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Slovo úvodem.
V tomto úvodníku se obvykle zamýšlím nad uplynulým rokem naší činnosti na poli ochrany
přírody a krajiny. Mohu být jistě nejen já potěšen tím, že při takovém retrospektivním ohlédnutí
nemusím hodnotit jen již naše zaběhnuté akce a aktivity, ale konstatovat, že to byl zase rok pestrý,
zajímavý a v některých ohledech i novátorský (myslím tím třeba naše první zapojení do kampaně
„Ukliďme svět“ nebo spuštění našich webových stránek). Nakonec sami to můžete posoudit v tomto
čísle KonSterny, pokud jej s pečlivostí pročtete.
Potom se mnou můžete vyzdvihnout množství práce v terénu a velmi široký záběr, který
v roce 2011 předvedli Filip Jetmar a Jakub Vrána. Poděkování pochopitelně patří i všem dalším
členům naší organizace, ale i celé řadě našich dlouholetých kolegů, podporovatelů, spolupracovníků
nebo osob, které zabředly do společných aktivit poprvé (třeba v rámci záchranného transferu
obojživelníků, při kroužkování ptáků Kubou Vránou nebo při výjezdech či vycházkách do terénu).
Zajímavá byla určitě sezóna i po stránce botanické, ornitologické nebo mykologické. Přinesla
některá pozoruhodná zjištění nebo pozorování, a jak se dočtete v rubrice „zážitky a postřehy z terénu“,
nečekaných zážitků a novinek se můžeme dočkat prakticky i na hranici našeho města.
Přeji v roce 2012 všem členům organizace, přátelům a známým zejména dostatečné množství
energie, zdraví, klidu, tolerance a podpory, bez kterých bychom nemohli naplňovat cíle našeho
snažení. Ať je to rok bohatý na povedené akce, zajímavosti v terénu a nepříliš konfliktní jednání
s úřady, uživateli pozemků nebo jejich vlastníky.
Jiří Mach

Zprávy výboru.
→

Na členské schůzi, která se konala počátkem roku v budově svitavského gymnázia, byl zvolen

nový výbor naší organizace. Předsedou zůstává Jiří Mach, hospodářem je nově Jakub Vrána a třetím
členem výboru byl zvolen Filip Jetmar.
→

Členy ZO pro rok 2011 se stávají : Barbora Chmelinová, Milan Janoušek, Filip Jetmar,

Kateřina Kolářová, Jakub Mach, Jiří Mach, Luboš Novák, Pavel Novák, Marián Polák, Dušan
Romportl, Daniel Šrajbr, Jakub Vrána, Kristýna Vránová a Petr Zobač.
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Navrhujeme, vyjadřujeme se, požadujeme …
■

Prakticky celý rok pokračuje naše snaha (za pomoci Ondry Hrubého, Kamila Sopouška, Pavla

Lustyka) zamezit nešetrnému zákroku v podobě vytěžení dřevní hmoty po polomu v přírodní rezervaci
Rohová. Nesmyslné rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ohledně těžby a zpracování
převážně bukových kmenů „posvětil“ po našem odvolání i odbor MŽP v Hradci Králové (známé duo
Zábranský-Rudolf), a tak Lesy ČR s.p. mohly na podzim zahájit těžbu. Orgány ochrany přírody tak
odmítly využít možnost podpořit přírodní procesy a ochranu řady ohrožených druhů živočichů v tomto
jedinečném území a v již dva roky trvající kauze hájí problematické a zjevně „prolesnické“ rozhodnutí
úřednice oddělení ochrany přírody OŽPZ KrÚ v Pardubicích. Na dotyčnou úřednici a vedoucího
odboru životního prostředí a zemědělství jsme podali stížnost, mimo jiné z důvodu ignorování
stanovisek odborné organizace ochrany přírody (AOPK ČR, středisko Pardubice) a opakovaného
podávání nepravdivých informací.

■

Za naši organizaci se Pavel Novák a Filip Jetmar vyjadřují k podmínkám revitalizace rybníků

Nový a Prostřední v Budislavi. Projekt revitalizace vypracovala firma Envicons s.r.o. na zakázku
vlastníka rybníků a investora, tedy Města Litomyšl. Jedná se zejména o odbahnění rybníků, přeložení
přítoku do Nového rybníka, prohrnutí obtokového koryta a budování tůní. Naší snahou je zachování
písčitých partií rybničního dna se semennou bankou vzácného úporu trojmužného. Ten roste na
obnaženém dně při nízkých stavech vody spolu s dalšími druhy rostlin. Pavlem vymezená část dna je
nakonec odbahnění ušetřena, nicméně byla nutná kontrola přímo na místě a zastavení postupujícího
bagru doslova za minutu dvanáct. Dále jsme řešili prostory tůní a ochranu litorálních partií Nového
rybníka. Práce na rybnících, které užívá k chovu ryb Rybářství Litomyšl, probíhaly od jara do podzimu
2011.

■

V letním období se dotazujeme Krajského úřadu, zda stále platí podmínka rozhodnutí KUPK

(Povolení k nakládání s vodami), podle které by mělo Rybářství Litomyšl (RL) ve 4letých nebo 6letých
intervalech provádět částečné a dočasné letnění rybníka Hvězda. Bohužel paní ing. Hroudová
z KUPK okamžitě kontaktuje RL a v písemné odpovědi kromě potvrzení platnosti podmínky připojuje
stanovisko RL, kterému se nařízení letnění nelíbí. Postupně tak vzniká další „konflikt“ mezi Rybákem a
RL. Podzimní setkání Filipa Jetmara s panem Vachem (RL) pak umožňuje vzájemné vysvětlení
stanovisek a mimo jiné vede ke shodě, že kombinace některých podmínek rozhodnutí je v současné
chvíli pro RL problematická. RL v dané věci vyvolá správní řízení. Přesto by v letošním roce (2012)
mělo k částečnému letnění Hvězdy dojít, a to v souladu s platným rozhodnutím.

■

Filip Jetmar iniciuje řadu jednání, která by měla vést ke zlepšení podmínek života rostlinných a

živočišných druhů v prostoru Střelnice u Semanína (součást EVL Psí kuchyně). V první polovině roku
byla ve spolupráci se severočeským sdružením Suchopýr, o.p.s. zahájena příprava projektu
revitalizace území, avšak Suchopýr, který měl projekt a žádost o dotaci z OP ŽP vytvořit, v červenci od
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záměru definitivně odstoupil. Nyní tedy hledáme další možnosti, jak alespoň dílčích revitalizačních
opatření dosáhnout. Koncem roku se také uskutečnilo poměrně konstruktivní jednání na AOPK
v Pardubicích, kterého se zúčastnili Vlastimil Peřina, Jan Košnar, Jan Jetenský, Milan Růžička, Mária
Jemelíková (všichni AOPK), Jana Svobodová (KUPK OŽPZ), Pavel Lustyk (mapovatel biotopů Natura
2000) a Filip Jetmar. Výstupem je zápis z jednání vyjadřující dohodu o tom, jakým způsobem je
vhodné o lokalitu pečovat – tj. jak hospodařit, jaké zásahy provádět, co revitalizovat atp. Zápis spolu
s materiálem již dříve sepsaným F. Jetmarem a připomínkovaným J. Košnarem (návrh péče) by tak
měl posloužit jako výchozí podklad k přípravě plánu péče o toto cenné území. Celá lokalita byla
Vládou ČR vyhlášena jako „EVL Psí kuchyně“ v roce 2011 a do 6 let by mělo dojít k rozšíření přírodní
rezervace Psí kuchyně o nové plochy, včetně střelnice.

■

V květnu a červnu 2011 organizuje Filip Jetmar monitoring organizmů v PR Králova zahrada.

Zpráva o průzkumu se posléze stává součástí tzv. studie proveditelnosti k záměru revitalizace toku
Zádolského potoka. Na průzkumu pro zpracovatele studie (Envicons s.r.o.) se podíleli Pavel Novák,
Kamil Sopoušek, Filip Jetmar a Jiří Mach. Po jistých komplikacích způsobených ing. Svobodovou
z Krajského úřadu se nakonec Lesy ČR přece jen rozhodly zadat zpracování projektové dokumentace
a revitalizace, o které se již dlouhá léta mluví, by mohla být zahájena v roce 2013.

■

Na základě výzvy MěÚ Svitavy se vyjadřujeme k záměru společnosti Rybářství Litomyšl ke

kácení dřevin na rybnících Mušlový a Černý. Dohodu s RL vytváří za naši ZO Filip Jetmar.

■

V letním období využívá předseda naší ZO Jiří Mach nabídky ÚVR ČSOP a podává podnět

k návrhu Stanov ČSOP, který se týká podmínek vzniku nových základních organizací ČSOP.
Reaguje tak na situaci, kdy i v naší oblasti vznikají účelově ZO zakládané „protistranou“ v ochraně
přírody a krajiny, jakou je Rybářství Litomyšl, které nedávno založilo ZO ČSOP Třebovka (Opatov) a
ZO ČSOP Baldský vrch (Jedlová). Tato situace je absurdní a pro řádné organizace nepřijatelná.

■

Sledujeme pokračující proces řízení v rámci EIA, ve kterém se posuzuje možnost výstavby

obalovny živičných směsí v prostoru blízkém rybníku Hvězda na k.ú. obce Třebovice. Veřejného
projednávání v obci se zúčastnil Jakub Vrána. Naší snahou je upozornit na nevhodnost tohoto záměru
již v této fázi, ještě před samotným územním a stavebním řízení.

■

V rámci komplexních pozemkových úprav (KPÚ), které se připravují v katastrálním území

Opatovec, předložil Filip Jetmar pozemkovému úřadu Svitavy návrh na vybudování menších vodních
ploch (poldrů a rybníčků) a řešení území zejména v lokalitě za Černým rybníkem. Součástí KPÚ je
totiž i plán společných zařízení, který vedle například cestní sítě zahrnuje i systém ekologických,
protierozních, hydrologických a krajinných opatření.
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Bleskovky.
Smutnou zprávu se dovídáme 3. února, kdy došlo ke střetu vlakové soupravy s orlem
mořským v koridoru u železniční stanice Semanín. Bohužel je potvrzeno, že jde o samici z páru, který
již několik let v okolí opatovských rybníků hnízdil. Orel se na krátký čas dostal do záchranné stanice
Pasíčka u Proseče, kde však brzy uhynul. Samice byla kroužkována v Německu.
Na počátku února dostáváme zprávy o vcelku vzácně časném pozorování čápů černých na
Svitavsku. První pochází z Dolní Lhoty-Předměstí u Svojanova (nepřesné zprávy směřují k datu okolo
14.ledna), a druhé pozorování pak 5.2. v Brněnci. Šlo by tak o velmi neobvyklé (v podmínkách ČR)
zimování tohoto migranta, či snad o brzký přílet do naší republiky.
Nezvykle byla přistižena sluka lesní při přeletu nad městem Svitavy. Na jarním tahu ji tak
viděli Milan Janoušek i Luboš Novák.

Nevšední ornitologický zážitek měl Jiří Mach a Luboš Novák na svitavském Horním rybníku,
když 15. dubna sledovali aktivní lov rybek dvou potáplic severních ve svatebním šatu. Měli štěstí i na
nezvykle krátkou pozorovací vzdálenost majestátných potáplic.

Na stejném rybníku pak Luboš Novák pozoroval 22. května při přeletu vlhu pestrou. Jde
teprve o třetí záznam tohoto druhu ve Svitavách, který může souviset s letošním úspěšným
zahnízděním na několika místech ve středních Čechách. Další zajímavý ptačí druh zde Luboš viděl
koncem srpna. Šlo o husici rezavou – tentokrát první záznam ve Svitavách.
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Pokud jde o čápy bílé, pak jsme letos zaznamenali hnízdění na 5 lokalitách Svitavska.
Konkrétně šlo o hnízdění ve Svitavách-Moravském Lačnově (3 mláďata), Opatově (3 mláďata),
Opatovci (1 mládě), Vendolí (2 mláďata) a zřejmě vůbec poprvé pár zahnízdil na komíně společnosti
Aqua v Radiměři (2 mláďata).

Letos více než kdy jindy se Jiří Mach věnoval sledování průtahu dravců krajinou polí a luk u
Svitav. U Vendolí měl pak štěstí v srpnu na luňáky hnědé, luňáky červené a motáky lužní.

K mimořádným ornitologickým pozorováním může Jiří Mach připočítat od 18. srpna 2011 i
sledování lindušky úhorní v prostoru polí mezi Sebranicemi a poličským letištěm.

1. září pozoroval Miroslav Zemánek v centru Moravské Třebové teplomilnou kudlanku
nábožnou. Pozorování tohoto druhu je v naší oblasti velmi raritní.

14. září pozoroval Luboš Novák při přeletu nad svitavským Horním rybníkem 5 rybáků
severních. Tento druh není dosud registrován v avifauně Svitavska i proto, že rybáci severní využívají
pro svůj tah téměř výlučně mořské pobřeží pevniny. Lubošovo pozorování podléhá schválení
Faunistickou komisí ČSO.
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Mírný průběh měsíce prosince znamenal i možnost výskytu některých ptačích druhů, které
bychom za obvyklých okolností zaznamenali jen těžko. Jde o záznam čírky obecné (dokonce v jezírku
parku Jana Palacha, konipase horského, ledňáčka říčního nebo rehka domácího.

V roce 2011 jsme zaregistrovali výskyt 167 ptačích druhů v území města Svitavy a jeho
těsném okolí (třetí nejvyšší počet od roku 2002, rekordní byl rok předešlý - 170 druhů). Mezi největší
rarity lze jmenovat bukače velkého, kvakoše nočního, poláka malého, husici rezavou, husici liščí,
zrzohlávku rudozobou, luňáka hnědého, chřástala kropenatého, jeřába popelavého, racka
žlutonohého, rybáka bělokřídlého, rybáka velkozobého, rybáka severního a vlhu pestrou.
V území svitavských rybníků Dolní a Horní to pak bylo 144 druhů ptáků. Jde o rekordní počet od
roku 1997, kdy je statistika vedena. Byl registrován historicky největší počet vrubozobých (20),
brodivých (6), krátkokřídlých (5) a šplhavců (6) – u všech skupin jde vyrovnaný nejvyšší počet druhů.
Potěšitelný je poměrně vysoký počet vodních a mokřadních druhů ptáků (63). Úplně poprvé zde byly
zaznamenány 2 druhy : husice rezavá a rybák severní (obě pozorování Luboš Novák).

Sledujeme práci Mariána Poláka v oblasti dokumentaristiky. Jeho zřejmě hlavní počiny
byly cesty do pralesů střední Afriky (projekt „Gorily mezi Afrikou a Prahou“ - spolupráce s J.Hoškem,
ČT a ZOO Praha), do dalekého Mongolska (dokument na DVD „Návrat divokých koní“ o historicky
prvním návratu koňů Převalského do přírody z pražské ZOO) a ještě vzdálenějšího Nového Zélandu
(pilotní díl k dokumentárnímu cyklu České televize „V pohorách po horách“).

Z činnosti ZO.
☼

V lednu vystupuje Milan Janoušek v rámci svitavských Cestovatelských večerů se svojí

přednáškou „Houby Svitavska“ v Nadaci J.Plívy.

☼

V lednu se opět podílíme na zimním Mezinárodním sčítání vodního ptactva, které zimuje na

našich vodních tocích a případně i stojatých plochách. Tradičně kontrolujeme nejen rybníky Svitavska,
ale i řeku Křetínku v úseku Hamry-Bohuňov nebo řeku Svitavu mezi Březovou nad Svitavou a
Rozhraním. Zajíždíme také až do Adamova, kde Svitavu obhlížíme do Bílovic nad Svitavou. Všude se
setkáváme s volavkami popelavými, skorci vodními a zejména kachnami divokými. Nutno
poznamenat, že sčítání muselo být posunuto z tradičního termínu na konec ledna pro extrémně
zvýšené hladiny toků po lednovém tání sněhu.
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☼

Po krátkém lednovém oteplení došlo k výletu několika jedinců netopýrů rezavých ze svých

zimovišť na sídlišti ulice Svitavská. Z balkónu jednoho z bytů přenáší Jiří Mach 6 netopýrů do dutiny
torza lípy na Pražské ulici.

☼

Pod vedením Filipa Jetmara jsou v počátku února zbavovány ostrůvky na rybníku Hvězda u

Opatova náletových dřevin pro zlepšení podmínek k hnízdění racků chechtavých.

☼

„Ukliďme svět!“ („Clean up the world“)

V neděli 27.3.2011 jsme uspořádali naši první akci v rámci mezinárodního projektu „Ukliďme svět!“
(„Clean up the world“), který je v ČR pořádán pod záštitou Českého svazu ochránců přírody. Cílem
bylo vyčistit okolí opatovského rybníka Hvězda a zároveň i seznámit příchozí s místními opeřenci.
Všech 9 účastníků mohlo nakonec pozorovat například i orlovce říčního, racky žlutonohé nebo
odchyceného a kroužkovaného ledňáčka říčního (kroužkoval Václav Jelínek). Hlavní ale je, že se nám
podařilo dostat oblast přítoku Hvězdy z nejhoršího.
V sobotu 17. září jsme uspořádali druhou akci v rámci kampaně "Ukliďme svět!". Cílem bylo
tentokrát čištění lesů kolem Opatova. I přes nevelkou účast (3 lidé) se nám v komorní atmosféře
podařilo sesbírat odpadky z nejvíce postižené oblasti (odpočívadlo "U svatého Antoníčka"). Vše bylo
navíc spojeno se sběrem a určováním hub, z nichž jsme měli například chřapáč pružný, penízovku
Cookovu nebo známé hřiby kováře a křemenáče osikové.

☼

Od dubna 2011 začínáme svoji činnost prezentovat pomocí webových stránek na

www.csopsvitavy.cz.

☼

Přenášení obojživelníků v roce 2011.

Od 19. března do 22. května 2011
probíhal u rybníčků na jižním konci
Hradce nad Svitavou již 5. ročník
„Záchranného

transferu

obojživelníků“, na němž se tentokrát
podílelo 26 lidí (dosud nejvíc) z řad
členů i nečlenů naší organizace (v
abecedním pořadí: Michal Burša,
Michal Gut, Hana Gregorová, Bára
Chmelinová,
Kristián

Milan

Janoušek,

Janoušek,
Veronika

Kadlčíková, Zuzana Karlíková, Jiří
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Mach, Ondřej Mach, Ivan Mikuláš, Luboš Novák, Veronika Průšová, Jan Richtr, Stanislav Schaffer,
Daniel Šrajbr, Martin Šrajbr, Renata Šumová, Marian Velešík, Vladimír Velešík, Aneta Vodvárková,
Leo Vondra, Jakub Vrána, Kristýna Vránová, Milan Vrána, Petr Zobač).

A podobně rekordní jako počet přenášejících bylo i množství zjištěných obojživelníků. Během 2 jarních
měsíců se podařilo najít a před možnou smrtí pod koly aut zachránit dohromady 5824 žab a čolků,
takže jsme o 1690 ex. překonali minulou, dosud nejúspěšnější akci (obr. 1).
7000

POČET EX.

6000

5824

5000
4134

4000
3000
2000

2479

2617

2007

2008

2047

1000
0
2009

2010

2011

ROK

Obr. 1: Celkový počet všech přenesených obojživelníků v letech 2007-2011.

Podíváme-li se na jednotlivé druhy zvlášť, tak ropuch obecných (Bufo bufo) bylo v roce 2011
přeneseno 5472 ex., tedy o 1462 ex. více než před dvěma lety (obr. 2).
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Obr. 2: Počet přenesených ropuch obecných (Bufo bufo) v letech 2007-2011.

Druhým nejpočetnějším obojživelníkem se opět stal čolek obecný (Lissotriton vulgaris). I v jeho
případě došlo k zlepšení, konkrétně ze 101 ex. na 189 ex. (obr. 3).
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Obr. 3: Počet přenesených čolků obecných (Lissotriton vulgaris) v letech 2007-2011.

Výjimečný byl poslední transfer pro kuňku obecnou (Bombina bombina), když za jediný den
(7.4.2011) bylo přeneseno 43 ex., tedy skoro dvojnásobek toho, co se nasbíralo za předchozí 4 roky
dohromady. Nakonec se početnost této žabky zastavila až na 111 ex. (obr. 4). Hlavní příčinu bychom
viděli především ve velké louži poblíž lokality, v níž se mohli tito obojživelníci předloni nově
rozmnožovat.
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Obr. 4: Počet přenesených kuněk obecných (Bombina bombina) v letech 2007-2011.
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Potěšující je i množství jedinců čolka velkého (Triturus cristatus), který byl nyní zjištěn v rekordním
počtu 45 ex. (obr. 5).
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Obr. 5: Počet přenesených čolků velkých (Triturus cristatus) v letech 2007-2011.

Kromě toho bylo ještě nalezeno 7 skokanů hnědých (Rana temporaria), což zhruba odpovídá situaci
při předchozích ročnících. Bohužel jsme ani teď nenarazili na blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus),
jejíž absence by se dala vysvětlit tahem mimo zábrany, přehlédnutím při přenosu nebo i zmizením
místní populace. Nic z toho ale nemůžeme tvrdit s jistotou a nezbývá nám než počkat na příští
transfery, jež přinesou další data.
Důležitou věcí k řešení je potom nárůst mrtvých (hlavně přejetých) žab. S tím by se mělo bojovat
rozšířením zátarasů za poslední domy v obci.
Závěrem tak lze říci, že 5. ročník překonal všechny své starší bratříčky a stal se dosud nejlepším.
Příčiny vedoucí k takovémuto výsledku je možné vedle již zmíněného hledat například ve vlivech
okolního prostředí (teplota, vlhkost, průběh zimy, množství potravy, úkrytů, predátorů a parazitů),
dobře postaveném odchytovém zařízení, dodržování bezpečnostních zásad (nošení vždy vlhkých
rukavic) a samozřejmě v samotném přenášení. To všechno patrně hraje větší či menší roli, takže
nakonec můžeme s čistým svědomím prohlásit naše dosavadní snažení za úspěšné a připravovat se
na další přenášení. Rádi bychom však ještě před tím poděkovali účastníkům na těchto řádcích
hodnocené akce za ochotu pomoci obojživelníkům při jejich nebezpečné cestě k rozmnožování.

Jakub Vrána a Veronika Kadlčíková
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☼

Letošní ročník Vítání ptačího zpěvu jsme se rozhodli uspořádat 30. dubna v Lanškrouně. Na

trase podél rybníků Krátký, Dlouhý, Olšový, Pšeničkův, Slunečný a Plockův jsme se nakonec se
zajímavějšími ptačími druhy sice nesetkali, ale za příjemného jarního počasí jsme mohli poznat oblast
rybníků, kterou sice máme „za kopcem“, ale po stránce ptačích druhů ji neznáme prakticky vůbec.

☼

V květnu Jiří Mach a Filip Jetmar za naši ZO využívají nabídky ZO ČSOP Podorlicko a účastní

se exkurze na nové naučné stezce v Semaníně. Za pěkného počasí a účasti řady zájemců prožívají
příjemný den v prostředí, které dobře znají a snaží se je také chránit před řadou negativních jevů.
Oživením bylo například i pozorování mloka skvrnitého v rokli Semanínského potoka.

☼

Zejména v letním a podzimním období koordinuje Filip Jetmar práce v rámci péče o

botanicky významná území v oblasti Opatovska (Střelnice, Nový rybník, Černý rybník a další
lokality). Na nich se opakovaně podílí řada našich členů i příznivců ochrany přírody. Jedná se
především o kosení travních porostů a vyřezávání dřevin. Na střelnici se pak Filip Jetmar snaží
alespoň částečně usměrňovat zemědělské práce, které zde od roku 2011 provádí Ekofarma Kolínová
z Podolí u Bouzova (pastva jalovic, mulčování, vyřezání náletových dřevin).
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☼

Filip Jetmar a Bára Chmelinová činí v druhé polovině roku kroky k zajištění ochrany

orchidejové louky na stráních u Skleného. Jde o významnou lokalitu vstavače mužského,
zvonečníku hlavatého nebo upolínu evropského, kterou nedávno objevil Pavel Lustyk. Právě Pavel se
společně s Tomášem Siglem z KUPK sešel na místě se zemědělcem panem Inocencem Pavlíkem,
který zde (bohužel) od roku 2011 začal hospodařit, konkrétně pást krávy. Prozatím se podařilo
dosáhnout ústní dohody o způsobu hospodaření. Lokalitu budeme bedlivě sledovat, aby mohla být
péče o cenné plochy včas vyhodnocena a případně zvolen další postup.

☼

Koncem měsíce září vystupuje Jiří Mach v rámci „Cestovatelských večerů“ (pořádá Jan Richtr)

v Nadaci J.Plívy se svými postřehy a zážitky z letošního březnového sledování zimujícího ptactva na
severu Polska.

☼

První říjnová sobota patří na opatovských rybnících Nový a Hvězda již tradičně Festivalu

ptactva. Teplé a slunečné počasí přilákalo na akci rekordních 56 účastníků (z toho 24 dětí).
Potěšitelné je, že se vedle místních ornitologů, ochránců přírody a dětí z choceňského ZO ČSOP
objevili také zájemci z řad svitavské veřejnosti. Dokonce došlo historicky podruhé na mezinárodní
účast v podobě jedné britské ornitoložky.
Všichni příchozí se mohli vedle pozorování celkem 650 ptáků 40 druhů (mezi ty vzácnější patřili
například skorec vodní, bekasina otavní, kopřivka obecná, orlovec říční nebo orel mořský) těšit
z výborných párků a vůbec poprvé také z ukázky ptačího kroužkování (kroužkoval Jakub Vrána).
Vzhledem k množství kladných ohlasů můžeme letošní festival, co se úspěšnosti týče, přiřadit
k podobně úspěšným předchozím ročníkům.

☼

V měsících listopad a prosinec mohla svitavská veřejnost shlédnout ve Fabrice výstavu

nejlepších fotografií ptáků „Ptáci 2010“, které do Svitav doputovaly od pořadatele - přerovského
ORNISu Muzea Komenského. V soutěži 81 autorů z celé ČR soutěžilo na 350 fotografií, mezi kterými
byla porotou vyhodnocena jako nejlepší fotografie našeho člena Mariána Poláka (viz níže).
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☼

Na začátku prosince Jiří Mach a Jakub Vrána koordinují (společně za pomoci ostatních členů

ZO) instalaci berliček pro dravce. Finanční prostředky poskytlo město Svitavy. Při asfaltové cestě
v Moravském Lačnově Na předělu bylo umístěno 22 a v polích v Lánech pak 40 berliček. Velmi brzy
jsme se mohli přesvědčit, že je v zimním období dravci využívají. A protože jde o berličky
permanentní, pak doufáme, že v dalším období roku poskytne lepší podmínky pro lov potravy i dalším
ptačím druhům, které Svitavami migrují, ale i zdejším hnízdičům.
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Zážitky a postřehy z terénu.
Kolik strak hnízdí ve Svitavách?
Straka obecná (Pica pica) je do určité míry synantropním druhem již od nepaměti. V naší
ornitologické literatuře z konce 19. století se můžeme dočíst, že vyhledávání lidské přítomnosti je již
dlouhodobým znakem populací strak i na našem území. V průběhu druhé poloviny 20. století se však
začaly více projevovat změny, které se staly markantní především díky nejen častější přítomnosti strak
v prostředí vesnic a měst, ale později i jejich početnějším případům opakovaného úspěšného
zahnízdění v tomto prostředí.

Ponechme teď obšírnější úvahu o příčinách změn, které vedou k postupující synantropizaci a
měnící se synurbanizaci. Všeobecně se jako důvod zvýšené míry synantropizace uvádí možné silnější
tlaky ze strany dravčích predátorů krajiny extravilánu a zároveň jisté kompetiční vztahy s ostatními
krkavcovitými druhy, především vránou (Corvus sp.). Dále reakce na změny, které nastávají u
populací ptáků, kterými se straka v místech intravilánu živí. V neposlední řadě se do souvislostí dává i
snížená intenzita pronásledování strak jako „škodné“ ze strany člověka a snadnější dostupnost i další
jejich potravy v urbánním prostředí. Zřejmě půjde i o faktory, které se však nesnadně sledují, například
vliv klimatických změn. Navíc svoji úlohu stále bude sehrávat i geografická poloha v dané části areálu
straky obecné. Synantropizace však neznamená na řadě míst snižování početnosti hnízdících párů ve
volné krajině, a tak nám tento druh jistě přinese ještě řadu podnětů pro náš zájem o něj.
V poslední době je častým cílem studium synurbanizace, kolonizační dynamiky prostředí a
okolností v chování strak, například v závislosti na změnách hnízdní preference druhů ptáků, kterými
se straky živí. Dnes na řadě míst ve městě už například není žádnou neobvyklou situací, když se
setkáme s tím, jak straka preduje hnízda kosů na balkónech panelových domů.

Nemohli jsme si ani ve Svitavách za posledních přibližně deset až patnáct let nevšimnout, jak i
zde straky pronikají při tvorbě hnízd blíže k lidským stavbám. Všímali jsme si nejen zvýšeného počtu
hnízd na okrajových částech města, na dominantních stromech v místech, kde je stromovitá zeleň. Po
čase už nás nepřekvapilo ani hnízdění před okny bytů prakticky v centru města. Nejsem dozajista
sám, koho začal zajímat i počet hnízdících strak na území Svitav. Chyběla ale realizace orientačního
průzkumu, ke kterému jsem se rozhodl v konci března tohoto roku. Chtěl jsem si na otázku „Kolik strak
hnízdí ve Svitavách?“ odpovědět alespoň nějakým odhadem.
O existenci řady hnízd jsem pochopitelně věděl z dřívější doby, nicméně nyní bylo potřeba
projet přibližně třetinu katastrálního území města Svitavy. To se vcelku dá během několika jarních dní
(nemohu za strakami jezdit celý den), kdy jsou ještě na listnatých stromech dobře patrná stračí hnízda.
Navíc straky v tento čas jsou na hnízdištích poměrně aktivní. Přesto jsem neprojel nebo neprošel
úplně celou vymezenou plochu. Zaměřil jsem se zejména na zastavěné partie. Nutno ale podotknout,
že ostatní prostředí (například zemědělské plochy na území města), které jsem při průzkumu cíleně
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neprojížděl, dobře znám z pohybu při pozorování ptáků, a o zde přítomných hnízdech bych většinou
věděl. Přesto celkový odhad počtu ve Svitavách hnízdících párů strak považuji za mírně
podhodnocený.
Katastrální území města má 3.133 ha, z toho zastavěná část tvoří v současné době přibližně
35%. Intravilán města se nachází ve středu kat. území. V centrální části má kruhovitý tvar. Z ní
vycházejí linie zástavby v úzkém pásu na sever, na jih a částečně na severozápad (viz mapka). Leží
v nadmořské výšce 430-450 m n.m. a bezprostředně je většinou obklopen zemědělskou krajinou
s typickými alejemi topolů v podobě větrolamů. Zemědělské pozemky s menším počtem drobných
lesíků ve větší vzdálenosti pak v poměrně otevřené a zvlněné krajině lemují rozsáhlejší lesní porosty
Hřebečovského hřbetu z východu a Javornického hřebene ze západu.

Přestože jsou straky ptáci se silným sociálním chováním, projevující se setrváváním v hejnech
rodinek nebo i nepříbuzných jedinců v mimohnízdním období, nehnízdí v koloniích jako některé
příbuzné rody krkavcovitých nebo i druhy strak, například straka modrá (Cyanopica cyana). Musel
jsem proto počítat s tím, že v rámci jednoho hnízdního okrsku najdu i několik hnízd, které straky
momentálně nevyužívají. Bylo by sice ideální zaznamenat přímo počet jen obsazených hnízd, ale to
už je pochopitelně jiný druh práce, s jinou metodikou a zejména jinou časovou a personální dimenzí.

Co jsem tedy orientačním průzkumem v druhé polovině března zjistil?

Především v zastavěné ploše
území

města

Svitavy

jsem

registroval 32 hnízd, z nichž
částí se jednalo o hnízda jen
evidentně

rozestavěná,

případně v takové blízkosti, že
šlo o hnízda patrně tohoročně
nevyužitá. Za využívané hnízdo
jsem

považoval

zejména

hnízda, o jejichž obsazení jsem
věděl z předchozí doby a také
ta, která vynikala svojí velikostí
oproti

ostatním.

Takto

k hnízdění zřejmě využívaných
hnízd jsem nakonec určil 16, což byl přibližný počet očekávaného odhadu. Dnes už však neexistuje 1
hnízdo, které bylo odstraněno z topolu (nic třpytivého se v něm prý nenašlo), určeného ke kácení.
Předpokládám, že brzy dojde k jeho náhradě a bude zajímavé sledovat, zda-li to bude v blízkosti dnes
již bývalého hnízda.
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Naprostá většina hnízd se nachází na starších, mnohdy i poměrně vysokých stromech.
Z dřevin straky využívají především břízu (9x), lípu (6x), topol (5x). Méně již olši (3x), jasan (2x), javor
(2x), buk (2x) nebo jírovec (1x). Ve dvou případech byla hnízda (zjevně nevyužívaná) postavená
v mladém náletovém porostu listnáčů.
K výběru a preferenci hnízdního prostředí a jeho okolí se dá bez podrobnějšího a
dlouhodobého studia vyjádřit jen ztěží. Přesto by se dalo uvést, že straky rády zahnízdí v blízkosti
parků, zahrad, zahrádkářských kolonií nebo hřbitova, a to jak na okrajích samotného města, tak v jeho
centru. Důvodem může být snadnější dostupnost potravy v podobě mláďat ptáků, kteří v takových
místech mají zvýšenou hnízdní hustotu. Prostředím se sídlištní zástavbou se straky doposud
pro hnízdění v našem městě skutečně vyhýbají, stejně tak jako místům relativně vhodným, ale bez
výraznější vzrostlé zeleně, například oblasti „evropských“ ulic na západě města nebo Vějíře. Větší
počet hnízd jsem také očekával v městské části Lačnov, která má vesnický ráz, navíc s tokem
Lačnovského potoka, kde rostou i vzrostlé dřeviny.
Kromě získávání nových záznamů o hnízdění strak ve Svitavách by bylo zajímavé zabývat se
i jejich nocováním, o kterém předpokládáme, že se děje v okrajových částech města, kde patrně
využívají husté keřové porosty mladých listnatých dřevin.
Jiří Mach

Ptactvo odkalovací nádrže v Sádku u Poličky.
Pokud se rozhodnete poznávat a pozorovat zejména vodní ptáky v oblasti Poličky, pak zřejmě
nejlepší možností, pokud se týká druhové rozmanitosti, bude odkalovací nádrž ZŘUD –
Masokombinátu Polička a.s. Nachází se 3 km severozápadně od Poličky (kv. 6263), ve zvlněné
krajině polí a lesů, na okraji Českomoravské vrchoviny a Žďárských vrchů.

Důvodem ornitologické nebo birdwatcherské atraktivity je jednak to, že vodní plocha 7 ha je
největší v širším okolí, lokalita leží v otevřeném terénu a vodní režim je během roku proměnlivý.
V určitých letech dochází k tomu, že v jarním období je hladina snížená, což vede k zarůstání zadní
partie makrofytickou vegetací, zejména orobincem a zblochanem. V období počínajícího léta je však
hladina navyšována. Pro v tu dobu hnízdící ptáky to sice není příznivé, nicméně díky velkému obsahu
živin ve vodě se tak předchází negativním dopadům silně eutrofního stavu vodního prostředí, zejména
pokud by v létě nastal nedostatek srážek. Jen zcela výjimečně dojde k tomu, že nádrž je úplně
vypuštěná (rok 2002). Známy jsou i snahy o chov ryb v nádrži, ale právě nadbytek živin je zřejmě
hlavním důvodem, proč k tomu dosud naštěstí nedošlo. Přestože se lze k nádrži polními cestami
poměrně dobře dostat, patří doposud k těm místům, kde ptáci nejsou příliš rušeni lidskými aktivitami.

17

Hlavní nádrži, která
se

rozdělena

hrazením

na

dřevěným
2

části,

předchází malá odkalovací
nádrž,
k hlavnímu

kde

dochází
ukládání

sedimentů. Na dně horní
části hlavní nádrže je také
poměrně

dostatek

sedimentů, a tak se zde
vytvořila

společenstva

vodních rostlin, ve kterých
nachází řada vodních druhů
ptáků nejen úkryt při tahu,
ale i hlavní prostředí pro
hnízdění. Případně obnažené dno se sedimenty je pak vhodný dočasný biotop pro druhy, které
pohybem po zemi rádi hledají potravu na otevřených plochách.

Já osobně jsem začal ptáky na této nádrži pozorovat v polovině 90. let minulého století. V roce
1995 jsem zde potvrdil hnízdění kulíků říčních (Charadrius dubius) na dně nádrže. O rok později jsem
objevil hnízdo motáka pochopa (Circus aeruginosus) v nevelké rákosině sousedního menšího
Pavlišova rybníka (zahnízdil ještě v roce 2002). Poslední roky lokalitu dojíždím navštěvovat zejména
v hnízdním období. Mezi další současné pozorovatele bych uvedl Jakuba Macha z Poličky a Václava
Klejcha ze Sebranic, jejichž pozorování jsou také použity v tomto příspěvku.

K nepravidelně hnízdícím druhům odkalovací nádrže můžeme zařadit potápku malou
(Tachybaptus ruficollis), labuť velkou
(Cygnus olor), kachnu divokou (Anas
platyrhynchos), lysku černou (Fulica
atra)

nebo

strnada

rákosního

(Emberiza schoeniclus). Mimořádně
dojde

k zahnízdění

poláka

chocholačky (Aythya fuligula), čejky
chocholaté (Vanellus vanellus), kulíka
říčního, cvrčilky zelené (Locustella
naevia),

rákosníka

(Acrocephalus

obecného

scirpaceus)

a

rákosníka zpěvného (Acrocephalus
palustris).
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Od jarního do podzimního období se zde setkáváme s volavkou popelavou (Ardea cinerea),
čápem bílým (Ciconia ciconia), lžičákem pestrým (Anas clypeata), kopřivkou obecnou (Anas strepera),
čírkou obecnou (Anas crecca), čírkou modrou (Anas querquedula), hvízdákem euroasijským (Anas
penelope), polákem velkým (Aythya ferina), motákem pochopem, chřástalem vodním (Rallus
aquatica), bekasinou otavní (Gallinago gallinago), vodoušem kropenatým (Tringa ochopus), vodoušem
bahenním (Tringa glareola), pisíkem obecným (Actitis hypoleucos), rackem chechtavým (Larus
ridibundus) nebo linduškou luční (Anthus pratensis).
K mimořádným záznamům na nádrži patří sledování potápky černokrké (Podiceps nigricollis)
v létě 1995 a v říjnu 2005, vodouše rudonohého (Tringa totanus) v září 1995 a v dubnu

2002,

vodouše šedého (Tringa nebularia) v červenci 1997 a v květnu 2002, jespáka malého (Calidris minuta)
v květnu 2002, jespáka bojovného (Philomachus pugnax) v květnu 2002 a v dubnu 2003, orlovce
říčního (Pandion haliaetus) v dubnu 2004, volavky bílé (Egretta alba) v říjnu 2008, lindušky horské
(Anthus spinoletta) v dubnu 2011, konipase lučního (Motacilla flava) v dubnu 2003 a v květnu 2011 a
zejména 2 lindušek rudokrkých (Anthus cervinus) v květnu 2007.
I okolí nádrže umožňuje pozorování dalších druhů ptáků, jako například v hnízdní době ťuhýků
obecných (Lanius collurio), ťuhýků šedých (Lanius excubitor), hrdliček divokých (Streptopelia turtur),
vran šedých (Corvus cornix) a dalších. Na přilehlých polích a podmáčených místech dochází k
vyhnízdění čejky chocholaté a kulíků říčních.

Přejme si, aby i nadále byla odkalovací nádrž dobrou příležitostí, jak prožívat příjemné chvíle
pozorováním ptáků v oblasti Poličska, a pro ptáky byla vhodnou hnízdní i tahovou lokalitou.
Jiří Mach

Jak neznáme přírodu na hranicích Svitav.
Nedávno jsem si v hlavě uvědomil, že zejména díky mým oblíbeným jízdám na kole za ptáky,
patřím k těm, kteří krajinu a přírodu jihovýchodního koutu Pardubického kraje v oblasti od Milov
Žďárských vrchů, po Panský vrch u Trpína, řeku Třebůvku u Vranové Lhoty a rybníky u Opatova, mají
proježděnou poměrně dobře. Pochopitelně i tak řada malebných a zajímavých lokalit, kde příroda
odolává neúprosnému tlaku člověka, ještě čeká na moji návštěvu. Navíc neváhám pátrat ani
v místech, kam se většina mých kolegů patrně vůbec nikdy nevydá, jako jsou neobdělávané rumištní
plochy průmyslové zóny nebo zemědělské a další industriální areály, včetně ploch parků, hřbitovů
nebo obytné zástavby.
Přesto jsem si během letošního léta potvrdil staré známé pravidlo o tom, že jsou stále místa
na hranicích mého bydliště, která člověk nemusí ani nikdy navštívit. O to hůř, když to jsou místa
přírodovědně zajímavá. Jedno takové jsem letos „objevil“.
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Podnětem mi bylo pozorování
hnízdícího

strnada

lučního,

bramborníčka hnědého a bramborníčka
černohlavého, která ze dne 19. června
na

webu

České

společnosti

ornitologické zveřejnil náš bývalý krajan
Libor Dvořák. Místo označil jako Báčovu
zmolu. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo
z mých

známých

tuto

plochu

z jakéhokoliv důvodu zmiňoval. Proto na
mě zpráva od L.Dvořáka magneticky
zapůsobila, a jakmile jsem mohl, rozhodl
jsem se na lokalitu 9. července podívat.
Jde vlastně o prostor hned za areálem ÚKZÚZu už na katastru obce Hradec nad Svitavou
(tedy na hranici s katastrem Svitav-Lánů). V terénu je poznat, že skutečně dříve šlo o úzké a
nehluboké údolí, tak typické pro zdejší slínovcové (opukové) nadložní vrstvy, které se ve směru západ
- východ táhne od nedalekého lesa až k silnici I/43, kde v sousedství silnice překlene údolí železniční
viadukt. Obyvatelé Hradce nad Svitavou jistě budou znát tuto zmolu jako místo, odkud se valí voda
k obci při silných deštích a bouřkách.
Údolí

bylo

poválečných

letech

patrně

již

zaváženo

v
ve

vzdálenosti asi 100 metrů od železnice
komunálním odpadem, pocházejícím
jistě i ze Svitav. Dodnes zadní partie
lokality slouží jako řízené úložiště
stavebního odpadu i zeminy např.
z výkopových
potvrzeno

prací,
na

jak

odboru

mi

bylo

životního

prostředí MěÚ Svitavy. Proto je přístup
ke

skládce

omezen

běžnou

neprůjezdností aut přes areál ÚKZÚZu,
ale i další závorou na příjezdové cestě ke skládce. Původní prostory skládky jsou dnes rekultivovány a
překryty zřejmě nekvalitní zeminou. Právě to se ukazuje jako zásadní, neboť většina plochy lokality je
pokrytá sporou bylinnou vegetací. Rovinaté místo bývalé skládky tak na mě působilo v letním období
jako stepní pláně jižní Moravy nebo maďarské puszty. I mě prakticky hned po příjezdu upoutalo 6
zpívajících strnadů lučních, jeden mláďata krmící pár bramborníčka hnědého, stejně jako pár
bramborníčka černohlavého, jehož hnízdo by nebylo v tu chvíli vůbec těžké najít. Dále mě potěšily 3
páry (rovněž hnízdící) ťuhýka obecného, hlasy křepelek polních a v keřovité vegetaci za skládkou
hrdličky divoké.

20

Lokalitu jsem zařadil mezi body své trasy (příjezd je možný i po polní cestě od křižovatky u
Zavadilky), při které jsem pátral v pozdně letním a podzimním období po dalších ptačích druzích, které
by se zde na tahu a potulkách mohly vyskytnout. Setkal jsem se tak zde s krahujcem obecným,
ostřížem lesním, konipasem lučním, linduškou lesní a dalšími druhy. V okolních polích jsem pak viděl
třeba motáka pochopa nebo čejkou chocholatou.
Takto blízké a zajímavé místo jistě zaslouží i více pozornosti. Prostory bývalé skládky i
s okolními poli skýtají docela slušnou pravděpodobnost zastižení i méně běžných ptačích druhů. Pro
některé z nich je lokalita určitou oázou, neboť kde například hnízdí tolik ťuhýků, strnadů lučních nebo
bramborníčků v okolí Svitav na tak malé ploše. Blízkost tohoto území okraji obce i města pochopitelně
sebou nese typická rizika, mezi která patří rušení motorových vozidel, na kterých se většinou
prohánějí mladí řidiči nebo snaha ukládat odpadní materiál mimo vyhrazená místa, tedy vznik tzv.
„černých“ skládek. Proto považuji za potřebné prostor monitorovat i z ochranářských důvodů.
Jiří Mach

Záraza hořčíková (Orobanche picridis) u Vendolí
Zárazy patří mezi nezelené cizopasné rostliny, které parazitují na kořenech cévnatých rostlin.
V České republice je známo téměř dvacet zástupců tohoto rodu, většina z nich je úzce vázána na
několik málo hostitelských druhů rostlin. Výskyt záraz je na našem území soustředěn zejména do
suchých trávníků v teplých oblastech (střední a severozápadní Čechy, jižní Morava), pouze několik
druhů častěji vystupuje i do vyšších, chladnějších poloh. Většina záraz patří mezi vzácné a ohrožené
druhy naší květeny.
Záraza hořčíková (Orobanche picridis) parazituje téměř výhradně na žlutě kvetoucím hořčíku
jestřábníkolistém (Picris hieracioides) z čeledi hvězdnicovité (Asteraceae). I v minulosti šlo o dosti
vzácnou zárazu a v posledních desetiletích byla zaznamenána pouze na nemnoha nalezištích na jižní
Moravě a v Českém středohoří. Ze Svitavska byl znám jediný spolehlivý údaj o výskytu doložený
nedatovanou herbářovou položkou v herbáři Univerzity Karlovy, která pocházela z okolí Vendolí.
Zárazu zde sbíral svitavský učitel P. Schreiber (zemřel r. 1924) pravděpodobně někdy na počátku
minulého století a od té doby nebyla v okolí Svitav pozorována. V roce 2011 ji však překvapivě nalezl
J. Roleček v zářezu železniční trati poblíž zastávky Vendolí-zastávka. Záraza zde, spolu se svým
hostitelem, osídluje nezapojenou vegetaci na mělké opukové zvětralině. Celkem bylo na lokalitě
nalezeno 10 jedinců tohoto kriticky ohroženého druhu. Jde o pozoruhodný izolovaný výskyt
v klimaticky poměrně chladné a vlhké oblasti. Zároveň je to jedna z nejvýše položených lokalit zárazy
na našem území (550 m n. m.). Z dalších regionálně méně častých druhů, které hostí opuková suť
v zářezu, lze uvést konopici úzkolistou (Galeopsis angustifolia) a rýt žlutý (Reseda lutea). Ve zbytcích
suchých trávníků nad zářezem se potom lze často setkat s pozdně kvetoucím hořečkem brvitým
(Gentianopsis ciliata) a dále např. s rmenem barvířským (Anthemis tinctoria) a smělkem jehlancovitým
(Koeleria pyramidata). O nálezu zárazy a její lokalitě u Vendolí je připravován podrobnější článek
(Roleček & Novák in prep.).
Pavel Novák
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Všimli jsme si.
Další grant na podporu zvířat ve Svitavách.
Po minulém úspěchu v mezinárodním projektu „Make a Connection“, z něhož se podařilo
získat peníze na tři ornitologické vycházky, došlo k rozhodnutí pokusit se požádat o grant podruhé,
tentokrát

v rámci

nového

programu „Thing Big“. V mírně
změněném

složení

(zůstali

Dan Šrajbr, Petr Zobač, Jakub
Vrána

a

Kristýna

Vránová,

odpadl Adam Kašpar s Hankou
Gregorovou,

přibyl

naopak

Martin Šrajbr) jsme se nyní
zaměřili spíše na praktickou
ochranu volně žijících zvířat ve
Svitavách.
Vzhledem k tomu, že i
v tomto

případě

byla

naše

žádost úspěšná, podařilo se
ve zdejších parcích a na dalších vhodných místech během podzimu vyvěsit budky jak pro ptáky, tak
netopýry, rozestavit krmítka, připravit pítka a v neposlední řadě také zajistit často opomíjené
přikrmování polních ptáků v okolí města. V rámci osvěty pak došlo k rozdání několika krmítek po
místních mateřských školkách. Jedno šlo navíc též do Kojeneckého ústavu. Posledním naším cílem
byla potom akce pro veřejnost, nazvaná „Ptačí koleda“. Během ní mohlo 16 příchozích (z toho 3 děti)
zažít například kroužkování ptactva u krmítek nebo věšení mrkve, jablek a lojových kuliček po
stromech ve svitavských lesích.
Celkově se dá říct, že vše proběhlo nadmíru úspěšně, a teď už můžeme s klidem sledovat
první výsledky v podobě krmících se zvířat, k nimž snad brzy přibudou hnízdící opeřenci. Rádi bychom
tak závěrem poděkovali Kristiánu Janouškovi a Luboši Novákovi, kteří nám s realizací projektu
výrazně pomáhali.
Připomeňme na závěr, že program Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Think Big je
určen mladým lidem od 13 do 26 let, kteří mají dobrý nápad a potřebují finanční podporu pro jeho
realizaci.
za pořadatelský tým Jakub Vrána
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Poznámky k novému vydání Collins Bird Guide?
V roce 1999 vydalo britské nakladatelství HarpersCollins Publisher současně se švédským
Bonniers Fakta knihu L. Svenssona, P. Granta, K. Mullarneyho a D. Zetterstorma, dnes celosvětově
známou hlavně pod svým anglickým názvem Collins Bird Guide. Ihned po příchodu na pulty knihkupců
se tato publikace stala díky kvalitním textům a skvělým ilustracím jednou z nejuznávanějších terénních
příruček na určování ptáků západního Palearktu a dočkala se řady překladů. (Česky vyšla roku 2004
pod názvem Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu.) V posledních 10 let však dosáhla
ornitologie jako věda řady poznatků, mimo jiné i na poli systematiky, a vzhledem k vyčlenění několika
nových druhů, stávalo se vydání aktuálního, ale zároveň kvalitního určovacího atlasu pomalu nutností.
Proto je jen dobře, že loni ve Spojeném království vyšlo druhé, reeditované vydání populárního
"Svenssona". Jaké je a co nového v něm najdete, se můžete dočíst v následujících řádcích.
První

obsahovou

změnou

je

"přestavba"

v

pořadí

jednotlivých rodů. Zatímco první vydání začínalo podle tehdejších
zvyků standardně potáplicemi a pokračovalo přes potápky a
veslonohé dál, až k pěvcům, dnes jsou nejdřív vrubozobí a hrabaví.
To odpovídá současným poznatkům, podle nichž tvoří pravě tyto
dva již zmíněné rody společný taxon Gallianserae, jenž je vývojově
starší, než sesterský Neoaves, kam patří zbytek našich druhů. Další
novinkou je aktuální latinské názvosloví u sýkor, racků a několika
jiných opeřenců. Nejvíce však budou čtenáře zřejmě zajímat nově
přidané druhy. Napočítal jsem jich v hlavní části celkem 41, k tomu je jich ještě pár v rubrikách
„zatoulanci" a „utečenci ze zajetí" (krátké texty s maximálně dvěma obrázky na konci knihy). Všichni
nováčci se "rekrutují" z řad ptáků, kteří hnízdí na okraji vytyčeného areálu, zalétají do něj z jiných
oblastí a nebo patří už ke zmíněným

nově vymezeným druhům. První dvě jmenované a méně

početné skupiny zastupují například včelojed chocholatý (Pernis ptilorhynchus), hedvábník šedý
(Hypocolius ampelinus) či bulbul bělolící (Pycnonotus leucogenys). Větší prostor dostali také hohol
bělavý (Bucephala albeola) a morčák chocholatý (Mergus cucullatus). Mezi těmi třetími chybí, pro mně
z neznámých důvodů, rozdělené čečetky (stále uváděny spolu jako čečetka zimní – Carduelis
flammea). Naopak se zde své, hlavně na apeninském poloostrově dlouho vyvolávané, "samostatnosti"
dočkal vrabec italský (Passer italiae). Prostor je rovněž věnován budníčku balkánskému (Phylloscopus
orientalis), vyčleněnému z budníčka horského (Phylloscopus bonelli), králíčku madeirskému (Regulus
madeirensis), nedávno ještě patřícímu pod králíčka ohnivého (Regulus ignicapilla), bývalému
poddruhu ťuhýka šedého (Lanius excubitor) pyrenejskému ťuhýku pustinému (Lanius meridionalis) a
spoustě dalších, z nichž je účastníkům naší druhé tuniské exkurze dobře známa sýkora Cyanistes
teneriffa k níž patří i bývalý severoafrický poddruh modřinky známý pod názvem „ultramarinus“. Vůbec
nejvíc jsou ale z nováčků pochopitelně řešeni velcí rackové. K rackům stříbřitému (Larus argentatus) s
bělohlavým (Larus cachinnans) přibyli rackové středmořský (Larus michahellis), arménský (Larus
armenicus) a americký (Larus smithsonianus). Všichni jsou opatřeni podrobným popisem a velkým
množstvím ilustrací. O kvalitě jejich zpracování bohužel nemohu příliš mluvit, protože nepatřím k
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odborníkům na tuto těžkou skupinu. Nicméně myslím, že i v tomto ohledu bude kniha pro řadu z nás
určitě velkým praktickým přínosem, i když tu na rozdíl od odborných článků (VAVŘÍK 2001) chybí
třeba zpracování tvaru hlavy.
Asi pro stále trochu nejistou subspecifickou příslušnost jsou obsáhle zpracovány rovněž tři
poddruhy racka žlutonohého (Larus fuscus). Konkrétně se jedná o ssp. fuscus, ssp. graellsii a ssp.
heuglini (o něm se v předchozím vydání vůbec nepíše). Velký prostor má také sibiřský poddruh káně
lesní (Buteo buteo vulpinus). Poddruhy jsou vůbec poměrně zdařilým vylepšením, sice jich moc
nepřibylo, zato jsou ale ty staré většinou v grafické části mnohem přehledněji rozděleny. Ocenit se
musí také opět vysoká kvalita textu a vylepšení obrázkových boxů u desítek druhů. Vedle vzácně se
objevujících opeřenců (američtí pěvci), ptáků s výskytem na okraji areálu (např.: hrdlička východní –
Streptopelia orientalis) a endemitů (holubi Kanárských ostrovů a Madeiry) najdeme mnohem více
kreseb také třeba u výrečka malého (Otus scops), sovy pálené (Tyto alba), puštíka obecného (Strix
aluco), krahujce krátkoprstého (Acipiter brevipes) a bramborníčků (Saxicola spp.). Dobré je i zobrazení
letících potápek v jedné tabuli vedle sebe.
Naopak méně prostoru dostali sedmihlásci hajní (Hippolais iceterina) se švitořivým (Hippolais
polyglotta), lejsek širozobý (Muscicapa dauurica) a několik budničků (mimo jiné i větší - Phylloscopus
trochilus s lesním– Phylloscopus sibilatrix). Do kategorie „únik ze zajetí" (odkud byla většina druhů
přenesena pro změnu do sekce „zálety") naopak přešli alexandr malý (Psittacula krameri) spolu s
kachničkami karolínskou (Aix sponsa) a mandarínskou (Aix galericulata), což je u dvou posledně
zmíněných docela škoda, zvláště když si uvědomíme, že v hlavní části zůstali třeba mnohem méně
častí bažanti diamantoví (Chrysolophus amherstiae) a zlatí (Chrysolophus pictus). Osobně právě tohle
považuji za největší negativum reedice. K výčtu chyb je pak třeba ještě doplnit ponechání chřástala
polního (Crex crex) na jedné stránce s křepelkou a koroptví, přestože nemá s Gallianserae nic
společného a stále patří mezi krátkokřídlé ležící o několik stran dál.
Někdo by zřejmě našel ještě pár dalších drobných nepřesností, nicméně faktem je, že jsou
ještě vzácnější než šafrán a ztrácejí se ve přehršli nových, kvalitních informací. Collins Bird Guide se
tak, podle mého názoru, řadí po bok svého staršího sourozence a rozhodně patří mezi nejlepší
ornitologické příručky světa. Navíc přináší opravdu dobré a potřebné údaje k určování nových druhů.
Jakub Vrána
Literatura:
Svensson L., Mullarney K., Zetterstrom D. 2009: Collins Bird Guide (2. edition). HarperCollins
Publishers, London.
Svensson L., Mullarney K., Zetterstrom D., Grant P. J. 1999: Collins Bird Guide. HarperCollins
Publishers, London.
Svensson L., Mullarney K., Zetterstrom D., Grant P. J. 2004: Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého
východu. Svojtka a Co., Praha.
Vavřík M. 2001: K problematice určování a subspecifické příslušnosti racků skupiny Larus argentatus
vyskytujících se v České republice. Sylvia 37: 95-108.

24

Na cestách.
K Baltu na sever Polska za zimujícími vodními ptáky.
Záměr

navštívit

Polska

a

sever

jeho

pobřeží Baltského moře
zrál

v hlavě

některých

členů naší malé výpravy
delší čas. Pro některé to
zas

byla

otázka

jen

několika dní, než našli
motivaci

navštívit

v končícím zimním období
tuto zřejmě poměrně málo
našimi

ornitology

navštěvovanou oblast. O
tom, jaká překvapení nám nejen kosa helského poloostrova připraví v období od 5. do 7. března, nic
netušila rozmanitá skupina ve složení Jiří Mach, Antonio Mulet (Španěl nyní studující v Praze), Luboš
Novák, Petr Suvorov a Jaroslav Richtr (řidič).

Užitečné informace a rady pro pobyt jsme získali nejprve od Zdeňka Vermouzka, který tuto
oblast nedávno navštívil. Pochopitelně nastalo také zjišťování aktuálního výskytu zimujících ptačích
druhů na tamním pobřeží. Inspirativní byl především opakovaný výskyt racka šedého (Larus
hyperboreus) v přístavech Helu i Wladislawowa. Dopředu jsme se poohlédli i po případných dalších
zajímavých lokalitách, kterými se nakonec staly písečné duny v oblasti jezer Lebsko a Gardno
západně od poloostrova Hel a delta řeky Wisly v Gdaňské zátoce.

Po poměrně snadné cestě, jsme se v brzkých ranních hodinách objevili v sobotu 5. března
v přístavním městečku Hel. Leží na samotném
konci poloostrova, který je díky písčitým plážím
známým letoviskem Poláků při jejich dovolené.
Krátce po ubytování ve stanici oceánografického
institutu gdaňské univerzity, jsme již kolem sedmé
hodiny stanuli v Helu na březích Pucké zátoky.
Díky zatažené obloze a zjištění, že břehy jsou
v dohledu prakticky zamrzlé, naše prvotní nadšení
mírně opadlo. V zápětí jsme ale zjistili, že vody
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v přístavu skýtají velmi dobré podmínky pro koncentraci racků chechtavých (Chroicocephalus
ridibundus), racků bouřních (Larus canus), racků mořských (Larus marinus), zejména ale racků
stříbřitých (Larus argentatus), a dále pak kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo), labutí velkých
(Cygnus olor), lysek černých (Fulica atra) a hlavně kachnovitých vodních ptáků čeledi Anatidae. Z nich
tu byli nejpočetnější morčáci velcí (Mergus merganser), odhadujeme na pětset. Naopak spatřit zde
kachnu divokou (Anas platyrhynchos) byl spíše vzácný okamžik.
Co nás však naprosto na tomto místě velmi rychle fascinovalo byla přítomnost hoholek ledních
(Clangula hyemalis), turpanů černých (Melanitta nigra) i turpanů hnědých (Melanitta fusca), četných
hoholů severních (Bucephala clangula) nebo poláků kaholek (Aythya marila). Především již tokající
hoholky nebo jejich neustálé potápění se staly opravdovým zážitkem, který si u nás dopřát v takové
míře jistě nemůžeme. Z dalších vodních ptáků zde na relativně malé vodní hladině potravu při březích
hledali i morčáci prostřední (Mergus serrator), poláci chocholačky (Aythya fuligula), velmi výjimečně i
poláci velcí (Aythya ferina). Na molu v přístavu jsme pak i opakovaně pozorovali a fotografovali jednu
nenápadnou lindušku skalní (Anthus petrosus), a časté tu byly vrány šedé (Corvus cornix), které
hledaly potravní příležitosti hlavně na plážích nebo na ledu. Pro svůj příděl potravy do přístavu
neváhala dorazit i liška obecná (Vulpes vulpes).
V dalších dnech se počasí zlepšilo, a díky nástupu vyšších teplot vzduchu a jeho proudění
z jihu, ledy v pobřeží poměrně rychle ustoupily vodní hladině. Proto jsme v dalších dvou dnech mohli
přičíst k místním raritám i jednoho alkouna obecného (Cepphus grylle) a zaznamenat zvýšený pohyb
již předtím vysledovaných vodních opeřenců. Výrazně se pak měnila i četnost vyplouvání místních
rybářských lodí na lov mořských ryb.

Celí nedočkaví a motivovaní úspěšným začátkem našeho pobytu, jsme už v sobotu odpoledne
navštívili přístav v nedalekém městě Wladislawowo, které nemůžete při cestě na poloostrov minout.
Jestliže

jsme

byli

fascinovaní

už

pozorováním

ptáků

v Helu, pak okamžiky
v přístavu

tohoto

města,

přímo

nám

braly dech. Zejména
díky

počáteční

rozsáhlejší

zamrzlé

ploše v přístavu, ale i
tomu, že jsme zde
trávili víkendový čas,
nám

zdejší

připravilo

ptactvo
skutečně

nezapomenutelné
zážitky.

Tři

hodiny
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uběhly skutečně velmi rychle. Nejen, že jsme tu ve velkém množství racků vcelku snadno objevili i
mladého racka šedého, ale tolik morčáků velkých nebo hoholek ledních (asi 250) nás doslova
k přístavu přikovalo. Připočteme-li možnost určování racků a jejich stáří, nebo pozorování pěti kajek
mořských (Somateria mollissima), turpanů hnědých, asi osmi potápek žlutorohých (Podiceps auritus)
v zimním šatu nebo hejn hoholů severních a morčáků malých (Mergellus albellus), pak nelze než
konstatovat, že rozhodnutí vydat se do těchto míst bylo velmi šťastné.

Pro

nedělní

program

jsme zvolili nedlouhý přesun
západním směrem, k pobřeží
Baltu

do

národního

Slowiňského
parku.

Jeho

doménou jsou nejen písčité
pláže

s možným

výskytem

tuleňů nebo jezera Lebsko a
Gardno, ale především desítky
metrů vysoké písečné duny.
Nutno přiznat, že přestože jsme
zde

nezaznamenali

atraktivní

ptačí

druh,

žádný
patřily

okamžiky v tomto parku rovněž
k velmi neobvyklým, ceněným a zajímavým. Nakonec jsme si birdwatchingu užili i při sledování
patnáctky orlů mořských (Haliaeetus albicilla) nebo sedmnácti labutí zpěvných (Cygnus cygnus) na
téměř zamrzlém jezeru Lebsko u Rabky, nedaleko od Leby - do parku vstupního městečka. Při cestě
do Helu jsme ještě stihli zastávku ve wladislawowském přístavu, kde jsme měli možnost sledovat
počátek nocování tisíců vodních ptáků na pobřeží, mezi loděmi i dalšími partiemi zatím stále klidného
přístavu.

Klid už zde rozhodně nebyl v pondělí ráno. Jaro se už i zde hlásilo o své slovo, což nám
připomínaly i hlasy přelétajících skřivanů polních (Alauda arvensis). Proto už výrazně ledový pokryv
v přístavech a pobřežních zálivech začal ustupovat. Naše zastavení ve Wladislawowě bylo skutečně
krátké, ale o to více jsme si uvědomovali, co všechno jsme zde za tak krátký čas zažili.

Poslední naší oblastí, kterou jsme chtěli již prakticky při zpáteční cestě navštívit, byla delta
řeky Wisly. V Sobieszewu jsme odbočili podél ramene Mrtvé Wisly k prohlídce rezervace Ptačí ráj, kde
jsme sice sledovali jen nám už známé, a tak trochu již „okoukané“ morčáky, hoholy, racky nebo
hoholky. Vzrušení vyvolal snad jen přelet orla mořského. Vůbec poprvé při našem pobytu jsme zde
také viděli volavky popelavé (Ardea cinerea). Už jsme cítili pomalé loučení, a tak jsme si vychutnávali
modrou oblohu se sluncem a v pobřeží zvuky pohupující se ledové tříště na vodní hladině. S Lubošem
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pak vzpomínáme na jeho zdejší srpnový pobyt a druhy, které zde měl možnost vidět v loňském roce,
či na jeho zkušenosti s tímto krajem.
Nakonec jsme přejeli k samotné řece Wisle do Swibna. Na poměrně mohutném nezamrzlém
toku se tu ukazovaly stovky jedinců vodních ptáků. Cítili jsme, že už i oni vnímají blízkost jarních
námluv a pozdějšího hnízdění, které na mnohé čekalo až v oblasti za polárním kruhem. Loučení po
tak nádherných třech dnech nebylo snadné. Nenašli jsme nakonec nic, co bychom mohli přičíst na
vrub naší krátké výpravy. Vždyť i to, že každý z nás zde poprvé v životě viděl hned několik ptačích
druhů, dokládá mnohé. Vřele tedy návštěvu severu Polska, a to nejen v zimním období,
doporučujeme. A všem kolegům z naší party ještě jednou velký dík.
Jiří Mach

Podzimní návštěva NP Hortobágy, tentokrát kvůli jeřábům.
Kdo by neslyšel o jednom z evropských ornitologických fenoménů v území maďarské puszty a
rybníků, kde každoročně dochází ke shromažďování desetitisíců jeřábů popelavých (Grus grus) na
jejich cestě ze severu a severovýchodu Evropy do zimovišť. Kdo by také nechtěl někdy vidět toto
„přírodní divadlo“, kde vystupuje jeden jediný ptačí druh, a být tak užaslým divákem nevšedních
okamžiků a zážitků.
Když jsem se dověděl o exkurzi, kterou opětovně společně připravila ČSO s CK Primaroute,
posmutněl jsem, protože termín mi nevyhovoval. O to radostnější bylo zjištění, že pro velký zájem
bude na konci měsíce října (28.-30.10.) uspořádán ještě jeden zájezd. Přestože v Hortobágy jsem už
byl třikrát, nikdy ještě právě v období tahového sdružování jeřábů v místech, které znám jen z období
hnízdění. Proto jsem ani chvíli neváhal a dopřál jsem sobě i synovi Ondrovi zase trochu nového
poznání.

Na pražském hlavním vlakovém nádraží se večer před odjezdem (27.10.) setkávám
s královéhradeckým Karlem Bejčkem. I on se zjevně do Maďarska za jeřáby těší, a já jsem rád, že
mezi účastníky exkurze někoho znám. Záměr cestovat přes noc, a objevit se v Uherské nížině nad
ránem, se ukázal jako docela dobrý. Přijíždíme totiž ve chvíli, kdy se jeřábi mají rozlétávat ze svých
nocovišť. Tentokrát je ale čekání v chladném ránu docela dlouhé. Možná proto, že jej provází mlha.
Registrujeme sice přelety menších hejn hus, a i ojedinělé hlasy jeřábů, ale nakonec si musíme na
lepší okamžiky počkat do druhého rána.

Ranní „neúspěch“ nás nijak neodrazuje, a za jeřáby po
ubytování a snídani v Tiszafüredu míříme na pole jižně od
Kócsújfalu. Zde po poledni už konečně jeřáby při sběru nejspíš
kukuřičných obilek spatřujeme v počtu asi 4.000 jedinců. Pro mnohé
jsou to vůbec první okamžiky, kdy jeřába při přeletu vidí nad sebou a
mohou se začít učit typické „krrro“ nebo „kerrr“ (eventuelně krrru-
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krrru). Při přesunu blíže k hejnu jeřábů (pro mě docela překvapivě plachým) si všímáme i plachtícího
mladého orla královského (Aquila helaica). Můj Ondra je pak pochválen panem Nožičkou za to, že na
obloze záhy objevil ještě jednoho. Jinak plocha pastvin, polí i ruderálů byla poměrně ptákůprázdná.
Registrovat se podařilo jen běžné druhy pěvců jako například lindušky luční (Anthus pratensis) a
strnady rákosní (Emberiza schoeniclus) nebo bažanty obecné (Phasianus colchicus). Spíše výjimkou
bylo pozorování kolih velkých (Numenius arquata), volavek popelavých (Ardea cinerea) nebo volavek
bílých (Egretta alba). Řada ornitologicky atraktivnějších druhů ptáků, kteří tu hnízdí, se již přesunula
jižněji, a tak se zde setkáváme četněji jen s poštolkou obecnou (Falco tinnunculus), vrabcem polním
(Passer montanus), strakou obecnou (Pica pica) nebo stovkami havranů polních (Corvus frugilegus). I
nad pusztou poměrně často přelétají hejna hus, zejména hus polních (Anser fabalis) a hus běločelých
(Anser albifrons). Při cestování pak stačíme pohledy přes okna autobusu registrovat v mokřinách i
zástupce dalších vrubozobých druhů ptáků, především lžičáky pestré (Anas clypeata) a čírky obecné

(Anas crecca). Při jedné ze zastávek pak desítky minut obdivujeme pastvu typického uherského
dlouhorohého skotu starším pastevcem, který se občas posilňuje vínem. Za krásného „babího léta“
(počasí nám opravdu tentokrát přálo), si pak pozorný pozorovatel přírody, který zrovna nehleděl jen
k nebi, povšimnul i dalších zástupců zdejší fauny - kuněk obecných (Bombina bombina), krtonožky
obecné (Gryllotalpa gryllotalpa) nebo četných mnohonožek (Diplopoda) při pohybu na povrchu
zemském.

V podvečer jedeme do oblasti polí poblíž největší místní vodní plochy Virágoskúti u městečka
Balmazújváros, kde se mají podle zpráv našeho průvodce Richarda Kvetka jeřábi sletovat při západu
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slunce na zdejší nocoviště. Kdo dosud neměl před očima ten pravý zážitek, mohl si ho v tuto chvíli
opravdu užívat. Fotografování a natáčení nemělo konce, stejně jako tisíce jeřábů, kteří kolem nás
proletovali za stálého typického hlasového projevu. Celý akt trval asi 45 minut. Spokojeně tedy poté
odjíždíme do kempu v Tiszafüredu, kde s Karlem rozebíráme dnešní den. Ondra záhy spokojeně
usíná.

V sobotu ráno opět vyrážíme do oblasti polí u Kócsújfalu na rozlet jeřábů. Tentokrát máme
štěstí. Lépe řečeno lokalitu nám opět doporučil na základě svých aktuálních poznatků R.Kvetko. Mohl
se

nám

tak

zajímavý

obraz,

kterém

jako

zároveň
zájemci

dostavit
ve
aktéři

vystupovali
o

pozorování

jeřábů, vycházející slunce
v

mlhovině

jeřábi,

které

snažil

do

a

samotní
jsem

se

fotoaparátu

dostat právě při přeletech
mezi mnou a sluncem.
Velmi pěkné chvíle. Snad
až na ranní chlad, který
se znovu snaží dostat co
nejblíže našemu tělu, což
vyrovnáváme nečekanou snídaní – svařeným vínem nebo kávou.
Další okamžiky našeho dvouapůldenního pobytu trávíme v informačním centru NP ve
vesničce Hortobágy. Zde s lítostí zjišťuji, že Ondrovi nemůžu zakoupit plyšového jeřába do sbírky ke
zde loni zakoupenému luňákovi. Tak alespoň odznáček a magnetky s motivem jeřába.
Odpoledne má vyvrcholit naše návštěva observováním na známých vodních plochách rybníků
(halastó) u Hortobágy. Řada rybníků je vypuštěná nebo jen s velmi nízkou vodní hladinou, což je
vlastně také důvod, proč se tu tolik jeřábů v tuto dobu vyskytuje. Stejně tak je tomu i u největší plochy
soustavy, na rybníku Kondás, kam se snažíme dorazit v době, kdy se sem budou slétat jeřábi ke
spánku. Na většině rybníků moc ptáků není. Početní jsou zejména rackové chechtaví
(Chroicocephalus ridibundus), volavky bílé (Egretta alba) nebo kormoráni velcí (Phalacrocorax carbo).
Kormoráni malí (Phalacrocorax pygmeus) se objevují jen zřídka, zato jednou docela blízko. Atraktivní
je pak nejen pro fotografy blízkost sýkořic vousatých (Panurus biarmicus) v rákosinách.
Navštěvujeme několik pozorovatelen, jak těch nových (kterých přibývá), tak i těch postarších, na které
se raději nehrneme v okamžiku, kdy se zde rozhlíží asi deset zájemců. Právě nové pozorovatelny
vyrostly v nedávné době u rybníku Kondás. Přicházíme včas. Velkolepé divadlo sletu mnoha jeřábů je
umocněno okamžikem, kdy se obrovské hejno (zřejmě po vyplašení) v jednu chvíli z bahnitých břehů
od rákosin zvedá. Pomalu se stmívá a Ondrovi začíná hodinové pozorování na jednom místě stačit.
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Zjišťuji, že vláček, který sem dovezl maďarské rodiče s dětmi je připraven k odjezdu, a tak neváháme.
Ušetřím tak Ondrovi (ale i sobě) nejen nějaké forinty, ale hlavně šestikilometrovou trasu, kterou
bychom museli jít poměrně rychle, navíc ve tmě a v citelném chladu, který rychle přichází. Při jízdě na
úzkokolejce pomalu začínám sumírovat náš zdejší pobyt. K zajímavějším druhům mohu připočíst
třeba kulíky bledé (Pluvialis squatarola), orly mořské (Haliaeetus albicilla), ale vysněné husy malé
(Anser erythropus), bernešky rudokrké (Branta ruficollis) nebo káně bělochvosté (Buteo rufinus) či
motáka stepního (Circus macrourus) jsem se nedočkal. Nevadí. Zážitky s hejny jeřábů jsou parádní a
jedinečné. Proto se snahy vedení NP, ale i místních obyvatel (zejména zemědělců) upírají k
zabezpečení stále lepších podmínek, které by přivedly do Hortobágy více návštěvníků.

V neděli při zpáteční cestě se pokoušíme zastihnout ještě nějakou tu ptačí zajímavost na
vodních plochách u Porostló v nivě řeky Tiszy, ale postavení slunce a pozorovací vzdálenost nejsou
ideální. Samozřejmě, že po našem odjezdu zde byla berneška rudokrká zaznamenána, stejně jako
berneška bělolící (Branta leucopsis). Ještě zajímavější byl pak odchyt strnada bělohlavého (Emberiza
leucocephalos) ve dnech 2. a 3.11. přímo na rybnících v Hortobágy, viz na www.birding.hu.

Při sestavování birdlistu od všech účastníků naší exkurze nakonec přicházíme k celkovému
počtu 81 pozorovaných ptačích druhů, kterým však jednoznačně dominuje sledování jeřábů
popelavých v době, kdy se jich tu v letošním roce soustřeďovalo až 100.000 jedinců, což vyplývá
z pravidelných sčítání od místních ochránců přírody. V době naší návštěvy to mělo být okolo 70.000
jeřábů. Postupné noční ochlazování je zjevně začalo pohánět do jižnějších končin.
Příspěvků a článků, vycházejících i z opakovaných návštěv Hortobágy v období podzimu,
existuje celá řada. Za všechny bych například doporučil stránky známého birdwatchera Roberta
Doležala na www.birdwatcher.cz/jerabi17.html nebo www.birdwatcher.cz/deniky.html.

S přáním podobně prožitých chvil v NP Hortobágy
Jiří Mach
P.S. Kubo, ještě jednou díky za stativák!
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Zoologická pozorování.
Některá zde uvedená pozorování ptáků mohou být publikována i v jiných zdrojích (sborník Panurus
VČP ČSO web ČSO nebo VČP ČSO) 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.

Obojživelníci (Amphibia) :
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
14.05.11, Semanín (6164), údolí Semanínského potoka, 1 ex., J.Mach a O.Mach
21.10.11, Kamenná Horka (6265), PR Rohová, 1 ex., J.Vrána
čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
22.03.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce 1 ex., J.Vrána
01.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 47 ex., M.Gut, M.Velešík, V.Velešík, J.Vrána
02.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 22 ex., R.Šumová, M.Velešík
04.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce 2 ex., J.Mach
28.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 21 ex., P.Zobač
07.05.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 7 ex., M.Janoušek
čolek velký (Triturus cristatus)
01.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 8 ex., J.Vrána
02.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 3 ex., R.Šumová, M.Velešík
07.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 4 ex., S.Schaffer
08.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 3 ex., J.Vrána
27.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 13 ex., V.Kadčíková, R. Šumová
15.05.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 2 ex., S.Schaffer
čolek horský (Triturus alpestris)
24.04.11, Borová u Poličky (6262), Sv. Kateřina, nádrž u silnice I/34, 3 ex., J.Mach
ropucha obecná (Bufo bufo)
03.04.11, Jedlová u Poličky (6364), asi 15 uhynulých jedinců na silnici Jedlová-Balda, J.Mach
03.04.11, Korouhev (6363), asi 120 uhynulých jedinců na silnici u r. Peklo, J.Mach
03.04.11, Sádek u Poličky (6263), několik jedinců v odkal.nádrži Masokombinátu, J.Mach
04.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 610 ex., J.Mach
04.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 1007 ex., B.Chmelinová, J.Mach
06.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 634 ex., M.Burša, R.Šumová, M.Vrána
07.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 1461 ex., S.Schaffer, J.Vrána
23.04.11, Borová u Poličky (6262), Svatá Kateřina, u chalupy č.o. 77, 1 ex., J.Mach
kuňka obecná (Bombina bombina)
01.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 1 ex., J.Vrána
04.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 1 ex., J.Mach
07.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 43 ex., S.Schaffer, J.Vrána
27.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, V.Kadčíková, R.Šumová
28.04.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 20 ex., P.Zobač
15.05.11, Hradec n. Svitavou (6364), na j. konci obce, 3 ex., S.Schaffer
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rosnička zelená (Hyla arborea)
03.06.11, Opatov (6164), Černý rybník, hlasy desítek ex., J.Mach

Plazi (Reptilia) :
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
29.04.11, Svitavy (6264), u Horního rybníka, 1 ex., Jiří Mach
slepýš křehký (Anguis fragilis)
29.04.11, Svitavy (6264), u Horního rybníka, 1 ex., O.Mach
10.05.11, Svitavy (6264), lesní okraj Horního rybníka, 1 uhynulý ex., J.Mach
03.06.11, Opatov (6164), lesní okraj u Mušlového rybníka, 1 uhynulý ex., J.Mach
07.07.11, Svitavy (6264), M.Lačnov u cvičiště psů , 1 uhynulý ex., J.Mach
09.07.11, Koclířov (6265), polní cesty u R35, 2 uhynulí ex., J.Mach
užovka obojková (Natrix natrix)
29.05.11, Svitavy (6264), Dolní rybník, 1 ex., J.Mach
zmije obecná (Vipera berus)
12.03.11, Telecí (6363), na okraji lesa při řece Svratce – pod Matoušovým kopcem, 1 ex., P.Mach

Ptáci (Aves) :
potáplice malá (Gavia stellata)
22. - 24.11.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1 juv. ex., M.Janoušek, J.Mach, L.Novák a J.Vrána
potáplice severní (Gavia arctica)
15.04.11, Horní r., Svitavy (6264), 2 ad. ve s.š., J.Mach a L.Novák
02.11.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák, J.Vrána a M.Zemánek
kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
19.06.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 juv., L.Novák
bukač velký (Botauris stellaris)
08.10.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
čáp černý (Ciconia nigra)
18.01.11, Starý Svojanov (6364), 1 ex., p.Živný
05.02.11, Brněnec (6365), 1 ex., D.Petrilák
31.03.11, nad městem, Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
03.04.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
03.04.11, r. Polní a okolí, Jedlová (6364), 2 ex., J.Mach
06.04.11, Vodárenský les, Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
10.04.11, u Horního r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
04.05.11, nad Novým r., Opatov (6164), 1 ex., M.Janoušek a J.Mach
07.05.11, nad městem, Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
07.05.11, u Horního ryb., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
07.05.11, Dolní ryb., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák a M.Nováková
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08.05.11, u Troubného r., Modřec (6263), 1 ex., J.Mach
07.06.11, Radiměř (6364), potok v obci, 1 ex., J.Čeněk
12.06.11, řeka Křetínky, Hutě (6364), 1 ex., J.Mach
23.06.11, Budislav (6262), 1 ex., J.Mach
09.08.11, louka j. od obce, Hradec n. Svitavou (6364), 2 ad. ex. a 4 juv. ex., M. Cibulková, J. Vrána
18.08.11, r. Pachovský, Jedlová (6364), 1 ex., J.Mach
husice rezavá (Tadorna ferruginea)
28.08.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
husice liščí (Tadorna tadorna)
24.03.11, Horní r., Svitavy (6264), 1M, M.Cibulková, J.Mach, O.Mach, L.Novák, M.Nováková, J.Vrána
čírka modrá (Anas qeurquedula)
30.03.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1M+1F, J.Mach
31.03.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1M+1F, J.Vrána
01.04.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1M+1F, J.Mach a L.Novák
03.04.11, r. Polní, Jedlová (6364), 1M, J.Mach
03.04.11, r. Dubovec (6363), 4MM+2FF, J.Mach
08.04.11, Dolní r., Svitavy (6264), 3MM+2FF, J.Mach a J.Vrána
17.04,11, Dolní r., Svitavy (6264), 1M+1F, J.Mach a L.Novák
17.04.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), V.Klejch a J.Mach
18.04,11, Dolní r., Svitavy (6264), 1M+1F, L.Novák
kopřivka obecná (Anas strepera)
04.05.11, Nový r. a Hvězda, Opatov (6164), 3 páry, M.Janoušek a J.Mach
04.05.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1M, J.Mach
08.05.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 2MM+2FF, J.Mach
10.05.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1M, J.Mach
18.08.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), min. 8 ex., J.Mach
hvízdák eurasijský (Anas penelope)
20.03,11, Dolní r., Svitavy (6264), 9MM+4FF, J.Mach
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
17.04.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1M+1F, L.Novák
ostralka štíhlá (Anas acuta)
30.08.11, Dolní r., Svitavy (6264), 2 ex., J.Vrána
lžičák pestrý (Anas clypeata)
31.03.11, Dolní r., Svitavy (6264), 6MM+7FF, J.Vrána
31.03.11, Dolní r., Svitavy (6264), 5MM+6FF, J.Mach
31.03.11, Dolní r., Svitavy (6264), 4MM+4FF, L.Novák
18.08.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 1 ex., J.Mach
04.11.11, Horní r., Svitavy (6264), 13 ex., L.Novák
hohol severní (Bucephala clangula)
25.10.11, Horní a Dolní r., Svitavy (6264), 1M, J.Mach a L.Novák
24.11.11, Horní r., Svitavy (6264), 1F, J.Mach a L.Novák
25.11.11, Horní r., Svitavy (6264), 1F, J.Mach
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polák malý (Aythya nyroca)
19.03.11, Lánský r., Svitavy (6264), 2 ex., M.Janoušek
20.03.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1M+1F, M.Janoušek a L.Novák
21.08.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1F, J.Mach
28.08.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
29.08.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1M, J.Vrána
01.09.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
02.09.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
03.09.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1M, L.Novák
morčák prostřední (Mergus serrator)
26.03.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1M, J.Mach
10.04.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1M+1F, M.Janoušek, J.Mach, J.Vrána a P.Zobač
15.04.11, Horní r., Svitavy (6264), 1M+8FF, L.Novák
04.11.11, Horní r., Svitavy (6264), 3 ex., L.Novák
morčák velký (Mergus merganser)
16.03.11, Horní r., Svitavy (6264), 2F, J.Mach
17.03.11, Horní r., Svitavy (6264), 2F, L.Novák
20.03.11, Horní r., Svitavy (6264), 2F, L.Novák
21.03.11, Horní r., Svitavy (6264), 1M+1F, J.Mach a L.Novák
22.03.11, Horní r., Svitavy (6264), 1M+1F, J.Mach
23.03.11, Horní r., Svitavy (6264), 1M+1F, J.Mach
24.03.11, r. Polní, Jedlová (6364), 1M+3FF, F.Jetmar
18.05.11, Horní r., Svitavy (6264), 1M, L.Novák
23.09.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1F, L.Novák
18.11.11, Dolní r., Svitavy (6264), přelet 1 ex., J.Mach
orlovec říční (Pandion haliaetus)
30.03.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 lovící ex., L.Novák
12.04.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
15.04.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
19.06.11, Horní a Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
14.08.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák a M.Nováková
14.08.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1 lovící ex., J.Mach
15.09.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
27.09.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
moták lužní (Circus pygargus)
09.07.11, pole u R35, Koclířov (6265), 1M, J.Mach
10.08.11, pole u I/34 v. od Svitav, Kamenná Horka (6265), 1F, J.Mach
10.08.11, pole u I/34 v. od města, Svitavy (6265), 1F, J.Mach
16.08.11, pole u ZD, Radiměř (6264), 1M+2FF, J.Mach
17.08.11, pole mezi obcemi Vendolí a Radiměř (6264), 1M+3FF, J.Mach
18.08.11, pole jižně od obce, Pomezí (6263), 1 imm. M, J.Mach
21.08.11, pole u vodojemu, Lány, Svitavy (6264), 1M, J.Mach
moták pilich (Circus cyaneus)
25.03.11, u Lánského r., Svitavy (6264), 1 juv., J.Vrána a M.Cibulková
18.08.11, pole jižně od obce, Pomezí (6263), 1M, J.Mach
20.08.11, pole u Lánského r., Svitavy (6264), 1M, J.Vrána
25.09.11, nad Dolním r., Svitavy (6264), 1 juv., L.Novák
04.12.11, u Horního r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
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včelojed lesní (Pernis apivorus)
12.06.11, u r. Pachovský, Jedlová (6364), 1M, J.Mach
luňák červený (Milvus milvus)
03.04.11, r. Polní a okolí, Jedlová (6364), 1 ad., J.Mach
03.04.11, obec, Sádek (6263), 1 ad., J.Mach
17.08.11, pole a lesní okraj u Vendolí (6264), 1 ex., J.Mach
luňák hnědý (Milvus migrans)
20.07.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 ex., P.Zobač
16.08.11, pole u letiště, Vendolí (6264), 2 ex., J.Mach
jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
23.01.11, Nový les, Banín (6364), 1 ex. J.Mach a L.Novák
12.08.11, Mor. Lačnov, Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
18.11.11, Dolní a Horní r., Svitavy (6264), 1 juv. ex., J.Mach
orel mořský (Haliaeetus albicilla)
10.02.11, nad městem, Svitavy (6264), 1 ex., P.Zobač
19.02.11, pole sv. u města Svitavy (6264), 1 ad. ex., J.Mach
12.06.11, u r. Polní, Jedlová (6364), 1 ad. ex., J.Mach
01.10.11, r. Hvězda, Opatov (6164), 1 ad. ex., M.Janoušek a J.Mach
ostříž lesní (Falco subbuteo)
08.05.11, odkal.nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 1 ex., J.Mach
06.07.11, odkal.nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 1 ex., J.Mach
17.08.11, pole a lesní okraj u Vendolí (6264), 1 ex., J.Mach
20.08.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
18.09.11, u obce, Javorník (6264), 1 ex., L.Novák
24.09.11, sládka za ÚKZÚZ, Hradec n. S. (6264), 1 ex., J.Mach
chřástal vodní (Rallus aquaticus)
23.04.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), hlas 1 ex., J.Mach
06.07.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 1 ad., J.Mach
30.09.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
26.10.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
30.10.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
02.11.11, Dolní r., Svitavy (6264), 2 ex., J.Vrána
03.11.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
chřástal kropenatý (Porzana porzana)
29.03.11, Dolní r., Svitavy (6264), hlas 1M, L.Novák
chřástal polní (Crex crex)
22.05.11, pole u Dolního r., Svitavy (6264), 1M, J.Mach
jeřáb popelavý (Grus grus)
12.03.11, nad Horní r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach a J.Pěnička
19.03.11, nad městem, Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
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kulík říční (Charadrius dubius)
10.04.11, pole u Langrova lesa, Svitavy (6264), 2 ex., J.Mach
17.04.11, r. Polní, Jedlová (6364), 3 ex., J.Mach a L.Novák
17.04.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 4 ex., J.Mach
23.04.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 4 ex., J.Mach
08.05.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 4 ex., J.Mach
22.05.11, pole u Lánského r., Svitavy (6264), 2ex., J.Mach
12.06.11, r. Borovec, Jedlová (6363), 2 ex., J.Mach
12.06.11, r. Dubovec, Jedlová (6363), 1 ex., J.Mach
vodouš rudonohý (Tringa totanus)
17.04.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
26.03.11, Horní r., Svitavy (6264), 2 ex., L.Novák
02.04.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
03.04.11, r. Dubovec, Jedlová (6363), 4 ex., J.Mach
17.04.11, r. Polní, Jedlová (6364), 1 ex., L.Novák
25.06.11, poldr v Mor.Lačnově, Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
01.07.11, Lánský r., Svitavy (6264), 3 ex., L.Novák, V.Klejch a J.Vrána
17.08.11, Dolní r., Svitavy (6264), 4 ex., J.Mach
31.08.11, Horní r., Svitavy (6264), 3 ex., L.Novák
vodouš bahenní (Tringa glareola)
17.04.11, r. Dubovec, Jedlová (6363), 3 ex., J.Mach
24.04.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 7 ex., V.Klejch a J.Mach
04.05.11, Nový r., Opatov (6164), 8 ex., M.Janoušek a J.Mach
04.05.11, u Lánského r., Svitavy (6264), 4 ex, J.Mach
08.05.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 4 ex., J.Mach
06.07.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 2 ex., J.Mach
18.08.11, Pachovský r., Jedlová (6364), 11 ex., J.Mach
vodouš šedý (Tringa nebularia)
25.08.11, Dolní r., Svitavy (6264), hlas 1 ex., L.Novák
jespák bojovný (Philomachus pugnax)
03.04.11, r. Dubovec, Jedlová (6363), 4 ex., J.Mach
13.04.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
jespák obecný (Calidris alpina)
04.05.11, Nový r., Opatov (6164), 1 ex., M.Janoušek a J.Mach
bekasina otavní (Gallinago gallinago)
12.03.11, polní hnojiště Na předělu, Mor. Lačnov, Svitavy (6264), J.Mach
20.03.11, Lánský r., Svitavy (6264), 5 ex., M.Janoušek
17.04.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 1 ex., J.Mach
23.04.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 1 ex., J.Mach
24.04.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 1 ex., V.Klejch a J.Mach
11.11.11, Dolní r., Svitavy (6264), 5 ex., L.Novák
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sluka lesní (Scolopax rusticola)
13.03.11, intravilán města, Svitavy (6264), 1 ex. na přeletu, M. Janoušek
02.04.11, intravilán města, Svitavy (6264), 1 ex. na přeletu, L.Novák
koliha velká (Numenius arquata)
03.08.11, Sv. Kateřina, Borová (6262), přelet 1 ex., J.Mach
20.08.11, Dolní r., Svitavy (6264), přelet 1 ex., L.Novák
racek malý (Larus minutus)
04.05.11, r. Hvězda, Opatov (6165), 10 ex., M.Janoušek a J.Mach
25.08.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 juv., J.Mach a L.Novák
racek bouřní (Larus canus)
10.04.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach, J.Vrána a P.Zobač
04.05.11, Nový r., Opatov (6164), 1 ex., M.Janoušek a J.Mach
17.11.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 ad. ex., L.Novák
racek bělohlavý (Larus cachinnans) :
08.02.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
20.03.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex. v š. 4.roku a 1 juv.-imm., J.Mach
11.04.11, Dolní r., Svitavy (6264), 2 ex., J.Mach
racek žlutonohý (Larus fuscus)
04.11.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 juv., L.Novák a J.Vrána
racek středomořský/bělohlavý/ stříbřitý (Larus michahellis/cachinnans/argentatus)
23.03.11, Dolní r., Svitavy (6264), 2 ad., J.Mach
09.04.11, Lánský r., Svitavy (6264), 3 imm., J.Mach
rybák černý (Chlidonias niger)
04.05.11, r. Hvězda, Opatov (6164), 1 ex., M.Janoušek a J.Mach
07.05.11, Dolní r., Svitavy (6264), 21 ex., J.Mach a O.Mach
03.06.11, r. Hvězda, Opatov (6164), 3 ex., J.Mach
12.06.11, r. Polní, Jedlová (6364), 2 ex., J.Mach
06.09.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus)
20.08.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 juv., L.Novák
rybák obecný (Sterna hirundo)
21.05.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
01.06.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
01.06.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
03.06.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
rybák severní (Sterna sandvicensis)
14.09.11, Horní r., Svitavy (6264), 5 ex., L.Novák
Pozorování musí posoudit Faunistická komise ČSO.
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rybák velkozobý (Sterna caspia)
24.07.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
vlha pestrá (Merops apiaster)
22.05.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
krutihlav obecný (Jynx torquilla)
06.04.11, poldr, Mor. Lačnov, Svitavy (6264), volání 1 ex., L.Novák
02.05.11, Dolní r., Svitavy (6264), volání 1 ex., J.Mach
07.05.11, Dolní r., Svitavy (6264), 2 ex., L.Novák
14.05.11, Vendolí (6264), 1 ex., L.Novák
21.05.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
03.06.11, Opatov-Zádolka (6164), hlas 1 ex., J.Mach
linduška úhorní (Anthus campestris)
18.08.11, pole k letišti, Sebranice (6263), 1 ad. ex., J.Mach
linduška horská (Anthus spinoletta)
17.04.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 2 ex., J.Mach
konipas luční (Motacilla flava)
08.04.11, Lánský r., Svitavy (6264), 2 ex., M.Janoušek
10.04.11, pole u Lánského r., Svitavy (6264), 2 ex. ssp. flava, J.Mach, J.Vrána a P.Zobač
10.04.11, sev. poldr., Mor. Lačnov, Svitavy (6264), 2 ex. ssp. flava, J.Mach
13.04.11, pole u Lánského r., Svitavy (6264), 8 ex. ssp. flava, J.Mach
17.04.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 8 ex. ssp. flava, J.Mach
04.05.11, pole u Lánského r., Svitavy (6264), 5 ex. (4 ssp. flava, 1 ssp. thunbergi), J.Mach
16.08.11, skládka za ÚKZÚZ, Hradec nad Svitavou (6264), 1M, J.Mach
18.08.11, pole jižně od obce, Pomezí (6263), min. 10 ex., J.Mach
11.09.11, u ZD, Lány, Svitavy (6264), cca 20 ex., J.Mach
brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
09.01.11, Javorník (6264), 32 ex., L.Novák
21.01.11, u Dolního rybníka, Svitavy (6264), cca 30 ex., L.Novák
skorec vodní (Cinclus cinclus)
23.01.11, řeka Křetínka, nad městysem, Svojanov (6364), 1 ex. J.Mach a L.Novák
23.01.11, řeka Křetínka, Svojanov – Dolní Lhota (6364), 2 ex. J.Mach a L.Novák
23.01.11, řeka Křetínka, směr Hutě, Svojanov – Dolní Lhota (6364), 1 ex. J.Mach a L.Novák
29.01.11, řeka Svitava, Brněnec-Mor.Chrastová (6365), 1 ex., J.Mach a O.Mach
12.06.11, řeka Křetínka, Svojanov (6364), 1 ad., J.Mach
12.06.11, řeka Křetínky, Hamry (6364), nález hnízda pod mostem u tábora, J.Mach
12.06.11, řeka křetínka, Svojanov (6364), nález hnízda pod mostkem Rohozenského p., J.Mach
bramborníček černohlavý (Saxicola torquatus)
12.03.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1F, M.Janoušek
13.03.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1M, M.Janoušek
23.04.11, odkal. nádrž Masokombinátu, Sádek (6263), 1M, J.Mach
04.05.11, Nový r., Opatov (6164), 1 ex., M.Janoušek a J.Mach
19.06.11, skládka za ÚKZÚZ, Hradec n.Svitavou (6264), 1 hn. pár, L.Dvořák
09.07.11, skládka za ÚKZÚZ, Hradec n.Svitavou (6264), 1 hn. pár, J.Mach
17.07.11, skládka za ÚKZÚZ, Hradec n.Svitavou (6264), 1 hn. pár, J.Mach
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bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
22.05.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1 zp. M, J.Mach
22.05.11, louka u vodojemu, Lány, Svitavy (6264), 1 zp. M, J.Mach
22.05.11, vodoteč pod poldrem, M.Lačnov, Svitavy (6264), 1 zp. M, J.Mach
03.06.11, louky u osady Zádolka, Opatov (6164), 3MM, J.Mach
09.06.11, louka u j. poldru, M.Lačnov, Svitavy (6264), 1 zp. M, J.Mach
12.06.11, břeh r. Luční, Jedlová (6363), 1M, J.Mach
12.06.11, louka u r. Dubovec (6363), 1 zp. M, J.Mach
19.06.11, skládka za ÚKZÚZ, Hradec n.Svitavou (6264), 2 hn. páry, L.Dvořák
07.07.11, louka u Vendolského potoka, Hradec n.Svitavou (6264), 1M, J.Mach
07.07.11, louka j. od obce, Vendolí (6264), 1F, J.Mach
07.07.11, průmyslová zóna, Svitavy (6264), 1F, J.Mach
17.07.11, skládka za ÚKZÚZ, Hradec n.Svitavou (6264), 6 ex. (rodina) J.Mach
14.08.11, polní cesta za ÚKZÚZ, Hradec n.Svitavou (6264), min. 10 ex., J.Mach
cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
29.05.11, Horní r., Svitavy (6264), 1 zp. M, L.Novák
03.06.11, Mušlový r., Opatov (6164), 1 zp. M, J.Mach
03.06.11, Zádolský r., Opatov (6164), 1 zp. M, J.Mach
12.06.11, řeka Křetínka, Stašov (6364), 1 zp. M, J.Mach
12.06.11, Bysterský potok, Hamry (6364), 1 zp. M, J.Mach
12.06.11, řeka Křetínka, Hutě (6364), 1 zp. M, J.Mach
12.06.11, řeka Svitava, Hradec nad Svitavou (6364), 1 zp. M, J.Mach
28.08.11, u Horního r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
17.04.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 zp. M, L.Novák
29.04.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 zp. M, J.Mach
08.05.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 zp. M, J.Mach
31.07.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 zp. M, J.Vrána
rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
08.05.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 zp. M, J.Mach
22.05.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1 zp. M, J.Mach
03.06.11, r. Sychrovec, Opatovec (6164), 1 zp. M, J.Mach
04.06.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1 zp. M, J.Mach
rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaneus)
22.05.11, Lánský r., Svitavy (6264), 5 zp. MM, J.Mach
moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
09.04.11, Lánský r., Svitavy (6264), 6 ex., M. Balková a L.Fuit
11.04.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ad. s hn. materiálem, J.Mach
29.04.11, Dolní r., Svitavy (6264), hlasy 2 ex., u hnízda, J.Mach
ťuhýk šedý (Lenius excubitor)
04.02.11, pískovna, Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
10.08.11, pole u I/34 v. od města, Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach
10.09.11, pole u I/34 u Vendolí (6264), 1 ex., J.Mach
24.09.11, pole u vodojemu, Lány, Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
10.12.11, pole Na předělu, Mor. Lačnov, Svitavy (6264), 1 ex., J.Mach a J.Vrána
26.12.11, u silnice I/34, Vendolí (6264), 1 ex., J.Mach a O.Mach
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žluva hajní (Oriolus oriolus)
06.05.11, větrolam u Dolního r., Svitavy (6264), hlas 1M, M.Chaloupka
14.05.11, r. u Kocandových, Mor. Lačnov, Svitavy (6264), 3 ex., L.Novák
21.05.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1M, J.Mach
22.05.11, větrolam za nádražím ČD, prům. zóna, Svitavy (6264), 1M, J.Mach
22.05.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1M, L.Novák
29.05.11, r. u Kocandových, Mor. Lačnov, Svitavy (6264), hlas 1M, J.Mach
07.06.11, r. u Kocandových, Mor. Lačnov, Svitavy (6264), 1M+1F, L.Novák
14.08.11, Dolní r., Svitavy (6264), 1 ex., L.Novák
vrána černá (Corvus corone)
06.02.11, v okolí poldru, Žichlínek (6165), 1 ex., J.Mach a L.Novák
03.04.11, Lánský r., Svitavy (6264), 1 ex., Z.Karlíková, I.Mikuláš a J.Vrána
strnad luční (Emberiza calandra)
19.06.11, skládka za ÚKZÚZ, Hradec n.Svitavou (6264), 1 zp. M + 1 ex., L.Dvořák
09.07.11, skládka za ÚKZÚZ, Hradec n.Svitavou (6264), 5 zp. MM, J.Mach
17.07.11, skládka za ÚKZÚZ, Hradec n.Svitavou (6264), 1 ex., J.Mach
10.09.11, skládka za ÚKZÚZ, Hradec n.Svitavou (6264), 6 ex., J.Mach
24.09.11, skládka za ÚKZÚZ, Hradec n.Svitavou (6264), 1 ex., J.Mach

Savci (Mammalia) :
rejsek obecný (Sorex araneus)
18.08.11, Jedlová (6363), cesta U šesti chalup, 1 uhynulý ex., J.Mach
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
14.08.11, Radiměř (6364), v místnosti rodinného domu, 1 ex., J.Kollár
netopýr severní (Eptesicus nilssonii)
07.06.11, Svitavy (6264), Jungmannova ulice, lovící min. 2 ex., J.Mach
16.06.11, Česká Třebová (6164), park Javorka, min. 3 ex. při lovu v korunách stromů, J.Mach
07.07.11, Svitavy (6264), podstřeší domu Bří Čapků 2-6, 42 ex., J.Mach
10.07.11, Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, 1 lovící ex., J.Mach
netopýr večerní (Eptesicus serotinus)
07.06.11, Svitavy (6264), Revoluční 1-7, 64 vyletujících ex., J.Mach
netopýr vodní (Myotis daubentonii)
04.06.11, Svitavy (6264), Horní rybník, hlasy v detektoru, J.Mach
netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
14.01.11, Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. v detektoru, J.Mach
21.01.11, Svitavy (6264), Svitavská 26, lodžie bytu v posledním patře, J.Mach
09.02.11, Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25, 1 ex. u stěny domu, L.Novák
25.02.11, Svitavy (6264), Dimitrovova 27-29, 2 uhynulí ex., J.Mach
28.02.11, Svitavy (6264), Větrná 1, 1 ex., J.Mach
01.03.11, Svitavy (6264), na ulici Svitavská, nalezen 1 živý ex., J.Mach
12.03.11, Svitavy (6264), nad ledem Horního r., 1 ex. (pije), zřejmě z dutiny vrby v hrázi rybníka kam
pak zalétává, J.Mach
27.03.11, Svitavy (6264), dutina vrby pod hrází Horního r., několik ex. se tísní při ústí dutiny, J.Mach
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30.03.11, Svitavy (6264), dutina vrby pod hrází Horního rybníka, několik ex. se tísní při ústí dutiny
(vně) a poletují nad rybníkem, J.Mach
04.06.11, Svitavy (6264), Svitavská 8-16, 32 ex., J.Mach
09.07.11, Svitavy (6264), Malé náměstí 20 a 22, 2 ex. vylétají z panel.domu, J.Mach
20.08.11, Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25, 44 ex. vylétá z podstřeší, J.Mach
21.08.11, Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25, 71 ex. vylétá z podstřeší, J.Mach
10.11.11, Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. v detektoru, J.Mach
30.11.11, Svitavy (6264), park J.Palacha, hlas 1 ex. v detektoru, J.Mach
netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
17.10.11, Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, nízkofrekvenční hlasy v detektoru, J.Mach
netopýr ušatý (Plecotus auritus)
03.09.11, Česká Třebová (6064), 1 uhynulý ex. registrován v potravě kočky, P.Sedláček
veverka obecná (Sciurus vulgaris)
27.04.11, Svitavy (6264), Dolní rybník, 1 ex. tmavé formy, J.Mach
17.09.11, Svitavy (6264), Dolní rybník, 1 ex. tmavé formy, J.Mach
04.11.11, Kamenná Horka (6265), PR Rohová, 1 ex. tmavé formy, J.Vrána
bobr evropský (Castor fiber)
17.04.11, Jedlová u Poličky (6364), rybník Kmotr, pobytové stopy – čerstvé okusy, hrad , J.Mach
12.06.11, Jedlová u Poličky (6364), rybník Kmotr, pobytové stopy – čerstvé okusy, J.Mach
23.12.11, Radkov (6266), řeka Třebůvka, pobytové stopy (okusy stromů), J. Vrána a M. Zemánek
křeček polní (Cricetus cricetus)
26.09.11, Svitavy (6264), uhynulý ex. na polní cestě k vodojemu v Lánech, L.Novák
myšice temnopásá (Apodemus agrarius)
29.09.11, Opatov (6164), v obci, 1 živý ex. donesený kočkou, M.Polák
liška obecná (Vulpes vulpes)
17.04.11, Hradec n. Svitavou (6264), na silnici v. od obce, 1 uhynulý ex., J.Vrána
01.10.11, Svitavy (6264), silnice R35 u M.Lačnova, 1 uhynulý ex., J.Mach
tchoř tmavý (Musela putorius)
11.06.11, Polička (6263), silnice I/34, sz. od města, 1 uhynulý ex., J.Vrána
kuna lesní (Martes martes)
02.09.11, Opatov (6165), silnice severozápadně od obce, 1 uhynulý ex., J.Vrána
lasice hranostaj (Musela erminae)
10.08.11, Svitavy (6264), Mor. Lačnov, polní cesta Na předělu, 1 ex., J.Mach
muflon (Ovis musimon)
01.11.11, Kamenná Horka (6265), PR Rohová, cca 6 ex., J.Vrána a O. Hrubý
07.11.11, Kamenná Horka (6265), PR Rohová, 2M+1F, J.Vrána
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