v podrostu různé druhy violek a celá řada dalších bylin jarního aspektu.
Po opuštění stínu korun stromů se ocitneme ve skalnaté
stepi (foto). Je to asi nejcharakterističtější i nejzajímavější prostředí
Svatého kopečku. Alespoň mě učarovalo. Typické jsou v něm
hlavně trávy lipnice bádenská, kostřava sivá nebo kavyl vláskovitý.
Mezi botanické unikáty jistě patří na jaře kvetoucí kosatce (nízký a
písečný) a cizopasné zárazy. Zdá se, že jiná lokalita v republice,
bohatá na parazitické zárazy (bílá, alsaská, šupinatá a písečná)
neexistuje. I zoolog si v tomto místě „přijde na své“. Ornitolog se
musí spíše spoléhat jen na pozorování přelétajících a protahujících
opeřenců. Zvědavý bude asi především na dravce, které tu lze bez
nudy vyhlížet dlouhé hodiny. Obdivovatel plazů nejspíš bude pátrat
po přítomnosti užovky hladké nebo ještěrky zelené, malakolog si zřejmě všimne suchomilek a
arachnolog bude hledat stepníka rudého. Nejspokojenější bude ale určitě entomolog. Kromě řady
křísů, sarančí nebo exotické kudlanky, je skalnatá step i samotný vrcholek Svatého kopečku rájem pro
milovníky motýlů. V letním období je možné se tu setkat i se zajímavějšími druhy, jako jsou martináč
hrušňový, otakárek ovocný nebo okáč voňavkový a medyňkový (foto).
Přírodovědnou mimořádnost Svatého kopečku dokládá i to, že od roku 1992 je území přírodní
rezervací a součástí CHKO a BR Pálava. Návštěvu tohoto místa lze v době od dubna do srpna určitě
doporučit. Své kouzlo má ale i v barvách podzimu. Štěstí, že kopeček nezmizel vlivem dříve hrozící
těžby vápence. Bez něho by Pálava nebyla Pálavou.
Jiří Mach
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Tunisko: Ptačí ráj i prokletí
Dne 8. února 2008 krátce před pátou hodinou ráno vyráží ze Svitav rychlík směrem na Prahu
a v něm sedí naše tříčlenná výprava. Naším cílem je prohlédnout si jak zajímavá místa Tuniska, tak i
místní avifaunu a přírodu jako takovou vůbec. Cestou do Prahy většinou všichni ještě pospáváme a
smskami se loučíme s našimi blízkými. V této činnosti vesměs pokračujeme až do chvíle, kdy letadlo
tuniských aerolinií vzlétá z Ruzyně a míří do Tuniska. Mělo by přistát na malém letišti v Monastiru.
„Mělo by“ je správný výraz, protože asi po 2 hodinách letu přistáváme na Djerbě. Nám třem to ani moc
nevadí, konec konců v Tunisku už jsme. A tak, zatím co se ostatní nervují, my přímo v letištní hale
pozorujeme první vrabce pokřovní (Passer hispaniolensis) – ptáky, se kterými se budeme v Tunisku
setkávat opravdu na každém kroku. Asi po hodině jsme letištní službou nacpáni do menšího letadla,
které nás za pár minut dopraví do kýženého Monastiru. Odtud rychle odjíždíme autobusem do města
Souss, ze kterého budeme vyrážet na naše cesty.
Druhého dne dopoledne se nejdřív lehce projdeme po Souss - třetím největším městě
Tuniska, a pak vyrážíme do El-Jemu, města s třetím největším římským amfiteátrem na světě. I přes
tuto skutečnost však El-Jem nepatří k příliš turisticky vyhledávaným lokalitám a to se projevuje ve
všech směrech – domy jsou tu oprýskanější, ulice špinavější a i lidé se zde mají na první pohled o
něco hůře než v Souss. Samotný amfiteátr je překvapivě hodně zachovalý. Jsme v něm pouze my a tři
Němci, takže si ho můžeme důkladně prohlédnout. Hnízdí zde holub domácí (Columba livia
domestica) a poštolka obecná (Falco tinnunculus). Po prohlídce vyrážíme za město do olivových
hájů. Prvními ptáky, které v nich potkáváme, jsou pestré hrdličky senegalské (Streptopelia
senegalensis) jinak další běžný městský druh, s nímž se setkáme jak v Tunisu, tak i v samotném
Souss. O kousek dál pozorujeme společné hejno špačků černých (Sturnus unicolor) a obecných
(Sturnus vulgaris). Po chvílí se na živém plotu z opuncií objevuje pravý krasavec – sameček rehka
severoafrického (Phoenicurus moussieri). Stojíme teď ve středu pro Středoevropana neuvěřitelného
trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří špaček černý, hrdlička senegalská a rehek severoafrický. Několik
minut je ještě s úžasem pozorujeme a potom se vydáváme dál. Ve křoví nalézáme pěnici bělohrdlou
(Sylvia melanocephala) a o kousek dál sedí i ťuhýk šedý (Lanius excubitor). Ze všech stran se
ozývají zvonohlíci zahradní (Serinus serinus) a radost nám dělají i dudci chocholatí (Upupa epops)
a africký poddruh pěnkavy obecné (Fringilla coelebs africana). Cestou zpátky potkáváme ještě
chocholouše obecného (Galerida cristata) a přímo na vlakovém nádraží nasloucháme štěbetání
stovek vrabců pokřovních nocujících v korunách jednoho starého stromu.
Třetí den našeho výletu se vydáváme do Tunisu, hlavního a největšího města této africké
republiky. Procházíme místní trh,
opravdový arabský trh s hlasitým
vyvoláváním,
smlouváním
a
skutečnou atmosférou orientu.
Pomalu se jím prodíráme až do
postraních uliček – míst, kam
turisté většinou nechodí. Situace
je v nich podobná jako v El-Jemu.
Nakonec se dostáváme až na
okraj města k jedné mořské
zátoce. Na její hladině sedí vedle
nám dobře známých potápek
malých (Tachybaptus ruficollis),
lysek černých (Fulica atra) a
racků
chechtavých
(Larus
ridibundus) i několik racků
tenkozobých (Larus genei) (– na
fotografii J.Vrány).
Za chvíli se objevuje i cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis). Pomalu postupujeme k
moři, dvojice volavek stříbřitých (Egretta garzetta), sedících u břehu nás k sobě pouští na pár metrů.
Za zatím slabého deště pozorujeme na moři ještě potápku roháče (Podiceps cristatus) a potápku
černokrkou (Podiceps nigricollis). Potom ale přichází něco v Tunisku zcela neočekávaného – deštík
se mění v pořádné krupobití. To je sice krátké, ale silné, takže se k nádraží všichni vracíme promoklí
až na kost.
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Dalšího dne ráno se nejdřív vydáváme do soussského rybářského přístavu. Kromě racků
středomořských (Larus michahellis) tu loví i dvojice rybáků obecných (Sterna hirundo). Dopoledne
pak vyrážíme na další výpravu, která tentokrát vede do Monastiru, rodiště prvního tuniského
prezidenta Habiba Bourguiba. Cestou sem pozorujeme z vlaku na místních slaniskách desítky
plameňáků růžových (Phoenicopterus ruber). Rozhodujeme se proto tady na zpáteční cestě zastavit
a tuto zajímavou lokalitu prohledat. V Monastiru procházíme starou medinu a Borguibovo mauzoleum.
Odpoledne vystupujeme na vlakové zastávce Monastir – letiště a vydáváme se na slaniska. Kromě
plameňáků jsou tu i jespáci malí (Calidris minutus) a kulíci mořští (Charadrius alexandrinus). Kousek
od nás prolétá skupinka vodoušů rudonohých (Tringa totanus). Asi po pětiminutové procházce podél
břehu jednoho slaniska nacházíme i kulíka písečného (Charadrius hiaticula). Chvíli pokračujeme dál,
pak před námi ale zastavuje policejní auto a dva muži se samopaly nás strkají dovnitř. Asi po minutě
hrozné cesty zastavujeme přímo u letiště a vysvětlujeme jednomu dispečerovi, že pouze pozorujeme
ptáky a nehodláme jim letiště vyhodit do povětří. Nakonec pochopí a propouští nás. Policisty jsme
odvezeni zpět k vlakové zastávce. Pomalu si uvědomujeme, že jsme vlastně byli podezřelí z
terorizmu. Chvíli přemýšlíme, co budeme teď dělat. Po chvíli se rozhodujeme zastavit o dvě zastávky
dál na dalších slaniskách, daleko od jakéhokoliv letiště. Toto místo se docela poeticky jmenuje Sahib
Sabhka a ptačí sestava je zde hodně podobná té z Monastiru. Chybí sice plameňáci, zato se zde opět
setkáváme se skupinkou racků tenkozobých a nově i s několika vodouši šedými (Tringa nebularia).
Na jednom valu vedle sebe sedí asi 500 kulíků zlatých (Pluvialis apricaria). Na závěr dne, za zpěvu
lindušek lučních (Anthus pratensis), nám nad hlavou přelétá i 7 husic liščích (Tadorna tadorna).
Spokojeni se vracíme do Souss a vybíráme cíl příštího výletu. Bude jím okolí Friguii.
Na toto místo jsme přišli vlastně náhodou. Při cestě do Tunisu nás nejprve zaujaly místní
krásné hory a když potom vyletěl kousek od zdejší vlakové zastávky i jeřáb popelavý (Grus grus),
zbývalo vyřešit, kdy se sem podíváme. Ta chvíle teď nastala. Během cesty pozorujeme z okna vlaku
desítky čapích hnízd na sloupech vysokého elektrického napětí. Většina je už obsazena. Za necelou
hodinu jsme na místě. Vystupujeme a vydáváme se k horám po silnici vedené mezi malebnými poli a
křovinami. Tady pozorujeme naše staré známé – rehka severoafrického a pěnici bělohrdlou. Slyšet
jsou rovněž skřivani polní (Alauda arvensis) a chocholouši. Po pár minutách se objevují i první jeřábi.
Úmyslně si prodlužujeme cestu přes kamenité pole a vyhlížíme na něm nějaké bělořity nebo zmiji
růžkatou (Vipera ammodytes). Nakonec však pozorujeme našeho jediného bělořita paradoxně na
stromě. Je to bělořit černý (Oenanthe leucura). Další naší „zkratkou“ se stává vyschlé vádí. Tím se,
provázeni jasným hlasem cistovníka rákosníkového, dostáváme až k jedné malé vodní nádrži zarostlé
orobincem, ze kterého se ozývá několik chřástalů vodních (Rallus aquaticus). Vylézáme první kopec
a zatím se dole houfuje místní domobrana. Hned jak všichni slezeme dolů, přicházejí k nám a když
zjišťují, že pozorujeme ptáky, odváží nás do zdejší zoo. Dodnes nechápeme proč. Chrání lokální
vodní zdroj? Nebo snad nechtějí, abychom viděli něco, co nemáme vidět? Každopádně nás večerní
zjištění, že polovina lidí v ulicích jsou v civilu maskovaní policisté, už nijak nepřekvapuje. Tunisko tak
trochu vůbec připomíná Oceánii z Orwelova 1984. Přesto je nám dost líto, že ho už brzy budeme
muset opustit. Teď nás ale čeká Mahdie.
Mahdie je pobřežní město, jehož břehy (patrně lávového původu) jsou posety zbytky římského
opevnění. Je opravdu nádherné pozorovat racky černohlavé (Larus melanocephalus) a
středomořské u přes tisíc let starých římských bran. V dálce na volném moři zde loví i terejové bílí
(Sula bassana). Rybáci severní (Sterna sandvicensis) a velkozobí (Hydroprogne caspia) k nám při
lovu přilétají o něco blíž. Zpátky do města se vracíme podél arabského hřbitova, kde potkáváme dva
staré české známé – rehka domácího (Phoenicurus ochruros) a bramborníčka černohlavého
(Saxicola torquata). Poslední den se jdeme jen tak projít do Souss, o ptáky nemáme moc zájem,
bohužel nás čeká strašná rána. Na zdejším trhu nacházíme muže prodávajícího špaččí maso. V asi
metrové kleci se v pěti patrech mačkají stovky špačků obecných. Na její střeše leží zkrvavená mačeta.
Kdykoliv přijde nějaký kupec, je špaček ihned popraven a jeho maso ve vteřině prodáno. Do té doby
musí každý pták hodiny, možná i dny zůstat absolutně bez pohybu v kleci s hromadou dalších špačků
a vystrašeně čekat na smrt.
Tento otřesný zážitek v mnoha ohledech zkazil naše nadšení pro Tunisko. Přesto bychom
však neradi zapomněli na všechny ptačí i jiné krásy, které nám Tunisko nabídlo.
Jakub Vrána
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Zoologická pozorování.
Nejde o úplný přehled všech pozorování zde uvedených druhů, ale jejich výběr.
12.06.08 – Budislav, lesní okraj nad tábory, 1 ex. Ma
15.07.08 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina, nádrž u
silnice I/34, uloven 1 ex. Ma

Obojživelníci (Amphibia) :
Čolek obecný (Triturus vulgaris)
13.05.08 – Svitavy, jezírko v p. J.Palacha, min. 1M+1F Ma
jaro 2008 – Hradec nad Svitavou, transfer obojživelníků,
rybníčky v dolní části obce, 79 ex. Vrá a spol.
15.07.08 – Borová u Poličky, Sv. Kateřina, nádrž u silnice
I/34, uloveny 2FF Ma
18.07.08 – Borová u Poličky, koupaliště za kempem,
ulovena 1F Ma
20.07.08 – Borová u Poličky, Sv. Kateřina, nádrž u silnice
I/34, ulovena 1F Ma

Plazi (Reptilia) :
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
11.06.08 – Budislav, na silnici v obci, 1 uhynulý ex. Ma
15.07.08 – Borová u Poličky, Sv. Kateřina, nádrž u silnice
I/34, 1 uhynulý ex. Ma
Užovka obojková (Natrix natrix)

Čolek velký (Triturus cristatus)

27.04.08 – Pěčíkov, uhynulý ex. na silnici, 1 ex. Ma
28.04.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. Ma
07.06.08 – Svitavy, Horní rybník, 1 ex. Ma
26.09.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex. Ma

jaro 2008 – Hradec nad Svitavou, transfer obojživelníků,
rybníčky v dolní části obce, 1 ex. Vrá a spol.
20.07.08 – Borová u Poličky, Sv. Kateřina, nádrž u silnice
I/34, uloveny 3 ex. Ma

Zmije obecná (Vipera berus)
Čolek horský (Triturus alpestris)
29.06.08 – Korouhev, uh. mladý ex. na silnici, 1 ex. Ma
21.08.08 – Semanín, u Střelnice, řada uh. ex. na silnici Be
29.09.08 – Opatov, hráz r.Hvězda, 1 ex. s useknutou
hlavou Be

18.07.08 – Borová u Poličky, koupaliště v obci za kempem,
odloveno několik ad. ex., odhadem celkem 40-50 ex. Ma
20.07.08 – Borová u Poličky, Sv. Kateřina, nádrž u silnice
I/34, uloveny 3 ex. Ma

Ptáci (Aves) :

Ropucha zelená (Bufo viridis)

Potáplice malá (Gavia stellata) :

02.05.08 – Sádek u Poličky, odkalovací nádrž
Masokombinátu Polička, hlasy ex. Ma

13.05.08 – Opatov, Nový rybník, 1 ex. No
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Potáplice severní (Gavia arctica) :
10.04.08 – Svitavy, Horní i Dolní ryb., několik ex. Ma
10.04.08 – Hradec nad Svitavou, rybníčky v dolní části
obce, přeneseno 1.061 ex. Ma a Vrá
11.04.08 – Opatov, Nový rybník, hlasy ex. v okolí ryb. Jet
12.04.08 – Jedlová u Poličky, několik uhynulých ex. na
silnici při rybnících směr Balda Ma
jaro 2008 – Hradec nad Svitavou, transfer obojživelníků,
rybníčky v dolní části obce, 2.518 ex. Vrá

19.04.08 – Opatov, rybník Hvězda, 21 ex. Be a Vav
20.04.08 – Opatov, rybník Hvězda, 23 ex. Be a Vav
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) :
03.04.08 – Svitavy, Dolní r., 1 ad. ve s.š. Ma, No, Pě a Vrá
Volavka červená (Ardea purpurea) :

Kuňka obecná (Bombina bombina)
30.05.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. Pě
17.08.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 juv. Ma a No
22.08.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 juv. Pě
23.08.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 juv. No
25.08.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 juv. Zo
29.08.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 juv. No
30.08.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 juv. Ma a No

jaro 2008 – Hradec nad Svitavou, transfer obojživelníků,
rybníčky v dolní části obce, 3 ex. Vrá
Rosnička zelená (Hyla arborea)
11.04.08 – Opatov, Nový rybník, hlasy ex. pod
hrází i na sz. břehu Jet

Husa velká (Anser anser) :
Skokan krátkonohý (Rana lessonae)
07.06.08 – Svitavy, Moravský Lačnov, zatopený písk. lom
v lese, desítky ex. (odchyceni) Ma

08.03.08 – Opatov, Nový rybník 2 ex. No
01.04.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ex. No
12.05.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ad. Ma

Skokan zelený (Rana esculenta)

Husice liščí (Tadorna tadorna) :

11.06.08 – Budislav, Nový rybník a přítokové slepé
rameno, desítky ex. Ma

05.09.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ex. Be
Čírka modrá (Anas qeurquedula) :

Skokan hnědý (Rana temporaria)
02.06.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1M+1F Ma a No
09.06.08 – Svitavy, Dolní rybník, 3MM Vrá

jaro 2008 – Hradec nad Svitavou, transfer obojživelníků,
rybníčky v dolní části obce, 16 ex. Vrá a spol.
14.06.06 – Budislav, v lese směr Posekanec, 2 ex. Ma
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Hvízdák eurasijský (Anas penelope) :

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) :

19.03.08 – Opatov, rybník Hvězda, 98 ex. No
02.11.08 – Svitavy, Horní rybník, 18 ex. Ma a No

18.03.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. No
30.10.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. Ma a No

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) :

Jeřáb popelavý (Grus grus) :

03.09.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1M+4FF Ma, No a Vrá

Turpan černý (Melanitta nigra) :

25.02.08 –Opatov, Nový rybník, 1 ex. No
02.03.08 – Hradec n. Svitavou-Březová n. Svitavou, nad
silnicí E461, 12 ex. letí na sv. Flou
02.03.08 – Opatov, rybník Vidlák, 1 ex. No
02.03.08 – Opatov, skládka TKO 10 ex. No
04.03.08 – Opatov, Nový rybník, 1 ex. Be
05.03.08 – Rzy u Dobříkova, na poli, 4 ex. Be
06.03.08 – Opatov, Nový rybník, 1 ex. No

19.04.08 – Opatov, Nový rybník, 1M Be

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) :

Morčák prostřední (Mergus serrator) :

28.09.08 – Kamenná Horka, pole, 1 ex. Urb a Vys

03.04.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1M+5FF Be
20.04.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1M+1F Be
14.11.08 – Svitavy, Horní rybník, 2MM+3FF Ma a No

Kulík písečný (Charadrius hiaticula) :

Polák malý (Aythya nyroca) :
13.04.08 – Třebařov, Prostřední rybník, 1F Mo
12.09.09 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. Mo

16.03.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. No
07.05.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex. No
20.05.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex. No
26.09.- 06.10.08 – Opatov, Nový rybník, 1-2 ex. Be

Morčák velký (Mergus merganser) :
17.03.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1M+1F No
03.04.08 – Opatov, Nový rybník, 1M Be
22.11.08 – Svitavy, Horní rybník, 3MM No
14.12.08 – Svitavy, Horní rybník, 2MM Vrá a Zo
24.12.08 – Svitavy, Horní rybník, 2MM Ma a No

Vodouš rudonohý (Tringa totanus) :
15.03.08 – Svitavy, Dolní rybník, 2 ex. Ma, No, Pě a Vrá
18.04.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex. No
21.04.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex. No
03.07.08 – Opatov, pole u r. Hvězda, 1 ex. Be

Orlovec říční (Pandion haliaetus) :

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) :

12.06.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex. No
08.07.08 – Opatov, Nový rybník, 1 ex. No
19.10.08 – Opatov, Nový rybník, 1 ex. Be

14.05.08 – Opatov, rybníček U Hvězdy, 2 ex. No
29.05.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex. No

Moták lužní (Circus pygargus) :

Vodouš bahenní (Tringa glareola) :

02.05.08 – Koclířov, pole u silnice směr Svitavy, 1M sedá
do pole Jet
06.06.08 – Svitavy, pole v Moravském Lačnově, 1M Ma
16.07.08 – Svitavy, pole v Morav. Lačnově, 1M+1F No

02.05.08 – Svitavy, Lánský rybník, cca 70 ex. Ja
09.05.08 – Svitavy, Lánský rybník, 51 ex. No
Vodouš šedý (Tringa nebularia) :

Včelojed lesní (Pernis apivorus) :

20.04.08 – Svitavy, Lánský rybník, 7 ex. Ma
21.04.08 – Opatov, rybník Hvězda, 2 ex. Be
24.04.08 – Opatov, Nový rybník 1 ex. No
24.04.08 – Svitavy, Lánský rybník, 4 ex. Ja
05.05.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex. Ja

26.07.08 – Žichlínek, poldr na M.Sázavě, 1 ad. M Ma a No
22.08.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex. No
Luňák červený (Milvus milvus) :

Vodouš tmavý (Tringa erythropus) :

01.06.08 – Svitavy, Sluneční stráň Svit. lesa, 1 ad. Ri
16.08.08 – Moravská Třebová-Boršov, 1 ex. Kaf

02.09.08 – Litomyšl, Velký Košíř, 2 ex. No

Ostříž lesní (Falco subbuteo) :

Jespák bojovný (Philomachus pugnax) :

04.06.08 – Svitavy, pole u Dolního rybníka, 1 ex. Ma
08.06.08 – Koclířov, Koclířovský les, 1F Urb a Vys
10.06.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ex. Be
03.07.08 – Svitavy, u Vodárenského lesa, 1 ex. Ma

15.03.08 – Svitavy, Dolní rybník, 9 ex. No a Vrá
Jespák obecný (Calidris alpina) :
01.10.08 – Opatov, Nový rybník, 2 ex. Be, Ma a No
06.10.08 – Opatov, Nový rybník, 7 ex. Be

Dřemlík tundrový (Falco columbarius) :
30.10.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1F No

Jespák šedý (Calidris temminckii) :

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) :
31.08.08 – Kamenná Horka, 1 imm. ex. Urb a Vys

15.05.08 – Svitavy, Lánský rybník, 2 ex. Ja
16.05.08 – Svitavy, Lánský rybník, 2 ex. No

Chřástal polní (Crex crex) :

Slučka malá (Lymnocryptes minimus) :

15.06.08 – Kamenná Horka, 1M Urb a Vys
30.06.08 – Banín, nález 1 pull. Zel
01.-19.07.08 – Semanín, v sadu opakov. hlasy 1-2MM Be

23.01.08 – Opatov, Nový rybník, 1 ex. No
11.12.08 – Opatov, Nový rybník, 3 ex. Be
23.12.08 – Opatov, rybníček U Hvězdy, 1 ex. Be
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Sluka lesní (Scolopax rusticola) :

Výr velký (Bubo bubo) :

04.03.08 – Opatov, Farský les, 1 ex. Be
16.03.08 – Semanín, Střelnice, 1 ex. Be

28.03.08 – Bohdalov, les při jižním okraji obce, hlas 1M
Ma a No

Koliha velká (Numenius arquata) :

Kalous ušatý (Asio otus) :

08.08.08 – Vendolí, nad obcí, přelet 1 ex. Zel
27.-30.08.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ex. Be

15.03.08 – Svitavy, větrolam za Vod.lesem, hlas 1M Ma
Dudek chocholatý (Upupa epops) :

Koliha malá (Numenius phaeopus) :
01.05.08 – Svitavy, Lánský r., 1 juv. Ja, Ma, Mo, No a Vrá

07.04.08 – Česká Třebová, zahrada na o.města, 1 ex. Be
16.08.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex. Vrá

Racek malý (Larus minutus) :

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) :

17.04.08 – Opatov, rybník Hvězda, 9 ex. Be
23.04.08 – Opatov, rybník Hvězda, 7 ex. No
08.05.08 – Svitavy, Dolní rybník, 6 ad. No
09.05.08 – Opatov , rybník Hvězda, 5 ex. No
13.05.08 – Opatov, rybník Hvězda, 2 ad. No

08.06.08 – Svitavy, Horní r., 1 ad. krmí pull. v dutině No
12.06.08 – Svitavy, Horní r., 1 pár krmí pull. v dutině No
Skřivan lesní (Lullula arborea) :
28.09.08 – Kamenná Horka, pole, 8 ex. Urb a Vys
19.10.08 – Opatov, pole u Nového ryb., 4 ex. Be

Racek bělohlavý (Larus cachinnans) :

Linduška úhorní (Anthus campestris) :

24.01.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ad. No
08.03.08 – Žichlínek, poldr, 1 juv. No
24.03.08 – Svitavy, Dolní r., 1 ex. v š.1.zimy Ma, Vrá a Zo
13.05.08 – Svitavy, Dolní rybník, 2 ad. Ma

14.04.08 – Svitavy, na poli v Mor. Lačnově, 1 ad.ex. Ma
Linduška horská (Anthus spinoletta) :

Racek žlutonohý (Larus fuscus) :
24.03.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. Ma, Vrá a Zo
04.04.08 – Svitavy, Lánský rybník, 5 ex. No

24.03.08 – Opatov, rybník Hvězda, 6ad. a 1 juv. No
30.03.08 – Opatov, rybník Hvězda, 2 ad. No

Konipas luční (Motacilla flava) :
Rybák černý (Chlidonias niger) :
20.04.08 – Svitavy, Lánský rybník, 10 ex. ssp.flava, 1 ex.
ssp.thunbergi Ma
21.04.08 – Svitavy, poldr v Moravském Lačnově, 17 ex. No
08.05.08 – Opatov, polní hnojiště, 20 ex. ssp flava a
thunbergi Be
24.05.08 – Opatov, Mušlový r., 1 ex. ssp. „feldegg“ Pě

08.05.08 – Opatov, rybník Hvězda, 60 ex. Be
15.05.08 – Svitavy, Dolní rybník, 16 ex. Ma, No a Pě
04.09.08 – Svitavy, Dolní rybník, 2 ex. Ma, No a Vrá
Rybák bahenní (Chlidonias hybridus) :

Konipas citrónový (Motacilla citreola):

09.05.08 – Opatov, rybník Hvězda, 2 ex. No
14.05.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ex. No

18.04.08 – Třebařov, Mlýnský rybník, 1M Mo
01.05.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1F Ja a No
07.05.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1F Ja a No
16.05.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1F No

Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) :
06.05.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. Ma
13.05.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ex. No

Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) :
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) :
28.11.08 – Svitavy, Pražská ulice, 16 ex. No
28.11.08 – Svitavy, u Dolního rybníka, 43 ex. No, Vrá a Zo
30.11.08 – Svitavy, u autobus. nádraží, cca 200 ex. Pě
09.12.08 – Polička, intravilán města, cca 40 ex. P.Ma
14.12.08 – Svitavy, intrav. města, cca 300 ex. No

18.04.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ex. Be
Rybák obecný (Sterna hirundo) :
23.04.08 – Opatov, rybník Hvězda, 4 ex. No
26.04.08 – Opatov, Nový rybník, 4 ex. No
30.04.08 – Svitavy, Dolní rybník, 5 ex. Vrá
14.07.08 – Opatov, Nový rybník, 4 ex. No

Slavík modráček (Luscinia svecica) :
27.-28.03.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ex. Be
04.04.-05.04.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1M No

Rybák malý (Sterna albifrons) :
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) :
09.05.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ad. Ja, No a Pol
01.07.08 – Opatov, Nový rybník, 4 ex. Jet

29.06.08 – Korouhev, nad ryb. Peklo, 1 zp.M Ma
29.06.08 – Korouhev, niva Korouhevského p., 1 zp. M Ma

Puštík obecný (Strix aluco) :
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) :
09.03.08 – Dětřichov, u lesa, hlas 1M Vrá
28.03.08 – Hartinkov, u vrchu Sušice, hlas 1M Ma a No
28.03.08 – Hartinkov, „Maratov“, hlas 1M+1F Ma a No
22.08.08 – Horní Hynčina, hlasy No

22.04.08 – Svitavy, Dolní rybník, zpěv 1M
04.05.08 – Opatov, Nový rybník, zpěv 1M
06.05.08 – Svitavy, Dolní rybník, zpěv 1M
27.05.08 – Svitavy, Dolní rybník, zpěv 1M
07.06.08 – Svitavy, Dolní rybník, zpěv 1M
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Ma
No
Ma
Ma
Ma, Pě a Vrá

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) :

09.07.08 – Svitavy, Revoluční 1-7, vylétá 111 ex.
z podstřeší (zejména 5-7) No, Nov a Ma
09.07.08 – Svitavy, Bratří Čapků 2-6, vylétají 3 ex. Ma
09.07.08 – Svitavy, M.Majerové 7-11, vylétá 1 ex. Ja a Ma

05.05.08 – Svitavy, Lánský rybník, 1zp.M Ja
29.06.08 – Stašov, rybník Březový, 2 ad. krmící pull. na
hnízdě (hlas 1M) Ma

Netopýr vodní (Myotis daubentonii)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) :
09.04.08 – Radkov, řeka Třebůvka, několik ex. Ma
10.04.08 – Svitavy, městská část Lány-nad vodní hladinou
ř. Svitavy, hlasy ex. v detektoru Ma
10.04.08 – Hradec nad Svitavou, nad rybníčky v dolním
okraji obce, hlasy ex. v detektoru Ma
03.07.08 – Svitavy, řeka Svitava, u OD Centrum, hlasy ex.
v detektoru Ma

27.04.08 – přírodní park Bohdalov-Hartinkov, údolí říčky
Věžnice, zpěv 2MM Ma
Žluva hajní (Oriolus oriolus) :
16.05.08 – Svitavy, okolí Lánského rybníka, hlas 1M No
04.06.08 – Svitavy, Mor. Lačnov, poldr a rybníček „U
Kocandových“, hlas 1M Ma
04.06.08 – Svitavy, Horní rybník, hlas 1M Ma
07.06.08 – Svitavy, Horní rybník, hlas 2-3MM L.Novák,
hlas 1M Ma, Pě a Vrá
03.07.08 – Svitavy, Mor. Lačnov, u rybníčku „U
Kocandových“, hlas 1M Ma

Netopýr vousatý (Myotis mystacinus)
20.08.08 – Svitavy, u OD Centrum, nalezen 1 uh. M Ma
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
01.01.08 – Svitavy, Dimitrovova, lety min. 2 ex. v okolí
podstřešních otvorů Ma
12.01.08 – Svitavy, Dimitrovova, hlasy ex. v detektoru Ma
04.02.08 – Svitavy, Dimitrovova, hlasy ex. v detektoru Ma
26.02.08 – Svitavy, Horní a Dolní rybník, létající jedinci
nad hladinou Ma
10.04.08 – Hradec nad Svitavou , v intravilánu obce, hlasy
ex. v detektoru Ma
02.07.08 – Svitavy, Svitavská, vylétávání z podstřeší, 128
ex. Ma
03.07.08 – Svitavy, Dimitrovova, hlasy ex. v detektoru Ma
03.07.06 – Svitavy, Malé nám., hlasy ex. v detektoru Ma

Strnad luční (Emberiza calandra) :
17.05.08 – Hradec nad Svitavou, Báčova zmola, 2 ex.
(zpěv 1M) Dvo
08.06.08 – Koclířov, louky ke Hřebečskému hřbetu, 3
zp.MM Pol
08.06.08 – Kamenná Horka, louky u obce, 1 zp.M Pol
20.06.08 – Semanín, Střelnice, 1 ex. Be
29.06.08 – Jedlová, Luční rybník, 1 zp. M Ma
29.06.08 – Jedlová, u rybníka Klímaček, 1 zp. M Ma

Savci (Mammalia) :

Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)

Rejsec černý (Neomys anomalus)

Rejsek obecný (Sorex araneus)

09.10.08 – Svitavy, sídliště Dimitrovova, nízkofrekvenční
hlasy v detektoru Ma
25.10.08 – Svitavy, sídliště Dimitrovova, nízkofrekvenční
hlasy v detektoru Ma
03.11.08 – Svitavy, sídliště Dimitrovova, nízkofrekvenční
hlasy v detektoru Ma

26.09.08 – Vendolí, polní cesta ke Svitavám, 1 uh. ex. Ma

Bobr evropský (Castor fiber)

Rejsek malý (Sorex minutus)

24.03.08 – řeka Třebůvka, pobytové stopy (stromy) Ma

03.04.08 – Hradec nad Svitavou, okraj obce, 1 uh. ex. Ma
10.06.08 – Budislav, u Prostředního rybníka, 1 uh. ex. Ma

Hryzec vodní (Arvicola terrestris)

Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)

27.04.08 – Městečko Trnávka, uloven volavkou p. v řece
Třebůvce, 1 ex. Ma

10.04.08 – Hradec nad Svitavou, j. okraj obce, 1 uh.ex. Ma

Norník rudý (Clethrionomys glareolus)

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

06.04.08 – Litomyšl, ryb. Velký Košíř, 1 uh. ex. No
13.04.08 – Svitavy, Vodárenský les, 1 uh. ex. Ma

05.11.08 – Svitavy, hráz Horního rybníka, 1 uh. ex. Ma
05.12.08 – Svitavy, Dolní rybník, 1 uhynulý ex. Ma

10.01.08 – Česká Třebová, jesk. Kalvárie, cca 40 ex. Be
11.07.08 – Stará Roveň, v půdě č.o. 8, cca 45 ex. Ma a No

Myšice lesní (Apodemus flavicollis)

Netopýr severní (Eptesicus nilssonii)

20.04.08 – Svitavy, Vodárenský les, 1 uh. F Ma
19.10.08 – Svitavy, u větrolamu j. od města, 1 uh. ex. Ma

10.04.08 – Hradec nad Svitavou, nad rybníky dolního
okraje obce, hlasy ex. v detektoru Ma
01.07.08 – Svitavy, z podstřeší domu na Pražské ul. 4143, vylétá 47 ex. Mach
03.07.08 – Svitavy, ulice M.Majerové u nádraží ČD, hlasy
ex. v detektoru Ma
03.07.08 – Svitavy, podstřeší domu Bří Čapků 2-6, 73 ex.
vylétá z větracích otvorů (z 6 nad vchodem), dál loví
v okolí domu nízko mezi korunami stromů Ma

Myšice temnopásá (Apodemus agrarius)
03.05.08 – Opatov, rybník Hvězda, 1 uh. ex. Jet a Vav
Vydra říční (Lutra lutra)
09.01.08 – Česká Třebová, obec Rybník, ř.Třebovka, řada
pobytových stop Be

Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)

Srnec obecný (Capreolus capreolus)

11.06.08 – Budislav, tábor TOSu, hlasy ex. v detekt. Ma
03.07.08 – Svitavy, Revoluční 1-7, vylétá 25 ex.
z podstřeší (zejména 5-7) Ma

05.10.08 – Vendolí, pole v okolí obce na více místech, cca
60 ex. Ma
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