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Slovo úvodem...
Snad za všechny, kteří 3.číslo konSterny sestavovali, ale i za ty, kteří jej pouze četli, si dovolím
tvrdit, že tento výtisk byl rozhodně (a snad nejen) po stránce grafické tím nejlepším, co se nám doposud
podařilo vytvořit. Únorové číslo obdrželo 26 čtenářů. Poprvé jsme se rozhodli věnovat výtisk na ukázku
pracovníkům odboru ochrany přírody OŽP OkÚ Svitavy a na osobní přání putovala všechna vydaná čísla do
svitavské knihovny.
Z obsahu 4.čísla jasně vyplývá, že naše organizace prošla doposud „nejplodnějším“ obdobím z
hlediska pořádaných aktivit.Chtěl bych touto cestou všem,kteří je zrealizovali poděkovat. Vyzdvihnul bych
rád i stoprocentní účast Standy Lešingera na těchto akcích ! Zřejmě vlivem osobního zaneprázdnění se
květnové číslo stalo opět monoautorické, ale věřím, že přes hektickou dobu ptačího hnízdění, si najdou
ostatní autoři čas na příspěvky do srpnového vydání konSterny.
Přeji vám mnoho pěkných zážitků při pobytu v jarní i letní přírodě a těším se na viděnou
při naši společné činnosti !
Za redakci
Jiří Mach

Zprávy výboru ZO
* K Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Evropy,který jsme v loni zakoupili, přišel poštou i
český souhrnný překlad ve zkrácené podobě.Podobně jako vlastní kniha je k dispozici
u Milana Janouška.
* UPOZORNĚNÍ !!! : Každý poslední pátek v měsíci se konají v restauraci Svitapák
na svitavském náměstí , v 18.00 hodin , schůzky výboru a členů
naší organizace.Přijďte se radit co podnikat,získat „žhavé“ zprávy
nebo jen tak „pobejt“ !
Sledujte vývěsku,kde (kromě jiného !) najdete případné posunutí
termínu nebo času srazu.

Z činnosti ZO
* V únoru obesílá J.Mach vlastníky parcel Dolního rybníka ve Svitavách s žádostí
o potvrzení vlastnického vztahu k této lokalitě.Ukazuje se, že na rozdíl od způsobu
„vlastnického“ vystupování vedení Rybářství Litomyšl má tato organizace rybník
v podstatě pronajatý od několika desítek vlastníků převážně ze Svitavska.
V době vydání tohoto čísla KonSterny víme podle výpisu z katastru nemovitostí, přiznání
Pozemkového fondu ČR, Lesů ČR,OkÚ Svitavy a podle přiznání vlastníků, že :
> 14 parcel vlastní (odkoupilo) Rybářství Litomyšl s.r.o.,
> 15 parcel vlastní Pozemkový fond ČR,
> 1 parcelu vlastní lesy ČR,
> 17 parcel je v přiznaném dohledaném vlastnictví 20-ti fyzických osob,
( Z toho 16 majitelů pozemek pronajímá Rybářství Litomyšl a 2 osoby
přiznaly, že Rybářství používá jejich pozemek bez písemné smlouvy !)
> 12 parcel by mohlo (mělo) být rovněž ve vlastnictví fyzických osob,
> 14 parcel je zatím připsáno městskému úřadu Svitavy (existuje však
velká pravděpodobnost,že parcely jsou (budou) přepsány na PF ČR) a
> 2 parcely nepřiznal PF ČR (?).
* Koncem února zasílá J.Mach vyjádření na RŽP k povolení používání látek škodících
vodám pro Rybářství Litomyšl.
* Na přelomu února a března zajišťuje J.Mach umístění základu hnízda pro čápa bílého
na komín SD Jednoty Na Červenici.
* V polovině března se F.Jetmar účastní za naši organizaci jednání na OkÚ ve Svitavách,
které se týkalo manipulačního řádu na rybníku Hvězda u Opatova.
* V březnu oslovuje a vyzývá J.Mach naše členy i příznivce k mapování
hnízdních populací kavky obecné v intravilánu Svitav.
* V březnu se po výzvě z OkÚ Svitavy prostřednictvím F.Jetmara a M.Janouška vyjadřujeme
k povolení RŽP k odstřelu kormorána velkého pro Rybářství Litomyšl na opatovských rybnících.
* J.Mach odpovídá na dopis od ředitele Rybářství Litomyšl pana Holcmana,který nás
prosí o podporu při řešení problematiky zazemňování rybníků splachem půdy z okolních
polí.

* 26.března se v 18.00 hodin v restauraci Svitapák schází členové skupiny pro
1.termín mapování hnízdišť kavky obecné v intravilánu Svitav, které se uskutečnilo za
účasti 8 dobrovolníků 27.března.
* Filip Jetmar se rozhodl jménem naší organizace sepsat smlouvu s RŽP OÚ v Ústí nad
Orlicí, která ukládá provést inventarizační průzkum (obratlovci) lokality „Střelnice“
u Semanína.
* J.Mach se podílel na přípravách akcí ke Dni Země,které pořádá Ekologická komise městské
rady města Svitavy ve spolupráci s oddílem Přeslička Asociace Brontosaura a tedy i naše ZO.
* Prostřednictvím M.Janouška získala naše organizace předběžnou zakázku na značení
chráněných či významných stromů v oblasti Svitavska.
* K vylepení v okolí Dolního rybníka a pro článek do místních novin připravil J.Mach
informační letáky s názvem „Komu vadí rackové?“,kde podává základní informace
o významu hnízdiště racka chechtavého v této lokalitě. Vedly ho k tomu stále častější
hlasy návštěvníků rybníka o přemnožení, škodlivosti, neužitečnosti a hlučnosti tohoto
dnes ubývajícího ptačího druhu.
* J.Mach a S.Lešinger se pokusili zapátrat po obojživelnících v zatopeném pískovcovém
lomu v lese severně od rybníků Horní a Dolní. Spíše letmou kontrolou byl zjištěn výskyt
skokana hnědého, čolka obecného a čolka horského. Nalezena byla pak i vajíčka skokanů
a čolků. Lokalita bude kontrolována v tomto roce ještě několikrát.
* J.Mach se setkal s panem Šimonem, předsedou svitavských zahrádkářů.Během čtyřhodinového
posezení se dostalo (kromě jiného) na téma městské zeleně a problematiky rybníků. Pozitivním
rozhodnutím pak byla domluva společně zkontrolovat a dát „do pořádku“ nešvary zahrádkářů
Dolního a Horního rybníka (černé skládky,nepatřičné vysazování stromů nebo zábor půdy
na území rybníka). Pan Šimon také potvrdil naši verzi o soukromém vlastnictví parcel
v katastru Dolního rybníka a připustil, že Rybářství Litomyšl nemá kolem rybníka vhodné
prostory pro ukládání materiálu do deponií při případném zamýšleném vyhrnutí tohoto
rybníka.

Ornitologická beseda č.2 v Litomyšli.
19.února jsme se již podruhé setkali v DDM Litomyšl k posezení nad ornitologickými
videovýsledky pana Urbánka. Z jistě nepřeberného množství materiálu jsme tentokrát
rovněž upírali zrak na ptactvo Žehuňského rybníka a Litomyšlska (na jaké jiné, když
jsou to „rajóny“ pana Urbánka). Na odborné videopořady k determinaci ptactva (v jazyce
anglickém) tentokrát nedošlo. K užitečné výměně informací a poznatků můžeme připočíst
i promítání zajímavých druhů rostlin,například z Nedošínského háje u Litomyšle.
Druhé besedy se zúčastnili: pan Pěnička, F.Jetmar, M.Janoušek a J.Mach.
Dovolujeme si touto cestou opožděně poblahopřát panu Urbánkovi k jeho 50.narozeninám
mnoho zdraví, sil a štěstí v osobním životě i při sledování nejen ptactva !!!

1.víkendový průzkumný pobyt.
S myšlenkou pořádat víkendové průzkumné pobyty (VPP) pro svitavskou mládež, přišel
na podzim loňského roku Marián Polák. Dobrý nápad vedení ZO podpořilo a zajistilo 10.000,-Kč
z rozpočtu města na aktivity s mládeží.
Historicky 1.VPP uspořádal Marián a „moje maličkost“ ve dnech 26.-28.února pro
mládež z TOM Zálesáci Svitavy (15 osob). Akce se zúčastnili i další „přívrženci“ svitavských
turistů. Jako základna byla vybrána chata TOM u osady Brlenka (v lesích mezi Mikulčí a
Čistou u Litomyšle). Termín byl oproti původním plánům předsunut,a tak zřejmě tato skutečnost
ovlivnila to, že z naší ZO se nakonec ještě zúčastnil Standa Lešinger („osobní řidič předsedy“).
V pátek asi ve 21.00 hodin jsme se vydali s magnetofonem a očekáváním na první průzkum.
Především okraje lesů se měly stát místem, kde jsme očekávali puštíky a kalouse. V lesích
jsme se pak pokoušeli „ulovit“ sýce nebo kulíška. Na 7 místech se nám však žádná sova
neozvala. Snad to nebylo příliš velkou zradou pro „zálesáky“. Alespoň viděli, že práce
ornitologa není jednoduchá a výsledky nese trpělivost a systematická práce. (Na druhou stranu
každý z nás se už nejednou přesvědčil, že „objevit“ zajímavý druh je často jenom dílo náhody).
Velmi zajímavým se stalo sobotní ráno. Poprvé totiž přišlo do našeho kraje jaro a s ním i
přílet tažných ptáků. Vyrazil jsem proto na blízký lesní okraj a za jarních paprsků Slunce
sledoval poprvé v tomto roce špačky, skřivany nebo brávníky. Pohodovou atmosféru pak
doplnily datlové, strakapoudi, strnadi, brhlíci nebo všudypřítomné sýkory. Se Standou jsme se
rozjeli do Svitav zkontrolovat „svitavské ptactvo“. Pod vedením Mariána se skupina pracantů
pustila do výroby ptačích budek (3 budky a jedna „kadibudka“ v originálním provedení !).
Večer jsme vyrazili na druhou trasu.Tentokrát do hlubších partií Javornického hřebene.
Dnes jsme si chtěli připsat sýce, výra nebo kulíška. Poprvé jsme zpozorněli při lesní
asfaltce, ale zvuk, který připomínal sovu se neopakoval. Blížili jsme se k místu, kde se podle
slov Mariána vyskytuje výr. Předtím jsme ještě narazili na „výskyt“ myslivců, kteří mají
spadeno na černou zvěř. Nepřipouštíme si lovecké zážitky a zprávy z poslední doby o „lovu“
myslivců. Přeje nám i počasí, protože teplota kolem nuly, jasná obloha s Měsícem a téměř
bezvětří, jsou přímo ideálními podmínkami.
U vrchu Sněžník (550 m n.m.) pouštíme hlas výra, ale ten se neozývá. Zkoušíme kulíška
nejmenšího. Náhle (asi ve 22.15 hod.) zvedám vzrušením prst a pokyvuji na ostatní. Opakované
pískání signalizuje přítomnost této nejmenší evropské sovy. Prověřujeme, zda-li nás neklamou
myslivci, aby ukojili naši touhu slyšet sovu a způsobit tak náš odchod z místa, kde již několik
hodin čekají na kance. Hlas se však přibližuje! S pocity štěstí (alespoň u některých) odcházíme na
vhodnější výří lokalitu. Tady však úspěch nemáme. Za to jsme opět nalákali kulíška (nejspíš
toho samého), který si sedal na blízké smrky. Ohlašuje se i na moje ústní pískání.
Celkem jsme dnes vyzkoušeli 6 stanovišť. Vracíme se spokojeni nejen s prokázáním velmi
pravděpodobného hnízdního výskytu kulíška nejmenšího, ale i s pocitem nových zážitků a
zkušeností.
Průběh a výsledek 1.VPP na Brlence pak nelze hodnotit jinak, než velmi příznivě.
Závěrem chci vřele poděkovat Mariánovi za příkladnou organizaci a nasazení při zajištění
1.VPP - Mariáne díky !
Jiří Mach

Mapování výskytu sov.
POLIČSKO:
Ve dnech 12. a 13.března se skupina ve složení (Mach J.,Lešinger S.,Škaroupka P. a řidič
Mach P.) rozhodla prověřit výskyt sov v severovýchodní a jihovýchodní oblasti Poličska.
V páteční večer jsme se pohybovali v okolí Květné, Chmelíku a především Vysokého lesa.
Provedli jsme 7 zastávek a magnetofonovou nahrávkou lákali především puštíka, výra, sýce,
kulíška a kalouse.
Výsledkem bylo zjištění výskytu jednoho samce puštíka obecného,který se nám silně ozýval asi
1,5 km před Chmelíkem (v lese při silnici z Květné). Ani se nám ho nechtělo opouštět, ale
hlavní lokality jsme měli ještě před sebou.
Další vzrušivé chvíle jsme pak prožili ve Vysokém lese u přírodní rezervace V bukách, kde
téměř okamžitě po přehrání nahrávky se začala ozývat samice puštíka obecného, která
se vytrvale projevovala svým „kivít“.Po chvíli se přidal i samec, který kolem nás kroužil.
V sobotu jsme (už bez Petra Škaroupky) volili lokality u Květné, Pomezí, Baldy, Jedlové,
Stašova, Rohozné a Hradce nad Svitavou. Uskutečnili jsme celkem 11 zastávek, převážně
v lesnaté a zemědělské krajině.
Tentokrát jsme prokázali výskyt dvou samců sýce rousného, kteří se navzájem
předháněli (rovněž po nahrávce) v Baldeckém lese u Poličky. Jak puštíky tak sýce se nám
podařilo oklamat i našimi ústněhrdelními imitujícími hlasy sových samců.
Nejvíce jsme použili nahrávku teritoriálních hlasů samců puštíka, sýce, kulíška a výra.
V menší míře (s o to větším zklamáním) jsme pak zkoušeli na okrajích vesnic a při
zemědělských objektech výskyt sovy pálené, sýčka nebo kalouse ušatého.
K zajímavým okamžikům lze přičíst krátké jedno „kvítnutí“ samice puštíka, které jsme
však pro objektivitu nezapočítali a dlouhé čekání na hlas sovy, která asi čtyřikrát před
námi prolétla v Baldeckém lese, ale neozvala se.
K neméně interesantním postřehům, které jsme zažili pak patřila silniční kontrola svitavské
policie při zaparkování před domem ve 24.00 hodin, praskot neznámého původu ve Vysokém
lese, několikeré zastavování ostatních řidičů, pokusy Standy a Petra vyloudit na prsty
zvuk připomínající hlas puštíka, samočinné časté vypínání magnetofonu nebo zmrzlé prsty na
našich nohou.
Jiří Mach
SVITAVSKO:
2.dubna se pokoušíme se Standou Lešingerem prokázat výskyt sov v okolí Svitav.
Za téměř ideálních podmínek pátráme v polních lesících směrem na Vendolí, na okrajích
Svitavského lesa a u Horního rybníka. Na celkem 8 zastávkách se zaměřujeme především
na puštíka a kalouse ušatého, ale tentokrát nemáme ani trochu štěstí.
Standu musíme pochválit za aktivní přístup. Po získání nahrávek hlasů se sám
pokoušel zjišťovat (bohužel bezvýsledně) sovy u Kamenné Horky. Mimochodem Standa
se znatelně zlepšil (jistě díky plné účasti na akcích) i v poznávání sových hlasů.
Jiří Mach

Instalace podložky pro čápa.
Přináším všem čitatelům KonSterny, ochráncům přírody a ornitologům návod jak přispět
praktickým skutkem k ochraně čápa bílého.
Co všechno musíte, když chcete (třeba úplně sami, tak jako já) ?
1.) Chodit a vyhledávat vhodné hnízdiště (např. dostatečně velký ulomený strom, nepoužívaný
sloup el.vedení nebo „dobrý“ komín). Vše nejlépe v oblasti rybníků a mokrých luk.
2.) Zjistit, zda-li se na předpokládaném hnízdišti čápi vyskytují v jarním a letním období.
3.) Zjistit majitele objektu a získat jeho souhlas k instalaci (telefony,dopisy,osobní jednání).
4.) Možné je kontaktovat RŽP OÚ.
5.) Zajistit osobu (organizaci), která provede vlastní instalaci (např. hasiči, kominík,..).
6.) Asi za 6 hodin práce uplést kolo z vrbového proutí (např. podle metodiky u mě dostupné).
7.) Vybrat vhodnou dobu (2.polovina března) a den (bez srážek a silného větru).
8.) Čekat, že všechno dobře dopadne.
Dne 17.března 1999 od 9.00-9.40 hodin všechno dobře dopadlo, a tak nyní můžeme
s napětím sledovat komín SD Jednota-stavebniny Na Červenici. Věřme, že během několika
let si tento komín nějaký čapí pár najde a oblíbí jako svůj domov.
Dovoluji si poděkovat ing.Sauerovi : předseda SD Jednota Svitavy > za povolení, panu Lorencovi :
velitel Hasičského záchranného sboru Svitavy a jeho jednotce > za instalaci, panu Pavlasovi :
vedoucí stavebnin SD jednota > za hladký průběh instalace,panu Horákovi : TV Comvision >
za propagaci v kabelové televizi, bezejmennému majiteli zahrádky u Dolního rybníka za
poskytnutí větví lísky pro stavbu podložky, paní Vágnerové za dodání spojařských drátků
na výrobu podložky, všem zúčastněním při „akci“ za projev zájmu a dalším osobám, které
se nějakým způsobem podíleli na zdárném průběhu umístění hnízdní podložky.
Pzn. Komín je asi 25 metrů vysoký,před instalací zde byl umístěn (M.Kučera-DDM)
drátěný rošt a už teď si představuji slova pracovníků stavebnin v případě,že se zde
čápi usídlí a budou vesele “trousit“. Snad to bude jediné „negativum“ celé věci.

Jiří Mach

Mapování hnízdišť kavky obecné
V poslední době se setkáváme stále častěji s otázkou kolik kavek obecných žije ve městech
našeho okresu. Je známo, že právě zde jsou populace kavky poměrně početné. Přesná data
však chybí. Důvodem mapování je ovšem i stav ochrany tohoto silně ohroženého druhu.
Rozhodli jsme se proto získat dvojím průzkumem více informací o městské populaci kavky
obecné ve Svitavách.
V prvním mapování jsme chtěli především podchytit pravděpodobná hnízdiště ( komíny budov) v
době, kdy měly kavky započít s úpravou hnízd.Termín tohoto chování jsme stanovili na sobotu
27.března.
Tento den se za slunečného počasí vydalo 8 mapovatelů (Janoušek, Jetmar, Lešinger, Mach,
Pěnička, Romportl, Škaroupka a Šváb), kterým byla přidělena určitá část města do
„terénu“. Našim úkolem bylo sledovat při systematické pochůzce ulicemi komíny budov a
zaznamenávat především počet možných hnízdišť, kde kavky do komínu nahlížejí či lezou nebo
dokonce nosí do komína stavební materiál (nejčastěji větvičky a tlející listy).

Výsledkem prvního průzkumu bylo poměrně překvapivé zjištění, že se kavky soustřeďují
pouze do středozápadní části města.Na většině plochy Svitav (včetně Lačnova) nebyly
dokonce vůbec žádné kavky na komínech sledovány. Největší hustota hnízdišť byla
zaznamenána v okolí ulic Čsl.armády, Nová, Palackého, R.Kloudy, Myslbekova, Šalounova,
Dvořákova, Štursova a T.G.Masaryka.
Vyhledáno bylo 45 pravděpodobných hnízdišť. Ve 24 případech bylo pozorováno nošení
hnízdního materiálu.
Pochůzkami a pozorováním možných hnízdišť po mapování se počet pravděpodobných
hnízdních lokalit ustálil na čísle 55 (stav koncem dubna).
Druhé kolo mapování (v době nošení potravy mláďatům) plánujeme na sobotu 29.května.
Všem zúčastněným děkuji za výpomoc a budu se těšit na další spolupráci !
Jiří Mach

Soutěž s konipasem bílým
Po námětu pana Františka Plívy, majitele Nadačního domu J.Plívy, jsem se rozhodl uspořádat
jménem naší ZO soutěž pro svitavské školáky. Soutěžící měli odpovědět na 10 otázek, které
se vztahovaly k „ptáku roku“ České společnosti ornitologické - ke konipasu bílému.
Oslovil jsem všechny základní školy a studenty našeho gymnázia. Nakonec odpovědi na otázky
z jarního čísla Ptačího světa odevzdalo 29 žáků ze tří škol. Osmnáct z nich (těch nejúspěšnějších)
se pak dostalo do závěrečného slosování,které se uskutečnilo 9.dubna v Nadaci J.Plívy.
Pan F.Plíva věnoval patnácti nejšťastnějším celkem 1.500.-Kč. Naše ZO pak dodala jako
odměny propagační materiály ČSOP, ČSO a MOSu (samolepky, brožury, letáčky, pohlednice a
časopisy).
Výhercem první ceny se stal student gymnázia Jiří Čuhel.
Jiří Mach

Jarní výlet do středního Posázaví
V rámci aktivit ke Dni Země,které pod patronací Ekologické komise svitavské městské rady
pořádá (prostřednictvím předsedy ZO) i naše organizace,jsme se vydali do oblasti středního
Posázaví. Výletu se zúčastnili členové a věrní příznivci ZO (F.Jetmar, J.Mach, S.Lešinger,
M.Polák a pan Pěnička), dále studenti svitavského gymnázia a část výpravy tvořily žákyně
ze III.ZŠ, které přivedl Honza Richtr.
Naším hlavním cílem se stala Záchranná stanice pro ohrožené a handicapované živočichy
v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Stanice vedená Agenturou ochrany přírody a krajiny v
Havlíčkově Brodě se specializuje především na introdukční i reintrodukční chov vydry říční,
dravců a sov. Pod svá křídla však přijímají i jiné druhy postižených zvířat (další druhy ptáků,
další šelmy, ježky, netopýry, a jiné). Některé druhy ptáků pocházejí i z dalekých krajů.
Ve velmi pěkném a klidném prostředí jsme se v klidu podívali například na výra velkého,
kalouse ušatého, sovici sněžnou, puštíka obecného, sovu pálenou nebo výrečka malého. Z dravců
pak na sokola stěhovavého, poštolku obecnou, motáka pochopa, káni bělochvostou, káni lesní, káni
Harrisovu, luňáka červeného, orla křiklavého a supa afrického. Z ostatních ptáků potom na labuť
velkou, čápa bílého nebo krkavce velkého. Neměli jsme štěstí na orla skalního- ten před pár dny
ochranářům odletěl do okolních lesů. Některé druhy dravců a sov jsme nemohli obdivovat,
protože právě hnízdili (například puštíka bělavého, sýce rousného, kalouse pustovku, sýčka
obecného nebo raroha velkého).

Jistě ojedinělým, a pro přítomné školáky asi nejlepším zážitkem, bylo pozorování páru
vydry říční. Od průvodce-pracovníka stanice- a chovatelky jsme se dozvěděli řadu zajímavostí
ze života tohoto celoevropsky ohroženého druhu.Touha „ulovit“ pěkný snímek se zvyšuje
a spouště fotoaparátů cvakají. Ani se nám ze stanice nechce odcházet.
Chceme využít překrásného jarního počasí a vydáváme se „nakouknout“ do nedaleké přírodní
rezervace Stvořidla v nádherném údolí řeky Sázavy. Kromě krajinné scenérie se „kocháme“
pohledy na jarní květenu, kterou zde představovali například sasanky, orseje, dymnivky, křivatce
nebo plicníky. S Filipem se také nezapomínáme zaposlouchat do jarního zpěvu zdejšího ptactva
(sýkory, králíčci ohniví, červenky, brhlíci nebo střízlíci).
Domnívám se, že 10.duben jsme prožili v krásné jarní přírodě se zajímavými zážitky.
Dokládá to snad i výrok jedné ze školaček, která upřímně prohlásila, že to byl její nejlepší
výlet v životě. Tak ať je takových pro nás pro všechny co nejvíc !
Jiří Mach

Bude se konat
sobota 29. května : 2.kolo mapování hnízdišť kavky obecné ve Svitavách
Zájemci o mapování (zvláště ti co nahradí případné mapovatele z 1.kola, kteří se nemohou
2.kola zúčastnit) se sejdou v pátek 28.května v 18:00 hodin v restauraci Svitapák.
Účast mapovatelů z 1.kola není potřebná, pokud mají mapu s označeným okrskem, záznamový
arch a klasifikační tabulku !
V každém případě se mi znovu ozvěte minimálně týden dopředu a potvrďte účast nebo
zájem !!!
Začátek mapování opět v 8:00 hodin v sobotu.V případě akutního zhoršeného počasí můžete
mapování provést i v neděli. Výsledky pak do týdne (nebo nejlépe co nejdříve) znovu
shromažduji v sídle naší organizace.
Zaměřujeme se na komíny, kde by kavky měly krmit mláďata !
Kontrolujte především možná hnízdiště zjištěná při březnovém mapování !
Nezapomínejte, že i negativní záznamy mají svoji hodnotu !
Předem děkuji za spolupráci.
koordinátor mapování Jiří Mach
( Přibližně v polovině měsíců květen a červen provedou
naši ornitologové celostátní sčítání hnízdních populací
vodního ptactva na rybnících u Opatova,Svitav a Poličsku).
( Od 15.června do 30.září proběhne celostátní sčítání
hnízdních kolonií břehulí říčních.Sčítání se zúčastní
J.Mach-Svitavy:pískovna.Víte-li o dalších vhodných lokalitách,informujte se co nejrychleji u
hlavního
koordinátora :Petr Heneberg,Vodňanská 1025/19,České Budějovice 2,370 11:
e-mail:heny@natur.cuni.cz,tel.:038 41391)
1.července : Botanické a zoologické mapování
zatopeného lomu v Svitavách-Lačnově
Sraz v 8:00 hodin na hrázi Dolního rybníka (odchod pěšky).
Vybavení : klíče,atlasy,brožury,dalekohled,fotoaparát,síťky,vysoké holínky,
plavidla a zápisníky.

3.července : kosení prstnatcové louky v Lačnově
Vyzýváme členy ZO, chtějí-li mít dobrý pocit, že peníze pro naši organizaci
vznikají společným úsilím, nechť se zúčastní této již druhé brigádní akce !
Sraz je u Milana Janouška v 9:00 hodin,případně v 8:45 (s koly) na hrázi
Dolního rybníka s kosou klasickou či motorovou nebo jinými druhy sekaček.
Akce se nekoná v případě silného a trvalého deště (o změně se budeme telefonicky
informovat).

Letní tábor na jižní Moravě
- předběžný plánovaný termín je 7.-11.července.
Termín bude všem vážným zájemcům včas upřesněn (zároveň s podrobnými informacemi
o cenách, dopravě, ubytování atd.).
Akci bychom pořádali nejen pro naše členy, ale i pro „bezproblémové“ zájemce o přírodu
z řad svitavských školáků. Předpokládaný počet účastníků je 10-15.
Smyslem pobytu se základnou v Pasohlávkách (ubytování v chatkách či penzionu) u vodní
nádrže Nové Mlýny I je studium a poznání přírody a krajiny naší nejteplejší oblasti.
Navštěvovat chceme Nové Mlýny, Pálavu a okolí lednických rybníků.
Na tábor se vztahuje krytí financí městského zastupitelstva !
Ptejte se u předsedy organizace.
Jiří Mach

Zprávy z úřadů
Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy
* Městská rada doporučila zastupitelům našeho města schválit částku 10.000,-Kč na činnost
naší ZO při práci s dětmi a mládeží.
* Za účasti OŽP proběhlo terénní jednání s traťmistrem žel.stanice Svitavy a pracovnicí z
Pardubic. Z ústní promluvy vyplynulo, že údržba ČD podle nařízení Generálního ředitelství
ČD musí likvidovat kvůli bezpečnosti provozu do vzdálenosti 20-ti metrů od tratě veškeré
dřeviny. Předložený materiál k této argumentaci po jeho prostudování však shledal OŽP
s předsedou ZO jako nepředmětný. OŽP se obrátil na GŘ ČD pro vysvětlení (podrobnosti
v článku Likvidace zeleně při železnici II).
* Odbor výstavby a územního plánování nás 8.dubna informoval o záměru rekonstrukce
parku J.Palacha na Poličské ulici. Měli jsme možnost se k projektu písemně vyjádřit.
Do dokumentace nahlížel J.Mach u vedoucího OŽP a neshledal žádné sporné momenty
v provedení rekonstrukce, která si klade za cíl ohradit park keřovým porostem, vytvořit
vřesovištní biotop, vyčistit jezírko, přetrasovat některé cesty, vykácet asi 150 stromů
(většinou smrků), vysadit ca 50 nových stromů a dosázet asi 15.000 nových keřů.
Práce mají započít na podzim tohoto roku.
* Odbor výstavby a územního plánování nás informoval o zahájení územního řízení zřízení meziskládky ornice a podorničí z výstavby sídliště Na vějíři ve Svitavách.

Referát životního prostředí OkÚ Svitavy
* RŽP informoval ZO o zahájení vodoprávního řízení k manipulačnímu řádu rybníku Hvězda.
* RŽP informoval ZO o zahájení vodoprávního řízení k prodloužení platnosti povolení k použití
látek škodlivých vodám pro rybářské hospodaření na rybnících Svitavska, Opatovska a Jedlové.
Během týdne musel předseda ZO podat na úřad připomínky, vztahující se k tomuto povolení.
Žehráme na způsob, kdy naše organizace má poměrně krátkou dobu na sepsání materiálu.
Ten je k dispozici u předsedy ZO, který zapracoval do vyjádření i připomínky, týkající se
obecných zásad hospodaření na rybnících.
* K ohlášení případného ohrožení lokalit v okolí rybníků v Jedlové (vytvoření polní cesty
přes významnou mokrou louku a budování počátků motokrosové trati s kácením dřevin)
se RŽP OkÚ vyjádřil v tom smyslu, že vliv přejezdů napříč pozemkem nelze v zimním
období posoudit , a že „úpravy pro motokros“ se dějí s vědomím vlastníka a nedochází
zde k porušování paragrafů zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Je to dosti smutné, že pracovníci RŽP jsou takto podle držení se liter zákona bezzubí.
Zbytečně tak zahynou stromy a druhy rostlin, které nejsou chráněné. Prokazování zničení
snůšek čejek chocholatých na vlhké louce bude pak spíše dílem náhody a stejně v podstatě
zbytečné.
* RŽP nás seznámilo se záměrem Rybářství Litomyšl prodloužit povolení k odstřelu
kormoránů velkých na opatovských rybnících.K tomuto spornému povolení se za naši
organizaci podrobně a odborně vyjádřil Filip Jetmar.
* RŽP nám zaslal rozhodnutí o povolení výjimky pro Rybářství Litomyšl k používání látek
škodlivých vodám (krmiva,hnojiva a chem.preparáty na úpravu kvality vod) na rybnících
Stašovský, Lánský, Terčový, Janovský, Kmotr a Dolní.
* Dne 13.4.99 vydal RŽP OkÚ Svitavy rozhodnutí,kterým neuděluje Rybářství Litomyšl
výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro odstřel kormoránů velkých na rybnících
Hvězda a Nový u Opatova. Nutno dodat, že kromě AOPAK v Pardubicích a ČIŽP v Hradci
Králové se podstatně vyjadřoval za naši organizaci Filip Jetmar. Jedná se o jedno z
prvních rozhodnutí úřadu za dobu naší působnosti,kdy je vyjádřeno zamítavé stanovisko.
* RŽP nás pozvalo na jednání do Jedlové, kde se měla projednávat stížnost J.Macha na
zřízení a provozování „motokrosové dráhy“ na katastru této obce u Poličky.
* RŽP nás informovalo o zahájení vodoprávního řízení - výstavbu Lučního rybníka
v Jedlové.

Všimli jsme si
Regenerace rybníka Rosnička.
- od 5.února se začíná rybník napouštět,
- část materiálu (po vysátí a uložení k chatě Rosnička) se začal odvážet do Lačnova k
vyrovnávání polních terénních depresí,
- po návrhu a domluvě s OŽP MěÚ se instalují 3 plovoucí ostrůvky a 5 hradel pro zvýšení
pravděpodobnosti odpočinku a hnízdění vodního ptactva,
- celková částka určená na rekonstrukci se bude pohybovat okolo 10,5 milionu Kč,
- termín kolaudace rybníka a jeho okolí je stanoven na konec června 1999,
- koncem března probíhá hrubá úprava hrázní cesty a její okolí,
- v dubnu pokračuje úprava terénu na hrázi a „zastřešení“ hrázní zídky,
- 8.dubna bylo nainstalováno 6 dřevěných laviček na východním břehu,
- koncem dubna jsou vysázeny stromy a keře v prostoru vedle „plechárny“.

Likvidace zeleně při železnici II.
Přibližně v polovině ledna se konalo terénní jednání,kterého se zúčastnili: paní Ginerová
(Správa železničních komunikací ČD v Pardubicích), pan Kadlec (traťmistr žel.stanice Svitavy),
pracovníci OŽP MěÚ Svitavy (ing.Antoš a ing.Karlíková) a za naši organizaci J.Mach.
Pan Kadlec předložil předpis z Generálního ředitelství ČD, podle kterého má správa železnice
právo kácet dřeviny až ve vzdálenosti 20-ti metrů. S nechápavými pohledy jsme se takovému
nařízení podivovali a pro jistotu jej okopírovali. Tento krok se ukázal nezbytným, neboť při
podrobném studiu materiálu GŘ ČD jsme společně s OŽP zjistili, že argumentace dvacetimetrové
vzdálenosti se týká vytvoření vhodného pásu vegetace jako ochrany před závějemi sněhu.
OŽP MěÚ se proto obrátil na GŘ ČD pro vysvětlení a jisté rozřešení tohoto konkrétního
případu. Jménem ochránců přírody jsem se pak obrátil na paní Ginerovou s podnětem znovu
vysvětlit neodkladné a nezbytné důvody, které vedly k vymýcení keřů a stromů při trati
na Poličku u Dolního rybníka. Špatná argumentace podpořila mé myšlenky, že traťmistr rozhodl
o kácení dřevin (bez ohlášení OŽP) především z důvodů zamezit pobytu dětí a mládeže, kteří
si v zásněžkách častěji hrají a dělají zde „nepořádek“.
Do doby vydání tohoto čísla KonSterny se k celému případu paní Ginerová nevyjádřila. Budeme
i nadále pátrat po vysvětlení celé problematiky u paní Ginerové a na OŽP MěÚ Svitavy. V případě
dalšího protahování podáme stížnost na paní Ginerovou a věc podstoupíme České inspekci
životního prostředí.

Ekologická výstava Voda a lidé
Ve dnech 15.-25.března uspořádala Rada povodí Svratky s OŽP MěÚ Svitavy v Městském
muzeu a galerii zajímavou (ale krátkodobou) výstavu.Jejím cílem bylo ke Světovému dni vody
(22.březen) připomenout nezastupitelnou funkci této látky v přírodě i pro člověka, ale také
ukázat celou řadu problémů (povodně, znečištění atd.). Prohlédnout jste si mohli například
vodní díla na řece Svratce, mikroskopické fotografie vodních rostlin a živočichů nebo
umělecké fotografie s vodní tematikou.
Kromě panelové byla vhodně a atraktivně použita i počítačová, videotelevizní a diafilmová
projekce. Výstavu doplňovaly kresby školáků i předškoláků ze Svitav, kteří ve své činnosti
soutěžili.
Význam vody pro člověka mohli návštěvníci docenit i při zavítání do přilehlých prostor
muzea, kde za cenu stejné vstupenky probíhala výstava o historii svitavského pivovaru.
(Mimochodem, mě zde zaujala skutečnost, že na přelomu století existoval na místě dnešního
svitavského koupaliště pivovarský rybník).
Jiří Mach

Čteme za vás
Týdeník
* Při výkopových pracích firmy Telecom, narazili pracovníci u Bělé nad Svitavou na
podzemní dutinu v opuce (slínovci) o velikosti asi 5x6 metrů.
* Ve druhém dubnovém čísle vychází článek o činnosti naší organizace. Podklady pro
zpracování redaktorky D.Zouharové připravil J.Mach.
* V čísle č. 16 pak vychází článek věnovaný instalaci hnízdní podložky pro čápa
na komíně v lokalitě Na Červenici (dokonce i s fotografií). Materiál vyplynul z rozhovoru
redaktorky Zouharové s J.Machem.

Svitavské noviny
* Park Jana Palacha ve Svitavách (park u vily MěÚ) bude částkou asi 5 milionů Kč
rekonstruován.
* V březnovém čísle se objevil článek,kde předseda ZO hodnotí činnost organizace v uplynulém
roce.
Koktejl
* V tomto přírodopisně-zeměpisném magazínu nás zaujal článek jednatele Východočeské
pobočky ČSO a pracovníka Východočeského muzea v Pardubicích Vládi Lemberka. S tímto
literárně činným ornitologem (např.Živa a další) prožil J.Mach několik kroužkovacích akcí na
Křižánkách ve Žďárských vrších v roce 1995 a 1996. V článku Ptáčníkův den (březnový
Koktejl) ho pak mohlo hřát u srdce, protože fotografovanou sojku a dlaska (toho dokonce sám
vyndával ze sítí) držel při fotodokumentaci.
* Počátkem příštího století by měla být přes Internet přístupná databáze s údaji o jednom
a půl milionu dosud popsaných druhů rostlin, živočichů a ostatních organismů žijících na Zemi.
Projekt vyšel z iniciativy OECD.
Teletext ČT
* Podle britského odborného časopisu Nature jsou schopni ptáci současně spát i bdít.
Vysvětlení vědci nalezli v odlišné funkci obou polovin ptačího mozku.
* V roce 2025 by mohlo podle Světové hydrometeorologické organizace a UNESCO být
ohrožen až 60 % lidí na Zemi nedostatkem vody. Kromě nejohroženějších oblastí Blízkého
východu, Afriky, Číny, Indie, Mexika nebo západu USA by nastaly problémy se zásobami
pitné vody i ve Španělsku, Německu a Itálii.
* Konečnou pro snahy zahájit těžbu zlata pod vrchem Veselý u Mokrska se stalo povolení
stavby rozhledny s tzv. základnovou stanicí Eurotelu. Ložisko má být údajně třetí největší
v Evropě.
* Vstup ČR do EU bude mimo jiné znamenat zvýšení ochrany některých druhů ptactva a
určení nových chráněných oblastí a stanovišť. Česká společnost ornitologická pracuje
na naplnění směrnic EU v této oblasti. Čeští ornitologové budou muset rozšířit seznam
chráněných druhů přibližně o 55 přírůstků . Do roku 2004 by měla být vytvořena síť
zvláště chráněných území a zvláštních oblastí ochrany Natura 2000.
* Francouzská ministryně životního prostředí darovala M.Kužvartovi 2 satelitní vysílače
určené pro sledování chráněných čápů černých při jejich migraci. Darované vysílače
mají být „náhradou“ za ztrátu 2 čápů při loňské lovecké sezóně ve Francii.
* Pískovcová Pravčická brána, která je považována za evropský unikát je stále rozrušována
vlivem kyselých dešťů a hrozí ji zborcení. Proto chtějí odborníci pískovec každoročně
„sprchovat“ vodou.
* Ministr životního prostředí M.Kužvart s konečnou platností zastavil „průzkum“ zlatého
ložiska v Kašperských Horách. Těžařská firma TVX několikrát porušila hornický zákon a
práce v podzemí prováděla bez souhlasu města a správy CHKO a NP Šumava.
* Všech 91 horských rakouských ledovců v Alpách se loni zkrátilo v průměru o 13 metrů.
Změny, které nyní v těchto oblastech hrozí, možná souvisí s globálním oteplováním Země.
* ČR přistoupila k dokumentu čistší produkce, z něhož vyplývá závazek podporovat preventivní
strategie v ochraně životního prostředí a výzkumu nových prevenčních technologií.

* S největší pravděpodobností zahynula v západním Senegalu již světově známá čápice
Kristýna.
* Jaderná energetika na celém světě stagnuje. Uvedl to poslanec Evropského parlamentu
Švéd K.E.Olsson.
* Pouze 17 sibiřských tygrů žije ve volné přírodě v Číně.Hlavní příčinou rapidního vymírání
je údajně zhoršující se kvalita prostředí, ale také nelegální lov. V Rusku je na svobodě
podle odhadů asi dalších 380 kusů.
* Kužvartovo Ministerstvo životního prostředí není nakloněno těžbě zlata v ekologicky
citlivých oblastech naší republiky.
* Podle M.Kužvarta (zastánce „velké“ varianty rozlohy by mohl být již k 1.1.2000
vyhlášen NP České Švýcarsko. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR o tom začne jednat
na svém květnovém zasedání.
* Na ostrově Kypr je ohrožen vyhynutím sup bělohlavý. Ve volné přírodě zde žije asi 30 kusů.
Hlavní příčinou tohoto stavu je odklon od tradičního zemědělství, turistický ruch, vliv lovců a
tragicky se podepsalo kladení otrávených návnad pro lišky do prostředí supů, kteří za
potravou létají až 50 kilometrů.
NIKA
* 20.ledna zahájila v Londýně činnost odborná komise pro záchranu tygra. Jeho počty se
od 60.let snížily o 95 % !!!
* V centru Břeclavi se objevili bobři, kteří zde na břehu Dyje kácejí stromy. Dostali
se sem patrně z některé rakouské rezervace.
* V článku „Gabčíkovo a jeho nebezpečí“ komentuje J.Zvoníček dosah možných rizik, které
hrozí tomuto nechvalně známému přehrazení Dunaje ve chvílích, kdy se objevily zprávy
o průsaku vody do plavebních komor.

Bleskovky
* Průtah jarních ptáků zaznamenán v okolí Dolního rybníka a střední části
města Svitavy : 27.2.- racek chechtavý,špaček obecný a havran polní , 28.2.- kormorán
velký a skřivan polní, 3.3.- drozd brávník, drozd zpěvný a konipas horský, 4.3.- konipas bílý
(Pták roku) a čejka chocholatá,
od 5.3. pak přibývá vodní ptactvo(kachny, poláci, čírky, labutě), 7.3.-linduška luční,
11.3.-potápka roháč, 12.3.- osídlení hnízdiště racky chechtavými, 14.3.-volavka popelavá,
hvízdák eurasijský, hohol severní a racek bouřní, 15.3. - pěvuška modrá a dlask tlustozobý,
17.3.-drozd cvrčala, 20.3.-moták pochop, 24.3.-kopřivka obecná a holub hřivnáč,
25.3.-budníček menší, 26.3.-potápka malá, 27.3.-zvonohlík zahradní a rehek domácí
28.3.čírka modrá a pěnkava jikavec, 29.3.-potápka černokrká, 31.3.-ostralka štíhlá a
lžičák pestrý, 1.4.-čáp bílý a jespák bojovný, 6.4.- vlaštovka obecná, 8.4. - moudivláček lužní,
9.4.- pěnice černohlavá, 15.4.- pěnice pokřovní, 21.4.- chřástal vodní, 22.4.- budníček
větší, 26.4.- pěnice hnědokřídlá, pisík obený a rybák černý. (J.Mach).

* Podle stálého výskytu,zpěvu a pozorování jedinců s hnízdním materiálem,můžeme
usuzovat na možnost pravděpodobného hnízdění křivek obecných v našem regionu.
(J.Mach, M.Janoušek).
* Koncem března je možné se přesvědčit o poměrně hojném výskytu bledule jarní v okolí
pramene řeky Svitavy (směr Javorník lesem).(J.Mach)

* O tom, že jarní práce zemědělců mohou přispět k zajímavým ornitologickým pozorováním,
jsem se přesvědčil 1.dubna, kdy jsem na poli u Dolního rybníka při vláčení a setí obilovin
sledoval nejen spousty racků chechtavých, kavky obecné nebo špačky, ale především jsem
měl štěstí při sledování 13 jedinců jespáků bojovných, kteří zde několik odpoledních hodin
rovněž vybírali potravu.(J.Mach)
* Na přelomu března a dubna se probudili netopýři a mohli jsme je pozorovat nad hladinou
Horního rybníka nebo ve štěrbině pod střechou vysokopodlažního domu na sídlišti B.Martinů.
V tu dobu se objevili skokani hnědí na svitavských rybnících.(J.Mach)
* 16.března bylo sledováno nocování špačků obecných v rákosinách Dolního rybníka.(J.Mach)
* 9. dubna jsem poprvé pozoroval ježka západního u Dolního rybníka.(J.Mach)

Ornitologická pozorování
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis):
od.29.03.99 - 1 až 8 ex., Dolní r., SY (Mach)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo):
07.03.99 - 11 ex., přelet nad Dolním r., SY (Mach)
14.03.99 - 1 ad.+ 1 imm., sedí na Dolním r., SY (Mach)
21.03.99 - 14 ex., přelet nad Dolním r., SY (Mach)
23.03.99 - ca 100 ex., r.Hvězda u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
01.04.99 - 1 ad., loví na Dolním r., SY (Mach)
04.04.99 - 9 ad.+ 4 imm., přelet nad Dolním r., SY (Mach)
Volavka bílá (Egretta alba):
18.03.99 - 2 ex.,Nový r. u Opatova (Janoušek, Jetmar)
23.-25.03.- 2 ex., Nový r. a r. Hvězda u Opatova (Janoušek, Jetmar, Polák)
Kopřivka obecná (Anas strepera):
24.03.99 - 1 pár, Horní r., SY (Mach)
07.04.99 - 3M+2F, Dolní r., SY (Mach)
08.04.99 - 4M+4F, rybník Hvězda u Opatova (Janoušek,Jetmar ?)
09.04.99 - 1 pár, Horní r., SY (Mach)
Ostralka štíhlá (Anas acuta):
23.03.99 - 1M, rybník Hvězda u Opatova (Janoušek)
31.03.99 - 1 pár, Dolní r.,SY (Mach)
01.04.99 - 1 pár, Dolní r.,SY (Mach)
03.04.99 - 1M+1F, Nový r. u Opatova (Janoušek, Jetmar, Beran)
06.04.99 - 1F, Nový r u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
Lžičák pestrý (Anas clypeata):
25.03.99 - 2M+1F, rybník Hvězda u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
31.03.99 - 1 pár, Dolní r., SY (Mach)
05.04.99 - 2M+3F, rybník Hvězda u Opatova (Janoušek,J etmar ?)
08.04.99 - 1M+1F, Nový r. u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
18.04.99 - 1M, Dolní r., SY (Mach)

Čírka obecná (Anas crecca):
05.03.99 - 1F, Dolní r.,SY (Mach)
09.03.99 - 3 páry, Horní r.,SY (Mach)
18.03.99 - 2M+3F, r.Hvězda u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
26.03.99 - 1 pár, Dolní r.,SY (Mach)
31.03.99 - 1 pár, Dolní r.,SY (Mach)
03.04.99 - 2 páry, Dolní r.,SY (Mach)
Čírka modrá (Anas querquedula):
25.03.99 - 8M+2F, r. Hvězda u Opatova (Jetmar)
od 28.03.99 - poměrně hojný průtah a odpočinek na hladině i ve zblochanu:
např. 09.04. - 8M+1F,Dolní r., SY (Mach)
Hvízdák eurasijský (Anas penelope):
14.-15.03.99 - 1 pár, Dolní r., SY (Mach)
20.03.99 - 2M,r. Hvězda u Opatova (Janoušek, Jetmar, Beran)
21.03.99 - 1M+1F, Nový r. u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
23.03.99 - 1M+1F, r.Hvězda u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
25.03.99 - 1M, r. Hvězda u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
28.03.99 - 1 pár, Dolní > Horní r., SY (Mach)
Hohol severní (Bucephala clandula):
14.03.99 - 1 pár, Dolní r., SY (Mach)
18.03.99 - 2M, Dolní r., SY (Mach)
20.03.99 - 1M+1F,r. Hvězda u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
Husa velká (Anser anser):
06.02.99 - 10 ex., přelet nad Dolním r., SY (Mach)
30.03.99 - 1 ex., r. Hvězda u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
Husa polní (Anser fabalis):
16.-25.03. - 2 ex., r. Hvězda a Nový u Opatova (Janoušek, Jetmar, Beran)
19.03.99 - 26 ex., přelet nad městem, SY (Mach)
27.03.99 - 21 ex., přelet nad městem, SY (Mach)
Morčák bílý (Mergus albellus):
18.03.99 - 1M+1F, Nový r. a přelet Hvězdy u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
20. a 21.03. 99 - 1M, Nový r. a r. Hvězda u Opatova (Janoušek, Jetmar, Beran)
Morčák velký (Mergus merganser):
23.03.99 - 1M+2F, Nový r. u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
Luňák červený (Milvus milvus):
18.03.99 - 1 ex., přelet u Nového r. u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
Orlovec říční (Pandion haliaetus):
12.03.-18.04.99 - 1 ex., Nový r. a r. Hvězda u Opatova (Janoušek,Jetmar ?)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus):
06.04.99 - hlas 2 ex., Nový r. u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
13.04.99 - hlas 1 ex., Nový r. u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
21.04.99 - 1 ex., Dolní r., SY (Mach)
Kulík říční (Charadrius dubius):
06.04.99 - 1 ex., nad polem u r. Hvězda, Opatov (Janoušek,Jetmar ?)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus):
12.03.99 - ca 150 ex., táhne u r. Hvězda, Opatov (Janoušek,Jetmar ?)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago):
05.04.99 - 1 ex. u Nového r., Opatov (Janoušek, Jetmar ?)
Jespák bojovný (Philomachus pugnax):
01.04.99 - 13 ex., sbírají potravu na poli u Dolního r., SY (Mach)
10.04.99 - 5 ex., nad hladinou Dolního r., SY (Mach)
Racek bouřní (Larus canus):
20.03.99 - 12 až 14 ex. (2-3 imm.), Nový r. u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
21.03.99 - 12 až 14 ad., Nový r u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
Racek žlutonohý (Larus fuscus):
08.04.99 - 1 ad., přelet r. Hvězda u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
Racek stříbřitý (Larus argentatus):
18.03.99 - 2 ad., Nový r. u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
Rybák černý (Chlidonias niger):
26.04.99 - 4 ex., Dolní r., SY (Mach)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum):
27.02.99 - hlas 1M, Javornický hřeben-vrch Sněžník, SY (Mach, Lešinger, Polák)
Puštík obecný (Strix aluco):
12.03.99 - hlas 1M, u silnice s lesíky mezi Květnou a Chmelíkem (Mach, Lešinger, Škaroupka)
12.03.99 - hlasy 1M a 1F, Vysoký les-PR V bukách, Polička (Mach, Lešinger, Škaroupka)
Sýc rousný (Aegolius funereus):
13.03.99 - hlasy 2M, Baldecký les, Polička (Mach, Lešinger)
Dudek chocholatý (Upupa epops).
06.04.99 - 1 ex., u r. Hvězda, Opatov (Polák)

Linduška luční (Anthus pratensis):
18.03.99 - ca 20 ex., louka u Dolního r., SY (Mach)
08.04.99 - ca 20 ex., u Nového r., Opatov (Janoušek, Jetmar ?)
Linduška horská (Anthus spinoletta):
16.04.99 - 2 ex., Nový r. u Opatova (Janoušek)
Konipas luční (Motacilla flava):
06.04.99 - 7 ex. (ssp.flava), Nový r. u Opatova (Janoušek, Jetmar ?)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor):
19.03.99 - 1 ex., pole u Lánského r., SY (Mach)
13.04.99 - 2 ex., u Nového r., Opatov (Janoušek, Jetmar ?)
Drozd cvrčala (Turdus iliacus):
17.03.99 - 1 ex., s ostatními drozdy na louce u Dolního r., SY (Mach)
20.03.99 - ca 7 ex., u Nového r., Opatov ( Jetmar )
22.03.99 - 4 ex., louka u Dolního r., SY (Mach)
23.03.99 - 3 ex., -„Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla):
28.03.99 - min. 6 ex., les za rybníky, SY (Mach)
29.03.99 - ca 10 ex., pole a lesík za rybníky, SY (Mach)
09.04.99 - 7 až 8 ex., u Bukového r., Opatov (Janoušek, Jetmar ?)
Čečetka zimní (Carduelis flamnea):
26.-30.03.99 - 1 až 3 ex., sbírají semena břízy na střeše gymnázia, SY (Mach)
Křivka obecná (Loxia curvirostra):
28.02.99 - 12 ex., budova bývalého hostince u žel.st.Semanín (Jetmar)
03.03.-09.04.99 - většinou 1 pár, Dolní a Horní r., SY (Mach)
28.03.99 - min. 6 ex., les za rybníky, SY (Mach)

