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Slovo úvodem. 
        

Předpokládám, že se zřejmě někdo z čitatelů našeho nyní jedenkrát ročně vydávaného 
zpravodaje všimnul, že drží v rukou dvacátý výtisk KonSterny. Přímo se tedy nabízí možnost 
bilancovat a „slavit“. Mnohé z vás by jistě (tak jako mě) napadla řada způsobů, kterými by bylo možné 
toto určité jubileum zpestřit a zviditelnit. Nedostatek mého času, zřejmě i organizačních schopností a 
nakonec i financí naší organizace, mi nedovoluje nic jiného, než připomenout to, že z KonSternou 
jsme započali v srpnu roku 1998. V prvních několika letech jsme vycházeli 2x ročně. S přibývajícím 
časem měnil zpravodaj zejména svoji grafickou podobu, ale i rubriky či přispěvovatele. Velmi pracný 
byl v prvopočátcích převod všech prvních čísel do aktuálnějších podob formátů a programů. Jen tak 
mimochodem mě napadlo, kolikrát jsem musel udeřit prsty do klávesnice za celou dobu tvorby 
zpravodaje. 

Bylo mi potěšením, když jsem přibližně před 4 roky zaznamenal hlas jednoho zkušeného 
kolegy, který uznale potvrdil, že za dobu existence se KonSterna vypracovala do určité úrovně (tedy 
zlepšovala se). Nutno podotknout, že dodnes se rodí v naprosto amatérských podmínkách a změně 
dimenzí brání patrně zkušenější ruka tvůrce a výše uvedené některé důvody. Rád v tuto chvíli 
vzpomenu na Standu Lešingera, který stál u jejího zrodu nebo na pomoc od Luboše Kopečného. 
V živé paměti mám okamžiky, kdy jsme v počátcích plného nadšení vytvářeli název „KonSterna“ (pro 
neinformované jde o složeninu slov konsternovat/konsternace – úžas, ohromení a Sterna – jako název 
ptačího rodu rybák). Spojení, doufám, většina z vás pochopí.  

Rád bych na tomto místě poděkoval všem ostatním, kteří kdy přispěli svými články a 
informacemi. Zejména pak (abecedně řazeno) Milanovi Janouškovi, Filipovi Jetmarovi, Mariánu 
Polákovi, Dušanovi Romportlovi a Jakubovi Vránovi, ale i dalším občasným přispěvovatelům. Dík 
náleží i nejmenovanému poskytovateli kopírovací techniky a dále všem, o kterých kdy bylo v dobrém 
napsáno, neboť bez vytváření naší činnosti v ochraně přírody a bez našeho zájmu o ptáky, další 
obratlovce, rostliny a přírodu a krajinu vůbec, by nebyla potřeba KonSternu tvořit. Je to tedy práce 
příjemná, a doufejme, že se dočkáme i řady dalších čísel, ve kterých vás budeme rádi informovat a 
sdílet s vámi radosti i strasti, které nás v této oblasti potkávají. 

 Jiří Mach 
 

Zprávy výboru.   
 
 
→ Koncem ledna se přihlašujeme do grantového řízení Rady města Svitavy, kterou žádáme o finanční 
příspěvek 9.000,-Kč na „Ochranářské a propagační aktivity na Svitavsku“ v oblasti „Ochrana přírody“ a 
částku 5.000,-Kč na „Letní putování přírodou“ v oblasti „Ekologická výchova“. V konečném výsledku 
jsme na ochranářské aktivity získali 8.000,-Kč a na letní akci pak 2.000,-Kč. Počátkem prosince jsme 
předložili vyúčtování obou příspěvků. 
 
→ V pátek 6.února se konala členská schůze naší organizace, tentokrát v budově svitavské Fabriky. 
Sešlo se 5 stávajících členů, 2 noví členové a 2 hosté. Předseda zhodnotil činnost a hospodaření 
v minulém roce a nastínil některé aktivity, které organizaci čekají v nastávajícím čase. Samostatné 
zhodnocení 2.ročníku transferu obojživelníků v Hradci nad Svitavou pak přednesl Jakub Vrána. Pro 
rok 2009 se stávají novými členy naší ZO Barbora Chmelinová, Pavel Novák a Petr Zobač. 
 
→ Další společná pracovní schůzka se uskutečnila v lačnovském motorestu 27.11. a zúčastnilo se jí 7 
členů (včetně 1 hosta). 
 
→ V sobotu 28.února se v České Třebové konalo krajské shromáždění ZO ČSOP Pardubického kraje, 
kterého se za naši ZO zúčastnil předseda J.Mach. Na jednání byla zhodnocena činnost Krajského 
sdružení ZO ČSOP Pk, představeny byly i cíle a aktivity pro rok 2009 a v závěru proběhla volba 
dvanácti delegátů na celorepublikový Sněm ČSOP. 
 
→ Na stejném místě jsme se pak sešli 22.listopadu. Kromě připomínky „oslav“ 30. výročí existence 
ČSOP, byly slavnostně představeny panely, které v rámci uceleného souboru představují činnost 
jednotlivých ZO Pardubického kraje, které se na této prezentaci chtěly podílet. 
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Navrhujeme, vyjad řujeme se, požadujeme  …   

 

■ S názvem „Jak to bude s v ětrníky?“  uspořádal Jiří Mach ve svitavské Fabrice 10.března 
informační besedu, na které za účasti asi 80 zájemců z řad nejrůznějších stran seznámil 
s problematikou masivní a nekoordinované výstavby větrných elektráren na Svitavsku. Upozornil 
například na to, jakým způsobem se výstavba plánuje a povoluje, a která úskalí tento proces má. 
Podle slov řady účastníků byla beseda korektní a smysluplná. Bohužel se jí nezúčastnili v očekávané 
míře ti, kterým původně byla určena – a to jsou svitavští občané, kterým je zřejmě jedno i to, jak 
neřízeně a rychle se jejich domovská krajina může zindustrializovat a změnit do nevítaných pohledů a 
dalších negativních efektů (mimo jiné). 
 

■ Podzimní období je také ve znamení aktivit předsedy naší ZO, kterými má upozornit na 
vzrůstající riziko nekoncep ční výstavby v ětrných elektráren na území Svitavska . 23. září tak 
vystupuje se svým vysvětlením na zasedání městského zastupitelstva (již podruhé), kde nastiňuje 
hlavní rizika a negativa tohoto procesu. Do té doby se mu daří neutralizovat snahu představitelů 
našeho města přispět k existenci 70-90 potencionálních 140 metrů vysokých staveb v okolí města 
svými 13 (!) větrníky hned u východního okraje města v délce 4 kilometrů.  
 V létě pak obesílá zejména vedené obcí a měst na Svitavsku se svojí výzvou k zastavení 
tohoto trendu, při kterém obce hledí jen naplnit obecní rozpočet poměrně nevýznamnou částkou, a 
nehledí na negativní aspekty lavinovitého šíření mohutných a pohyblivých staveb do volné krajiny 
(navíc na výrazné krajinní předěly, odkud jsou větrníky nepřehlédnutelnými dominantami na kilometry 
vzdálená místa). Vystupování proti nekoordinovanému postupu gradují v prosinci, kdy je podepsáno 
memorandum „Stop v ětrník ům na Svitavsku!“  společně s představiteli dalších občanských sdružení 
(LAVITA Svitavy a POHODA Koclířov), které rovněž putuje na řadu významných míst, institucí a 
zejména k vedení obcí, měst a Pardubického kraje. Akce probíhá za zájmu místních médií (i 
internetových a celorepublikových). Mezitím probíhá realizace výstavby 3 VTE na Ostrém Kameni 
(obec Karle) již 12 stavba tohoto typu (tentokrát na Kozlovském hřbetu) a posuzuje se výstavba 
dalších „větráků“ u Dětřichova a Kamenné Horky. Staví se též 2 větrníky u Janova.  

Krajina začíná být „zavětrníkovaná“ a dostavují se první výraznější negativní ohlasy na tuto 
situaci. Bohužel na tyto hlasy neslyší zejména státní správa (a samosprávy), které pod rouškou 
neskonale dobrých obnovitelných zdrojů (a zejména státních zaručených finančních příspěvků na řadu 
let) ničí krajinu a přináší potíže pro řadu druhů ptáků a netopýrů. Ztrácí se to, čím se česká krajina do 
posledních let mohla chlubit a na co lákala právě nespokojené turisty ze západních zemí. Hloupost, 
nezájem a klonování jinde zatracovaných myšlenek u českého národa nezná mezí. 

        
 

Bleskovky.   
 
 Ve dnech 13.-20. února se vydávají naši členové (M.Janoušek, J.Mach, J.Vrána a P.Zobač) 
s Honzou Richtrem na poznávací pobyt do severovýchodní části Tuniska  (viz líčení zážitků 
z loňské cesty Honzy, Milana a Kuby v Kosterně č.19). Tentokrát se vydáváme jak do již kolegy 
navštívených, tak i do nových míst této pro nás exotické země, ze které si i nyní přivážíme řadu 
nezapomenutelných (nejen ornitologických) zážitků. Řada z nás si zde „vypozoruje“ i některé nové 
ptačí druhy (např. orebici pouštní, racka tenkozobého, hrdličku senegalskou, skalníka modrého, rehka 
senegalského, pěnici bělohrdlou a brýlatou, kalandru zpěvnou, vrabce pokřovního nebo špačka 
černého). 
 
 Pro skvělé okamžiky si jezdí ve dnech od 17. do 25.března Jiří Mach, Luboš Novák a Jakub 
Mach do polí u obce Lezník na Poličsku. Zde se v těchto dnech zdržuje na svém tradičním místě až 
200 kulík ů zlatých a asi 550 čejek chocholatých  na své cestě k severu. 
 
 22.dubna se na dně vypuštěného Lánského rybníka opět po roce zastavuje na svém průtahu 
1 koliha malá . Pěkně si jí prohlédl M.Janoušek, J.Mach a L.Novák. V tuto dobu se začíná pravidelně 
(až do poloviny května) ozývat 1 samec cvrčilky slavíkové  v rákosinách Dolního rybníka. 
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 Počátkem května nás překvapuje výskyt husice liš čí (jeden z mála záznamů v celém okrese 
Svitavy) na Lánském rybníku ve Svitavách, který dokumentuje Luboš Novák. 
 
 Pokud se týká hnízd ění čápů 
bílých  v našem regionu, pak vězte, že 
úspěšně hnízdili čápi pouze v Moravském 
Lačnově (4 mláďata) a Opatově (3 
mláďata). Z relativně blízkých míst 
jmenujme ještě Třebovice, Damníkov, 
Linhartice, Třebařov, Staré Město, 
Plechtinec, Osík a Jevíčko. 
 
 Z dalších ptačích „makrodruhů“ se 
zmíníme o hnízd ění labutí velkých . Na 
Svitavsku letos úspěšně vyhnízdily páry na 
Dolním rybníku ve Svitavách (3 mláďata) a 
na Černém (4 mláďata) a Mušlovém (6 
mláďat) rybníku u Opatova. Na Litomyšlsku 
letos nevyhnízdil úspěšně žádný pár, na 
Moravskotřebovsku jen 1 (Třebařov) a na 
Poličsku 2 páry (Jedlová a Lačnov). 
 

Raritní je letní pozorování volavky 
červené , kterou koncem července na 
svitavském Lánském rybníku zaznamenal Kuba Vrána.                   Svitavy, Moravský Lačnov (J.Mach) 
 
 Po podzimním opadu listí na topolech u rybníčka „U Kocandových“ ve svitavském Moravském 
Lačnově, se podařilo J.Machovi doložit nálezem pozůstatku hnízda ve větvích hnízd ění žluvy hajní  
(možná, že první) ve Svitavách. V letním období navíc sledoval v těchto místech i vyvedené žadonící 
mládě tohoto stále se šířícího ptačího druhu. 

 
 K neobvyklým ornitologickým 
zážitkům nejen tohoto roku bude jistě 
patřit sledování 4 bukačů velkých na 
svitavském Dolním rybníku . Při jeho 
vypouštění před výlovem řada 
svitavských pozorovatelů ptáků tak 
mohla tento „úkaz“ obdivovat 24.října 
2009. 
 
 Mezi další mimořádná 
pozorování patřilo zastižení pěnice 
pok řovní p ři zimování  (16.prosince) 
v intravilánu Svitav. Doložené 
pozorování tohoto jinak v Africe zimu 
přečkávajícího pěvce se podařilo 
teprve potřetí na území naší republiky. 
Šťastným autorem byl J.Mach. 
 

                       bukač velký, Dolní rybník, (digiscoping L.Novák) 
 
 V letošním roce bylo na území rybníků Dolní a Horní pozorováno nejvíce druh ů pěvců (76) 
v novodobé historii sledování zdejšího ptactva. Celkem jsme zde zjistili v roce 2009 ale jen 132 druhy 
ptáků. Velmi negativní je nízký počet pozorovaných dlouhokřídlých ptáků (jen 8 druhů). 
 
 První fotovoltaická elektrárna ve Svitavách vyrostla na podzim v oploceném areálu skladových 
prostor firmy Tauer Elektro s.r.o. vpravo na silničním výjezdu ze Svitav na Javorník a Litomyšl. Její 
výkon je 311kWp a obsahuje 32 polohovacích jednotek. Ty jsou bohužel poměrně velké (asi 5-6 
metrů), takže například od Horního rybníka jsou za určitých situací dost viditelné. 
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                                                                                                                                             Foto : J.Mach 
 

Z činnosti ZO.   
 

☼ Hned na začátku ledna se Petr Zobač a Jakub Vrána zúčastnili odchytu a kroužkování 
labutí velkých v Pardubicích . Zde na Labi a Bajkale, ale také v Hradci Králové se realizoval druhý 
ročník tříletého společného programu Východočeské pobočky České společnosti ornitologické a 
Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, jehož cílem je např. 
poznat vztahy mezi populacemi obou zemí při hnízdění a zimování. 

☼ 15.ledna přednášel Filip Jetmar v rámci „Cestovatelského ve čera“  (akce Asociace 
Brontosaura Svitavy) v Nadaci J.Plívy na téma „Přírodou českomoravského pomezí“. 

☼ V tradičním zimním termínu zabezpečujeme Mezinárodní s čítání zimujících druh ů ptáků na 
svitavských rybnících (bez výrazného úspěchu) a na řekách Svitava (od Březové nad Svitavou po 
Rozhraní a od Adamova do Bílovic n. Svitavou) a Křetínka (od Hamrů do Bohuňova). Na řekách 
počítáme zejména kachny divoké, volavky popelavé a především skorce vodní. Mezi nejaktivnější 
„pracanty“ patří Luboš Novák a J.Mach. 

☼ Zimní období je tradiční příležitost vhodně přikrmovat ptáky na krmítkách , a při této 
příležitosti ptáky fotografovat nebo jen pozorovat. Kromě domácích krmítek pečujeme například i o 
stav zahradního krmítka, které jsme zde před několika lety instalovali. Mezi nejpilnější „krmiče“ patří 
Luboš Novák, který také obhospodařuje krmítko v lese za svitavským Horním rybníkem. 
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☼ Letošní první akcí pro veřejnost se stalo Vítání pta čího zp ěvu , které se po několika letech 
vrátilo na půdu rybníků u Opatova. 8.května se tu sešel velmi slušný počet zájemců o pozorování 
zdejších druhů ptáků (37). Rekrutovali se převážně ze Svitav, ale také třeba z Ústí nad Orlicí nebo 
z Rychnova nad Kněžnou. Letošní ročník byl pořádán i pro svitavskou organizaci Sdružení pro pomoc 
mentálně postiženým. Kromě zmínky o historii VPZ, ČSO a VČP ČSO byl zájemcům předložen i kvíz 
„Co víš o ptačím zpěvu a hlasech?“. Soutěžily děti o drobné ceny (dodala kromě naší ZO i ČSO). 
Nakonec bylo v okolí rybníků Mušlový, Nový a Hvězda pozorováno 61 ptačích druhů, např. čáp černý, 
orel mořský, volavka bílá, kopřivka obecná, racek malý, rybák černý, bramborníček hnědý, rákosník 
velký, žluva hajní nebo cvrčilka zelená, a to řada z nich i díky 2 stativovým dalekohledům L.Nováka a 
P.Moutelíka. 

☼ V rámci 1.ročníku celosvazové akce ČSOP "Setkání s p řírodou"  jsme se i letos (loni byl nultý 
ročník) ujali 14.června pořádání vycházky pro veřejnost s názvem "Setkání se skorcem vodním“. 
Na úseku řeky Svitavy mezi Moravskou Chrastovou a Rozhráním jsme skutečně 1 dospělého skorce 
vodního pozorovali. Též jsme ukazovali jeho hnízdo pod mostem. K informacím o způsobu života a 
ochraně skorce jsme používali brožuru, kterou vydala ČSO, neboť skorec vodní byl letošním "Ptákem 
roku". Na konci trasy byly předávány propagační materiály (samolepky, brožury, letáky, skládačky) 
ČSOP a ČSO. Děti soutěžily v kvízu o brožurku "Skorec vodní-Pták roku 2009".  
Akce se zúčastnilo celkem 23 osob, z toho 13 dětí a mládeže, tedy podstatně více než loni ve 
Svitavách. 

☼ V červenci jsme opět zabezpečovali monitoring výskytu letních kolonií netopýr ů a 
vrápenc ů ve Svitavách a ve Staré Rovni. Stavy byly na některých místech stabilní či maximálně 
kolísavé. Pozitivem je setrvání kolonie netopýra severního v revitalizovaném panelovém domě na ulici 
Bří Čapků (zde podle posledních zjištění i zimují). Za negativum můžeme ale bohužel označit likvidaci 
tradiční (a jistě dlouholeté) kolonie stejného druhu v domě na ulici Pražská, kde došlo k výměně 
střešní krytiny k zamezení průniku netopýrů do podkroví rodinného dvojdomku. 

☼ Filip Jetmar i v letošním roce pokračoval se zabezpečováním důležitých ochranářských 
„zákroků“ v oblasti lesů u Semanína (Psí kuchyně) a rybníků Hvězda i Nový ve prospěch ptáků a 
zejména ohrožených druhů rostlin (nejen orchidejovitých). Bylo to vyřezávání keřovitých dřevin na 
ostrůvku rybníka Hvězda (hnízdiště racka chechtavého) a kosení luk v okolí Nového rybníka a „Ve 
Farském“. Sledoval také průběh a výsledky (ne vždy potěšitelné) náhradní výsadby dřevin, kterou 
provádělo Rybářství Litomyšl za pokácené topoly u obou rybníků, sám pak několik stromků zde i 
vysadil. Prořez dřevin a kosení travin v místech nedaleké Střelnice pak letos poprvé realizovala 
sesterská ZO ČSOP JARO z Jaroměře. Filip společně s Ondrou Hrubým se pak i nadále věnovali 
jednáním a vyjadřováním ve prospěch ochrany PR Psí kuchyně, kde bylo také obnoveno pruhové 
značení. 

☼     Letní putování přírodou 

Prostřednictvím akce, kterou pořádala naše ZO poprvé, se v době letních prázdnin zúčastnilo 
7 zájemců z řad gymnaziálních studentů a studentek tří přírodovědných exkurzí do "předních" lokalit 
naší republiky. Cílem bylo poznávání a seznámení s přírodou a krajinou Čech a Moravy s výjimečnou 
biologickou hodnotou, která požívají stupně nejvyšší ochrany na našem území (národní přírodní 
rezervace a chráněná krajinná oblast). Všechny exkurze (m.j. za bezvadného počasí) nebyly však jen 
pouhým bezduchým touláním přírodou. Účastníci byli dopředu seznámeni s tím, co je na lokalitách 
charakteristické a zároveň výjimečné. K tomu sloužily propagační letáky, knihy, publikace nebo 
vytvořený připravený "studijní text". V terénu to potom byla ukázka některých druhů rostlin a živočichů, 
diskuze o charakteru krajiny, vzniku daného území a podobně. Postupně tak zájemci načerpali 
praktické poznatky a informace formou, které jistě předčí několik vyučovacích hodin ve škole.   

První exkurze mířila na jižní Moravu, do oblasti Pálavských vrchů. Tentokrát to ale bylo spíše 
nedaleké okolí, neboť cílem se stalo území NPR Pouzdřanská step a Kolby, kde došlo na pozorování 
ptačích klenotů naší přírody - vlh pestrých, obdivování "stepního běžce" katránu tatarského a máčky 
ladní nebo na nezapomenutelné pohledy z vyvýšeného terénu na "Podpálavsko". Potom následoval 
přesun k Pouzdřanskému rybníku (se zastávkou v hliníku-lomu, kde hnízdí kolonie břehulí říčních), 
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kde většina výpravy poprvé v životě spatřila volavku bílou, kvakoše nočního, kormorána velkého nebo 
zrzohlávku rudozobou.  

Druhý červencový výjezd byl obsahem nejpestřejší, neboť po krátké návštěvě budovy Správy 
CHKO Moravský kras následoval přesun do Křtin (nezapomněli jsme navštívit zdejší krásný a známý 
barokní kostel), a potom do jeskyně Výpustek, která je svým charakterem a dřívějším využíváním 
armádou u nás unikátní. Odtud nastalo putování k velmi známé Býčí skále a dále po trase naučné 
stezky Josefovským údolím do temné jeskyně Jáchymka. Putování pokračovalo návštěvou huti 
Františka (technická památka výroby železa) v Josefově a ukončení nastalo po túře v Adamově. 
Poslední putování v druhé polovině srpna bylo namířeno do NPR a Ptačí oblasti Bohdanečský rybník 
na Pardubicku. Přestože v tuto dobu je většina zdejších rostlin již odkvětlá, žáby už nekvákají či 
nehoukají a ptactvo si "vybíralo dovolenou", poznat největší rybník v Pardubickém kraji a "přičichnout" 
tradici rybničního hospodaření 15.-18.století, se doufáme vyplatilo.    

Kromě poděkování účastníkům nejen z řad naší školy, patří zejména dík Radě města Svitavy, 
Ekologické komisi RMS i všem, kteří měli podíl na tom, že tato akce byla podpořena v grantovém 
řízení města Svitavy pro občanská sdružení a iniciativy finanční částkou, která pokryla veškeré 
náklady na dopravu celkem dvanácti účastníků letošního "Letního putování přírodou".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

☼ Srpnové kroužkování labutí velkých na Svitavsku. 

     Poslední srpnové dny roku 2009 se na mnoha místech východních Čech nesly ve znamení 
letního kroužkování labutí velkých (Cygnus olor) prováděném společně českými a polskými ornitology. 
Opravdu na poslední chvíli se k lokalitám vybraným ke kroužkování přiřadilo také Svitavsko. A tak 
jsme v neděli 30. 8. s úderem desáté hodiny čekali v poměrně velkém (i když, nutno přiznat, značným 
dílem náhody sešlém) počtu na příjezd Světlany Vránové a,  pod její záštitou chytající, polské výpravy. 
Ta se dostavila s trošku větším, ale stále ještě snesitelným zpožděním, takže jsme všichni plni 
optimismu vyrazili krátce před jedenáctou k našemu prvnímu cíly, byl jím Černý rybník. 
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                                Skupina při odchytu labutí na Mušlovém rybníku (S.Vránová) 
 
Teprve u něj jsme si všimli, jak je naše výprava vlastně na předchozí poměry obrovská. 

Někteří Poláci sice den předtím Českou republiku opustili, ale příchozí Češi původní stav  hravě 
předčili. Vedle Světlany a mě na akci z místa srazu vyrazili také Luboš Novák, Jiří Pěnička, Honza 
Richtr, Martin Šrajbr a Vašek Klejch ze Sebranic. Přímo na lokalitě nás ještě doplnili ze sbírání hub 
přicházející Milan Janoušek a Pepa Zedník, který všem příchozím představil právě nalezený hřib 
plstnatý. Kromě mykologické vložky a pro Honzu nezbytného focení cihel nikdo z nás  nezapomněl ani 
na dnešní hlavní cíl - tedy odchyt a kroužkování labutí.  
     Co k tomu říct? Měli jsme opravdu štěstí. Labutě přilákané starým pečivem rychle vpluly do 
malého potůčku u hráze, ve kterém jsme je snadno pochytali. Celá šestičlenná  rodinka se v tu ránu 
ocitla na břehu, kde byli všichni 
označeni na levé noze 
klasickými hliníkovými kroužky 
a na pravé potom většími 
umělohmotnými kroužky žluté 
barvy. Během nezbytného 
vážení a měření došlo také na 
malou přednášku vedoucího 
polské výpravy Pawła Dolaty o 
určování pohlaví a stáří těchto 
opeřenců.  
        Oslabeni o Martina, 
Pepu a Milana, za to ale 
posíleni a opojeni prvním 
úspěchem, vydali jsme se na 
Mušlový rybník. Tady už však 
byla situace o něco složitější. 
Žádná z místních labutí 
nepřišla ke břehu tak blízko, 
abychom ji mohli chytit. A když 
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po chvíli odplulo všech šest mláďat vedených svým otcem, který je po úhynu samice sám odchovává, 
do malé rákosiny, zdála se situace beznadějná. Přesto se nakonec šest odvážných vydalo za nimi. 
Přiznávám, nedával jsem nám moc šancí, nicméně pochod rákosinami s vodou po pás mi připomínal 
vysněné putování po tropických krajích, takže jsem se nechal zcela unášet atmosférou dění kolem 
sebe a o samotný výsledek se příliš nezajímal. Ten se však překvapivě dostavil. Samci se sice 
podařilo proklouznout, ale mláďata vystoupila v houfu až na břeh, kde jsme si s nimi bez problému 
poradili. Všechna opět podstoupila stejnou proceduru jako v předchozím případě. Nejinak nakonec 
dopadl jejich otec, který připlul svým volajícím potomkům na pomoc, načež byl hrdinou dvojicí Luboš 
Novák a mladý Polák Wojtek chycen přímo na hladině. Tato skutečnost zjevně pohnula s jeho 
mužskou ješitností a sebevědomím, nicméně uznání všech kolem, jak dobře se dokázal postarat o své 
potomstvo, tvořené vedle třech normálních šedých mláďat také třemi bílými „immutabiliskami“, mu 
snad bylo aspoň malým odškodněním. 
       Další naší zastávkou se staly rybníky Nový a Kolpíček, zde se zdržující pár bez mláďat 
bohužel nejevil o krmení žádný zájem. Takže jedinou, nicméně dost vítanou, atrakcí se stala trojice 
orlů mořských. Posledním místem, kde jsme se pokusili chytat, byl Dolní rybník. Opět se k nám přidal 
Milan Janoušek tentokrát společně se svou Hankou a Kristiánem, ale ani s nimi jsme další labuť 
neoodchytili. 
        Celkově bylo tedy na Svitavsku okroužkováno 13 labutí (na Černém rybníku 6 ex. a na 
Mušlovém 7 ex.). Jednalo se o 3 dospělé ptáky (2 MM; 1 F) a 10 mláďat (5 MM; 5 FF), z nichž 3 patří 
k mutaci immutabilis. Poděkování patří Světlaně Vránové za zorganizování celé týdenní 
východočeské akce, všem Polákům, kteří sem dorazili (Pawel Dolata, Wotek Kazmierczyk, Jacek 
Bartuzzi, Janina Bartuzzi, Natalia Kantecka, David Nedbala) a samozřejmě všem místním milovníkům 
ptactva, kteří se chytání zúčastnili buďto přímo při odchytu (L. Novák, V. Klejch, J. Richtr, M. Šrajbr, J. 
Pěnička, M. Janoušek, J. Zedník, H. Filipová, K. Filip) nebo se na něm podíleli předchozí kontrolou a 
vytipováním lokalit (vedle některých již zmíněných také J. Mach a F. Jetmar).     

  Jakub Vrána 

 
☼ V letním období ukončil Jiří Mach pro Krajský úřad Pardubického kraje dvouletý orienta ční 
monitoring hnízdních populací ptactva v území p řírodního parku Bohdalov-Hartinkov  na 
Moravskotřebovsku. Při něm vypomáhal svojí ochotou i Luboš Novák. Výsledkem 14 kontrol v terénu 
(převážně celodenně pohybem na jízdním kole) bylo pozorování 97 druhů ptáků ze 14 řádů. Z nich 26 
je zákonem zvláště chráněných. Zjištěny byly jak druhy pro zdejší prostředí typické, např. čáp černý, 
puštík obecný, datel černý, skorec vodní, holub doupňák, skřivan polní, konipas horský, budníček 
lesní, ťuhýk obecný nebo krkavec velký, tak i druhy všeobecně rozšířené a početné, jako např. 
strakapoud velký, pěnkava obecná, pěnice černohlavá, střízlík obecný, červenka obecná, kos černý, 
vlaštovka obecná, budníček menší, sýkora uhelníček, sýkora koňadra, strnad obecný, špaček obecný, 
vrabec domácí a další. Zaznamenány byly jako spíše méně rozšířené i početné druhy, které pronikají 
jako teplomilné prvky z území Moravy (např. žluva hajní, lejsek bělokrký nebo bramborníček 
černohlavý), tak i druhy podhorské až horské (např. ořešník kropenatý, linduška luční nebo jde o 
obecně u nás nehojné druhy ptáků (např. čejka chocholatá, včelojed lesní, ostříž lesní, krutihlav 
obecný, strakapoud malý, chřástal polní nebo ťuhýk šedý). Dochází tak zde k mísení určitých prvků 
ptačích hnízdních populací na našem území, stejně jako se jeví, že je území poměrně významné 
z hlediska pravidelné migrace i postupného šíření v ose severozápad-jihovýchod (pro teplomilné 
druhy) a jihozápad-severovýchod (většinou pro chladnomilné druhy). 
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☼  Ptáci v barvách podzimu – aneb jinak Ptačí festival 

Mnozí z nás už asi mají první říjnový víkend neodmyslitelně spojený s ptačím festivalem, který 
se může střídavě pyšnit přídavky Světový a Evropský. Nejinak tomu bylo i na Svitavsku, kde se již 
řadu let pravidelně vydáváme na opatovské rybníky Mušlový, Nový a Hvězda. Letošní rok však přinesl 
změnu. Nepodařilo se nám včas nahlásit termín akce na centrále ČSO, a tak to dlouho vypadalo, že 
se podzimní vycházka 
pro všechny milovníky 
přírody na Svitavsku 
tentokrát vůbec konat 
nebude. Nakonec jsme 
ale zmobilizovali 
všechny své síly a 
doslova za pět minut 
dvanáct uspořádali 
vlastní akci nazvanou 
„Ptáci v barvách 
podzimu.“ 

Krátce před půl 
desátou se na 
železniční zastávce 
Semanín sešlo celkem 
36 lidí (většinou se 
jednalo o děti z MOP 
Spongilit Choceň), kteří 
nejprve vyrazili na 
rybník Mušlový, kde 
jsme se rozhodli, 
ukázat těm nejmenším 
barevnými kroužky označené labutě velké (Cygnus olor). Nevím, jestli se někdy metoda odečet za 
bonbón uplatní mezi dospělými ornitology, ale na děti zabírá perfektně - celá labutí rodinka byla 
v mžiku odečtena a my se mohli vydat dál na Nový rybník. Zde si všichni účastníci zapozorovali 
stativovým dalekohledem, pojedli vydatnou svačinu a ti menší na závěr také vyzkoušeli své znalosti 
v malé soutěži. Poslední zastávkou naší, díky přítomnosti jedné Slovenky opravdu mezinárodní, 
výpravy byl rybník Hvězda. Tady nás  „Choceňští“ opustili a spěchali na vlak. Bohužel tak přišli o 
svého vysněného ledňáčka říčního (Alcedo atthis), který se objevil chvíli po jejich odchodu. Přesto si 
myslím, že byli spokojeni stejně jako my.  

Zbývá jen dodat, že mezi 40 pozorovanými druhy vynikli především orel mořský (Haliaeetus 
albicilla), bekasina otavní (Gallinago gallinago), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a čírka obecná 
(Anas crecca). 

Popravdě nevím jestli se ještě někdy dočkáme dalšího ročníku této akce, ale myslím, že se za 
ni, i kdyby se už nikdy neměla opakovat, rozhodně nemusíme stydět. 

Jakub Vrána 

☼  V polovině prosince se Luboš Novák podílí na odchytu labut ě velké na Mušlovém rybníku  u 
Opatova. Za vedení J.Zeleného a pomoci svitavských hasičů se daří zde letos vylíhlou labuť odchytit a 
převézt do záchranné stanice ve Vendolí. Labuť byla nakonec pouze překrmená místními lidmi, kteří 
měli dojem, že je labuť zraněná. 

 
☼  Posledních několik měsíců se na poli Ekologické komise Rady města Svitavy přetřásá předběžný 
zájem o tzv. odbahn ění Dolního rybníka ve Svitavách . V této věci se pro ochranu této nejen 
ornitologicky významné lokality angažuje p. Leoš Štefka a Pavel Lustyk. Společně se snažíme 
přesvědčit argumenty jak vedení Rybářství Litomyšl, tak i Ekologickou komisi, že plán, se kterým 
rybářství přišlo není akcí, která by měla zbavit rybník nežádoucích sedimentů, ale jen rozšířit vodní 
hladinu pro chov kaprů a zamezit obnově cenných prostředí pro tah, hnízdění, nocování i odpočinek 
řady u nás i jinde vzácných a ohrožených ptačích druhů. Aktivně se nám daří získávat přesvědčivé 



 11

materiály zejména o tom, že k zabahnění zadních litorálních partií rybníka od jeho založení nemohlo 
dojít, a tudíž „nárok“ RL není na tyto plochy ze státních dotací nijak opodstatněný. 

 
☼ 17.prosince Milan Janoušek v rámci „Cestovatelského ve čera“  (akce Asociace Brontosaura 
Svitavy) vystoupil v Nadaci J.Plívy se svými zážitky a zkušenostmi z cesty do italského Říma. 
 

☼  Ke konci roku necháváme zhotovit kovovou konstrukci hnízdní podložky pro čápa bílého . 
Vybíráme zároveň pro odbor životního prostředí MěÚ Svitavy vhodnou lokalitu pro umístění sloupu a 
podložky (louky u Vodárenského lesa za Lánským rybníkem ve Čtyřiceti Lánech), které má 
proběhnout na jaře příštího roku. 
 

Správní řízení úřadů.  
 
► Uvádíme pouze ta správní řízení, do kterých jsme se  přihlásili za ú častníky řízení. 
 
Správa CHKO Moravský kras 
 
►  Vydal výjimku ze zákona pro čápa černého, chřástala polního a křepelku polní k provozu 2 větrných elektráren v k.ú. obce 
Dětřichov. 
 
Krajský ú řad Pardubického kraje 
 
►  Vydal po odvolání Lesů ČR k MŽP nové rozhodnutí ve věci vymezení bezzásadových zón v prostoru PR Psí kuchyně pro 
LS Lanškroun a LS Svitavy. 
 
►  Vydal rozhodnutí ve věci našeho odvolání proti rozhodnutí MěÚ M.Třebová ve věci povolení plašení a odstřelu volavek 
popelavých na rybnících u Třebařova. Svým rozhodnutím KrÚ vrátil věc k novému projednávání. 
 

 

Zážitky a post řehy z terénu.   
 
Třetí ročník transferu obojživelník ů v Hradci nad Svitavou. 
 
    Dne 14.3. postavily B. Chmelinová, L. Novák, D. Šrajbr, M. Šrajbr, R Šumová, J. Vrána, M. 
Vrána a P.Zobač zátarasy, čímž začal již třetí ročník jarního přenášení obojživelníků prováděný na 
lokalitě „U rybníčků“ na jižním konci Hradce nad Svitavou. Celá akce trvala až do 31.5., kdy L. Novák, 
D. Šrajbr, M. Šrajbr, J. Vrána a P. Zobač zábrany odklidili.  
    Celkově jsme za tu dobu přenesli 2047 obojživelníků (ropucha obecná – 2001 ex., čolek 
obecný – 32 ex., čolek velký – 6 ex., kuňka obecná – 4 ex., skokan hnědý – 3 ex. a blatnice skvrnitá – 
1 ex.), což je výrazně méně než v předchozích 2 letech. Je otázkou kolik kusů bylo přeneseno bez 
našeho vědomí místními občany, jejichž aktivitu je i přesto nutno hodnotit pozitivně. Je však jasné, že 
za celým  úbytkem oni nestojí. Dalšími faktory ovlivňující množství obojživelníků mohly být poměrně 
dlouhá zima, odchylky oproti normálnímu jarního počasí, kratší zátarasy, některé nám neznámé vlivy a 
samotné přenášení. Rád bych  proto na lokalitě v letech 2011-2015 zbudoval pro „naše“ obojživelníky 
podchody.  
    Pokud budeme hodnotit každý druh zvlášť. Potom k poklesu došlo hlavně u ropuchy obecné a 
čolka obecného, tedy u dvou nejpočetnějších druhů. Také skokanů hnědých bylo přeneseno méně 
než v minulých letech. Oproti tomu kuněk obecných a čolků velkých bylo přeneseno o něco více než 
v roce 2008, zato opět méně než v roce 2007. Na rozdíl od loňska byla letos opět nalezena blatnice 
skvrnitá. Kromě obojživelníků bylo v kýblech znovu nalezeno také velké množství hmyzu (hlavně 
mrchožrouti a střevlíci). 
    Na průběhu akce se celkem podílelo 17 lidí (v abecedním pořadí: Burša Michal, Filip Kristián, 
Gut Michal, Chmelinová Barbora Janoušek Milan, Mach Jiří, Novák Luboš, Richtr Jan, Sobková 
Kateřina, Šrajbr Daniel, Šrajbr Martin, Šumová Renata, Velešík Marian, Velešík Vladimír, Vrána 
Jakub, Vrána Milan a Zobač Petr). To je sice o něco méně než v předchozích letech, nicméně počet 
těch, co prováděli pravidelné kontroly, se prakticky nezměnil. Škoda jen, že se nakonec nepodařilo 
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pokrýt zátarasy stejně velkou oblast jako v předchozích letech a posledních cca 15 metrů zůstalo 
volných. 
     Z 3000 Kč vyčleněných z grantu města Svitavy byla většina použita jako náhrada 
dobrovolníkům za projeté kilometry a odvedenou práci. Uznání patří B. Chmelinové, M. Buršovi, L. 
Novákovi, J. Machovi a M. Janouškovi, kteří se vzdali svých peněz buď ve prospěch ZO ČSOP Rybák 
Svitavy nebo je věnovali na nákup dalších věcí na chytání. Zbylé peníze byly použity k tisku 
určovacího klíče pro nové účastníky, k nákupu dalších kbelíků, čelovek pro noční přenášení ropuch 
(mimochodem ty letos táhly o něco dříve než v předchozích dvou letech) a baterek do nich. 
     Vzhledem k tomu, že oproti loňsku bylo přeneseno méně obojživelníků, nelze hodnotit akci 
jednoznačně pozitivně. Je však nutné si uvědomit, že nebýt transferu, zemřelo by jich mnohem víc 
pod koly aut. Je otázkou, co přinese příští ročník.  
 
Poděkování 

Za ZO ČSOP Rybák Svitavy děkuji všem jeho členům i nečlenům, kteří se na transferu 
podíleli. Dále bych rád poděkoval Správě Lesů ČR Svitavy, Správě a údržbě silnic a dálnic 
Pardubického kraje a obecní úřadu v Hradci nad Svitavou za souhlas s konáním této akce.   
 

Jakub Vrána 
 

Letní návrat k Neziderskému jezeru. 
 

Přestože zde každý 
z nás už několikrát byl, na 
konec letních prázdnin jsme si 
domluvili krátký výjezd 
k Neziderskému jezeru . 
Lační po nějakém 
zajímavějším ptačím druhu 
vyrážíme v pátek 21.srpna ve 
složení Milan Janoušek, Jirka 
Mach, Luboš a Majka 
Novákovi a Kuba Vrána. 
Nejprve se zastavujeme na 
námi oblíbeném Trkmanci. 
Zdejší bezva lokalita nás 
nezklamala. Kdo by tu čekal 4 
druhy volavek, z toho 5 
stříbřitých a 3-5 červených. 
K tomu 13 kvakošů, 14 čápů 
černých a zejména řadu druhů 
bahňáků (čejky, bekasiny, 
vodouši tmaví a bahenní, 

kulíci říční nebo jespách bojovní). Dobře naladěni jedeme na lednické rybníky, kde jsou už několik dní 
hlášeni kormoráni malí, ale štěstí nemáme. Zato je tu dostatek hus velkých, potápek roháčů, lysek 
nebo racků chechtavých. Po krátkém občerstvení a doplnění posledních zásob se vydáváme 
k přejezdu Rakouska k Nezideru. Nedaleko Andau už objevujeme hejno kolih velkých s vránami a 
čejkami na poli. Za až nesnesitelného vedra přijíždíme k Tadten, kde jsme už před 10 lety byli. Ze 
zdejší vyhlídkové věže se na okolních polích a loukách snažíme zahlédnout něco zajímavého, ale 
„obdarováni“ jsme jen motákem lužním. Kempovat jsme se rozhodli v námi již vyzkoušeném kempu u 
St.Andrä am Zicksee. Zde nám společnost dělají tradiční syslové a králíci. Večer se na zdejší jezero 
slétají k nocování rackové bělohlaví a „husté“ hejno 
špačků. 

 V sobotu nám ráno kazí mračna, ze kterých se spouští slušný déšť. Obhlížíme pár lokalit, ale 
nakonec se rozhodujeme pro jezero Lange Lacke (na fotografii Jakub s Milanem). Mezi zdejší 
zajímavosti patří husice liščí, tenkozobci opační, kulíci píseční a stovky lžičáků pestrých, čírek 
obecných nebo racků chechtavých. U menšího jezera Warmsee se nám poštěstilo sledovat zblízka 1 
dospělce a 3 mláďata rybáka bahenního. Dobrou nově objevenou lokalitou je pak téměř vyschlé 
jezero Fuchslochlacke, kde se kocháme zejména pohledem na 9 vodoušů tmavých, jespáky bojovné, 
vodouše bahenní, čejky a spousty racků chechtavých.  
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Jedeme dále k východnímu břehu Nezideru, ale nejprve zastavujeme u jezera Zicklacke. 
Počasí se už umoudřuje, a na břehu stavíme stativák a dalšími dalekohledy brouzdáme zejména na 
rozhraní vodní hladiny a vysychajícího bahna. Zde se nám líbí především bahňáci (mezi nimi i 1 
břehouš černoocasý). Počet tenkozobců (asi 110) je pěkný a štěstí máme nejen na neustále prolétající 
letadlo, které plaší špačky na okolních vinicích, ale také na vlhy pestré. Dojíždíme asi kilometr od 
břehu Nezideru, ke kterému jdeme podél silnice, ze které nakukujeme do rozlehlých rákosin. Jsou tu 
volavky bílé, volavky červené a ne všichni máme štěstí na mihnoucího se bukáčka menšího. Nad 
hladinou prolétají kormoráni velcí, rackové nebo rybáci bahenní. Po krátké obhlídce přístavu se 
vracíme k noclehu do kempu. Nechceme příliš usnout. Bavíme se historkami a vtipkováním, ale za 
zalykání se smíchem si vysluhujeme napomenutí našeho souseda, který nám dobročinně ještě 
předtím ohřál vodu na polévku.  

Na nedělní dopoledne jsme si naplánovali přejezd na maďarskou část jezera, konkrétně 
k Fortöújlaku. Hned po překročení hranice si Luboš začal libovat, neboť Maďarsko je jeho země 
zaslíbená. Mokřina u pozorovatelny, kde jsme s Milanem a Filipem Jetmarem před 10 lety sledovali 
zatmění Slunce, je však dost vyschlá, a ptáci jsou tak od nás dost daleko. Složení ptačích domorodců 
je obvyklé. Zajímavostí je to, že tu mladý ornitolog provádí odchyty bahňáků. Jedeme si ještě do 
místního hostince dát kafe a pivo a potom už nabíráme zpětný kurz. Zastavujeme ale v městečku 
Fortöd, kde si prohlížíme zdejší zámek. Jsme holt kulturní ornitologové. Na zpáteční cestě hodnotíme 
nás třídenní výjezd, který sice nepřinesl žádné ornitologické výrazné potěšení, ale „nabídka“ druhů (a 
v některých případech i jejich počtů) byla slušná, a hlavně pro nás středoevropany z okraje Vysočiny o 
netradiční. Nakonec příjemná atmosféra a kolektiv taky rozhodně stály zato. 

Jiří Mach 
 

Znovu v kraji Pavlovských vrch ů. 
 
Poměrně dlouze jsme se letos domlouvali na tradičním výjezdu do kraje nám velmi blízkého, který 
jsme nakonec naplánovali na pondělí 28.prosince. Myslivci by totiž tento den neměli plašit husy svojí 
kratochvílí (pardon „tradicí“). To nám vyšlo. Stejně jako počasí, neboť vítr se zvedal až v odpoledních 
hodinách a na dost podstatnou část dnes se ukazoval svit slunečních paprsků.  

K nádržím jsme ve složení Filip 
Jetmar, Jirka Mach, Luboš Novák, Zdenek 
Musil a Petr Zobač dorazili sice až po rozletu 
hus, ale stačili jsme objevit 1 husici 
egyptskou, pár morčáků velkých a malých, 
několik hoholů severních a zejména husy 
velké a běločelé, méně pak husy polní. Dost 
tu bylo i kormoránů velkých. Naopak po 
labutích, orlech mořských nebo polácích tu 
moc per nezbylo. Po krátké konzultaci 
Luboše s kolegy ze Přerovska, kteří tu byli 
už na ranní rozlet hus, jsme se vydali na 
hráz Věstonické nádrže. Na Novomlýnské 
nám upoutalo hejno asi 55 morčáků velkých, 
ale jistě jich tu bylo daleko více. Hladina 
všech nádrží byla z větší části rozmrzlá, 
takže žádná přílišná koncentrace. Poté se 

vydáváme zjistit, jestli je v Soutěsce na Pálavě zedníček skalní. Když už jsme napodruhé došli na to 
správné místo, mohl zejména Petr a Filipem vyloudit úsměv na tváři, neboť pro ně to bylo poprvé co 
mohli tohoto zajímavého pěvce při hbitém shánění potravy vůbec vidět. Navíc hřejivé byly i paprsky, 
které se do nás vcelku mohutně opíraly. Zaslechli jsme hlasy datla a krkavce, prohlédli si strakapouda 
prostředního, a už jsme jeli s nadějí k rybníkům Nový a Nesyt. Ta však zhasla, když jsme zjistili téměř 
totální zámrz Nového a sníženou (a tudíž povětšinou zamrzlou) hladinu Nesytu. Tentokrát zklamaní 
míříme k polím u Litobratřic a Drnholce, kde chceme zastihnout pasoucí se husy. Zklamání však 
pokračuje, neboť na tradičních místech není ani jeden husí krk. Nezbývá, než prověřit možný 
změněný stav na Věstonické nádrži. Tady se ale řádně rozfoukal vítr, takže s radostí nalezené ve 
stativáči 3 bernešky bělolící, se řádně komíhají. Přesto je to jeden z dnešních nejlepších 
ornitologických zážitků. 

Spokojeni se tak vracíme do Svitav a spřádáme už další plány na nějakou zajímavou cestu za 
našimi milými opeřenci.   

     Jiří Mach 
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Všimli jsme si.   
 

Svitavsko má další lokality NATURY 2000. 
 

V listopadu 2009 schválila Vláda ČR (v souladu s vládním nařízením č. 132/2005 Sb. ve znění 
371/2009 Sb). rozšíření seznamu lokalit území systému NATURA 2000, který stanovuje národní 
Evropsky významné lokality (EVL). Máme radost, že došlo i na 2 místa v našem Svitavsku, která tak 
nyní požívají status „evropské“ ochrany pro řadu zde žijících zajímavých a ohrožených druhů rostlin, 
živočichů, ale třeba i hub. Jedná se o EVL Hřebečovský hřbet a EVL Psí kuchyně. Celkem byl národní 
seznam doplněn o 233 lokalit. 

Nutno podotknout, že k vyhlášení bezesporu přispěl dlouhodobý zájem o tato území ze strany 
řady osob z našeho ochranářského okruhu, kteří svojí prací i hlasem připomínají potřebu věnovat se 
těmto oblastem systematicky a důkladně po stránce státní správy patřičných míst. Nerad bych nyní 
vyjmenovával všechny, abych na někoho nezapomněl, ale snad postačí, když budu odkazovat na 
kolegy Ondřeje Hrubého, Filipa Jetmara a Pavla Lustyka, kteří by vás mohli do této problematiky 
zasvětit mnohem víc.  

Nezbývá než doufat, že krok vyhlášení na Svitavsku nových EVL, povede k lepšímu systému 
zabezpečení ochrany lokalit i jejich druhů, neboť přestože již nyní jsou obě přírodními rezervacemi, 
nemůžeme hovořit o spokojenosti v oblasti způsobu lesního hospodaření nebo nelegálních aktivit, 
které se zde bohužel poměrně často (a někdy i dost razantně) odehrávají. 
 
 

Za dávnými ptáky Svitav do P řerova. 
 

Přestože má ornitologie, ať už jako věda nebo jako koníček, poměrně dlouhou historii, je na 
mnohých místech naší republiky opravdovým problémem objevit hodnověrné údaje starší třeba jen 30 
let. U nás na Svitavsku – v místě se sice bohatou, ale většinou německou historií, jsou skoro všechny 
údaje starší roku 1945 už asi navždy nenávratně ztraceny. Pravda, existuje několik vycpanin, 
roztroušených většinou po místních základních školách, datovaných třeba i do 19. století. U většiny z 
nich však není udávána žádná konkrétní lokalita.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                
                                                                                                            Kajka mořská ve sbírkách.    
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První jisté záznamy tak nyní máme až z konce 40. let od Vojtěcha Sajdla. Tento entomolog, 
ornitolog a myslivec se opeřencům žijícím na hranici Čech a Moravy věnoval až do druhé poloviny 60. 
let. A vedle slušných zápisků nám po sobě zanechal také velkou sbírku ptačích preparátů. Je pravda, 
že tuto „mrtvou nutnost“ prehistorické ornitologie dnes řada z nás (včetně mě) nemůže zcela pochopit, 
nicméně nesuďme teď Sajdla ani jeho dobu a věnujme se spíš osudům samotné sbírky, která v 60. 
letech následovala svého majitele do Ostravy, aby se odtud dostala až do Ornitologického muzea v 
Přerově, kam ji prodal jeho syn. Dnes tvoří Sajdlovy preparáty velkou část přerovské sbírky (podle 
mého odhadu minimálně jednu třetinu) a můžeme je najít jak v depozitáři, tak ve stálé expozici. 
Zajímavými druhy jeho kolekce (ať už z hlediska Svitavska, nebo celé republiky) jsou například orlík 
krátkoprstý, skřivan ouškatý, vlha pestrá a sněhule severní, která se v našem mikroregionu dříve sice 
vyskytovala pravidelně, ale v posledních minimálně 20 letech ji nikdo nepozoroval nebo alespoň 
hodnověrně nedoložil.  

        
Při důkladném prohledávání celých sbírek se mi dokonce podařilo najít dva, pro Svitavsko do 

té chvíle neznámé druhy, které Sajdl, bůh ví z jakého důvodu, ve svých zápiscích neuvádí. Jde o kajku 
mořskou a chaluhu pomořanskou. Některé zajímavé exempláře uvádím v následující tabulce.   
 

Druh Datum sb ěru Místo sb ěru 
Potáplice malá 12.11.1959 Svitavy 
Potápka rudokrká 20.08.1950 Svitavy 
Morčák malý 13.03.1954 Svitavy 
Orel křiklavý 16.06.1965 Opatov 
Dřemlík tundrový 28.10.1958 Svitavy 
Poštolka rudonohá   06.08.1960 Svitavy 
Poštolka rudonohá 06.09.1965 Svitavy 
Jeřábek lesní 07.02.1962 Svitavy 
Tetřívek obecný 04.04.1950 Radiměř 
Chřástal polní 10.11.1945 Mikuleč 
Chřástal kropenatý 06.10.1946 Svitavy 
Racek žlutonohý 27.03.1957 Opatov 
Rybák velkozobý 24.04.1968 Svitavy 
Chaluha pomořanská 28.08.1963 Svitavy 
Ústřičník velký 31.05.1963 Svitavy 
Kameňáček pestrý 05.09.1966 Svitavy 
Pisila čáponohá 14.06.1958 Svitavy 
Kulík bledý  04.10.1964 Svitavy 
Kulík zlatý 10.04.1964 Svitavy 
Břehouš černoocasý 08.04.1955 Svitavy 
Bekasina větší 30.04.1963 Svitavy 
Sluka lesní 25.04.1947 Svitavy 
Sýček obecný 05.02.1947 Svitavy 
Kalous pustovka 26.01.1949 Svitavy 
Vlha pestrá 21.07.1975 Svitavy 
Skřivan ouškatý  11.02.1949 Svitavy 
Skřivan ouškatý  21.01.1958 Svitavy 
Skřivan ouškatý  25.01.1958 Svitavy 
Sněhule severní 05.01.1950 Svitavy 
Sněhule severní zima 1954 Svitavy 
Slavík tmavý 07.09.1965 Svitavy 
Rákosník ostřicový 15.10.1963 Svitavy 
Strnad zahradní 03.06.1963 Svitavy 

 
Jakub Vrána 
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Nové značení dřevin v parku Jana Palacha. 
 

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie byl v září realizován ve svitavském 
parku Jana Palacha projekt, jehož cílem bylo zvýšit informovanost o výskytu některých dřevin ve 
zdejším prostředí. Prakticky tak došlo k umístění informační tabule, na které je označeno 70 
vybraných druhů stromů i keřů. Jejich přítomnost v ploše parku  může návštěvník poznat podle 
mosazných štítků, které byly připevněny v blízkosti chodníkové obruby. Volil se tento způsob 
bezesporu zejména díky snaze neohrožovat označením dřevinu samotnou. Nicméně v některých 
případech je určení daného stromu nebo keře méně pohotovější. V novém informačním centru 
v budově blízké kavárny (nebo v IC na náměstí) je proto dobré si vyzvednout podobu plánku. 
Doufejme, že dojde i k tomu, že si o dřevinách bude zájemce moci přečíst některé charakteristiky 
nebo zajímavosti v brožuře, kterou bychom jistě uvítali. Dřeviny i park samotný si tuto aktivitu zaslouží. 
Přestože nejen svitavákům mělo označení sloužit již dříve, jsme rádi, že k tomuto kroku město našlo 
chuť i prostředky. 

       Jiří Mach 
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Na cestách.                                                                  
 

 

Ptačí střípky z kraje boh ů  
 
    Už je to tady, můj nejspíš poslední výlet s rodiči a sestrou a zároveň i první návštěva Řecka. 
Sedím malátně v autobuse a asi bych měl mít pověstné pocity zvláštního smutku a drobné nostalgie. 
Dost možná bych je teď opravdu měl, ale úmorná 18 hodinová cesta s příjezdem v pro mě nelidských 
4:30 ráno, dělá své. Pomalu vylézám z autobusu. Náladu mi naštěstí ihned spravuje jedna malá 
sovička, lovící u bývalé drůbežárny, vedle které jsme zastavili. Jak asi všichni tušíte, jde o sýčka 
obecného (Athene noctua). Rozhoduji se, zatímco ostatní mrzutě pospávají na svých kufrech a čekají 
na ubytování, jít na ranní procházku po pláži. Nelituji, za úsvitu tu místo opalujících se turistů hledá 
potravu několik racků černohlavých (Larus melanocephalus). Na otevřeném moři zase loví racci 
středomořští (Larus michahellis) a kormoráni velcí (Phalacrocorax carbo). V porostech kousek ode 
mne se k životu pomalu probouzí desítky vrabců polních (Passer montanus) a domácích (Passer 
domesticus). Rázem se cítím svěží a těším se, co přijde dál.  
 
     

 Odpoledne po vybalení a malém obědě vyrážím na obchůzku svého na deset dní sídelního 
městečka, zvaného Olympic Akti. Prakticky na všech volných prostranstvích se zde zdržují 
chocholouši obecní (Galerida cristata). Často dokonce zalétají hledat potravu na pláž přímo mezi 
turisty. Kromě všudypřítomných vrabců domácích a polních tady potkávám také pár vrabců pokřovních 
(Passer hispaniolensis) a ťuhýka menšího (Lanius minor).  
      Na druhý den si neskromně plánuji dojet na vypůjčeném kole až k úpatí Olympu. Brzy ráno 
vstávám a vyrážím si půjčit kolo. Bohužel trochu podceňuji vrozený flegmatismus jižanských národů, 
takže má cesta začíná až chvíli před polednem. Zpočátku mi společnost dělají „jen“ vlaštovky obecné 
(Hirundo rustica) a jiřičky obecné (Delichon urbica). Po pár minutách cesty se k nim přidává i první 
vlaštovka skalní (Hirundo daurica), lovící nad malou říčkou, ve které odpočívají želvy bahenní (Emys 
orbicularis). Následující hodiny projíždím rozlehlými vinicemi a pozoruji regimenty potravu vyhlížejících 
vlh pestrých (Merops apiaster). Je to sice milá společnost, ale i tak se v duchu proklínám, že jsem si 
ve spěchu neudělal čas koupit mapu. Konečně se dostávám na správnou silnici. Řady pozorovaných 
vlaštovkovitých se po chvíli rozrůstají o břehuli říční (Riparia riparia). Vlaštovky jsou teď opravdu 
všude. Několik jich dokonce útočí na kolem prolétajícího krahujce krátkoprstého (Acipiter brevipes). 
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Chvíli vše pozoruji, pak ale sedám na kolo a řítím se co možná nejrychleji k Olympu. Čas už však příliš 
pokročil. U jedné větší řeky, na které nerušeně loví vodouš kropenatý (Tringa ochropus), se musím 
otočit zpátky. Nejvyšší pohoří Řecka zůstává zatím nedobyto.  
    
     Další výpravu plánuji tentokrát raději co nejdál od Olympu. Chtěl bych prozkoumat krajinu 
kolem mořského pobřeží. Nyní vypůjčené kolo bohužel nepatří k nejlepším, a tak mi cesta ubíhá 
opravdu pomalu. Nakonec přijíždím k menší stepi, nad kterou právě přelétají tři dytíci úhorní (Burhinus 
oedicnemus). Vede jí jedna prašná cesta. Vydávám se po ní a po pár metrech se objevuje opravdový 
skvost. Přímo uprostřed cesty sedí ouhorlík stepní (Glareola pratincola). Pouští mě k sobě skutečně 
blízko, takže si můžu prohlédnout každé jeho pírko. Je opravdu nádherný. Pomalu ho obcházím a 
pokračuji v cestě. Dojíždím až na konec stepi. Je ukončena jednou malou strouhou a několik menšími 
lagunami. Loví zde volavky stříbřité (Egretta garzetta) a popelavé (Ardea cinerea). Z jedné laguny 
rychle vylétá pět pisil čáponohých (Himantopus himantopus). Za necelou čtvrthodinu pak navíc přilétá 
několik rybáků obecných (Sterna hirundo). Na zpáteční cestě ještě potkávám krásně se 
předvádějícího samečka krahujce krátkoprstého a vůbec poprvé v životě i sysla obecného 
(Spermophilus citellus).   
    
     Velmi rychle přichází pátý den dovolené, kdy společně s rodinou vyrážím na zájezd do 
klášterů ve skalním útvaru Meteory. Osobně nemám tyto hromadné zájezdy moc v lásce. Davy turistů 
nepatří k ideální představě mé dovolené. Nicméně věřím tomu, že krása Meteor všechno špatné 
přebije. A skutečně přebíjí, a to nejen z kulturního hlediska. Už při výjezdu ke klášteru pozoruji 
z autobusu několik dravčích siluet. Krátce po výstupu z něj se objevuje první typicky horský druh – 
rorýs velký (Apus melba). Přímo nad klášterem krouží orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus). Náhle lomí 
křídla, řítí se prudce dolů a zapadá za vyhlédnutou kořistí do klášterních zahrad.  
     Prohlídka vnitřní časti kláštera probíhá docela rychle. Malby jsou skutečně krásné, též vede 
k tomu, že mi mraky turistů nedělají na chvíli problém. Navíc se je i ornitologicky na co dívat - na 
střeše jedné z klášterních budov sedí a zpívá brhlík skalní (Sitta neumayer). Dalším zde hojným 
druhem je břehule skalní (Ptynoprogne rupestris), prolétající nad hlavou všem, kteří se rozhodli si po 
prohlídce odpočinout na terase u klášterních zahrad. Při zastávce dole v údolí pozoruji ještě dvojici 
luňáků hnědých (Milvus migrans) a  jednoho obrovské dravce, který bez hnutí sedí na vrcholku 
vzdálené hory. Je to sup nebo orel? Kdo ví. 
     S  pomalu se blížícím koncem pobytu ubývá i příležitostí dostat se přímo k Olympu. Po 
špatných zkušenostech s kolem si teď radši půjčuji motorku. Nejprve s ní dojíždím do antického 
městečka Dion - posvátného místa starých Řeků. Chvíli se kochám jeho staletou historii a pak vyrážím 
rovnou k hoře. Létá kolem ní hodně vlaštovek skalních a čápů bílých (Ciconia ciconia). Opět se 
objevuje i krahujec krátkoprstý. S motorkou je všechno rychlejší, takže mi nakonec zbývá trocha času 
na návštěvu slanisek u vesnice Alijska. Vedle racků černohlavých a středomořských se tady drží také 
velké množství pisil čáponohých. Neklidně mezi nimi popolétá i jeden tenkozobec opačný 
(Recurvirostra avosseta). Doprovázen desítkami rybáků malých (Sterna albifrons) jdu až k největšímu 
slanisku. V jeho zadní části se klidně promenádují stovky plameňáků růžových (Phoenicopterus 
ruber). Přímo uprostřed sedí dva pelikáni bílí (Pelecanus onocrotalus). Procházím pomalu podél břehu 
a sleduji parádní defilé vodoušů. Během několika okamžiků pozoruji vodouše rudonohého (Tringa 
totanus), vodouše šedého (Tringa nebularia) a vodouše tmavého (Tringa erythropus). Kromě nich se 
poblíž břehu zdržuje ještě asi deset kolpíků bílých (Platalea leucorodia) a několik volavek stříbřitých. 
Roztroušeně po celém slanisku loví také minimálně 5 racků tenkozobých (Larus genei). Vrubozobé 
zastupuje trojice husic liščích (Tadorna tadorna) a rybáčí stavy doplňuje třicítka rybáků černých 
(Chlidonias nigra). 
      
    A je tu konec. Všichni se balíme a chystáme k odjezdu. Jdu se ještě naposled projít po městě. 
Na jedné střeše sedí sýček obecný. Docela symbolické, sýčkem to před týdnem všechno začalo a teď 
také končí. Přesně v poledne odjíždíme domů a brzy se mi z obzoru ztrácí i majestátné pohoří Olymp 
se svými božskými opeřenci. Snad jsem se nesetkal s jejich majestátem naposled.   

Jakub Vrána 
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Zoologická pozorování.                                                                                                   

 
Některá zde uvedená pozorování ptáků mohou být publikována v periodikách České společnosti 
ornitologické (Panurus), odkud doporučujeme tyto zprávy o výskytu citovat.  
K dalšímu publikování níže uvedených pozorování kon taktujte vždy jejich autory ! 
Nejde o úplný přehled všech pozorování zde uvedených druhů, ale jejich výběr. 
 
Obojživelníci (Amphibia)  : 
 
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) : 
 
14.05.09, Hartinkov, silnice do Vranové Lhoty, min. 3   
                uhynulí ex. Ma 
14.05.09, Hartinkov, lesní asfaltová cesta v údolí říčky  
                  Věžnice, min. 3  uhynulí ex. Ma 
 
Čolek horský (Triturus alpestris)  
 

13.04.09, Borová u Poličky, Sv. Kateřina, nádrž u silnice  
                  I/34, 4 ex. Ma 
14.04.09, říčka ve Vodárenském lese, Svitavy, min. 5 ex.,  
                Vrá 
09.05.09, Borová u Poličky, Sv. Kateřina, vypuštěná  
                nádrž u silnice I/34, 4 ex. Ma 
08.08.09, Borová u Poličky, Sv. Kateřina, nádrž u silnice  
                  I/34, cca 100 larev  Ma 
08.08.09, Borová u Poličky, koupaliště v obci za kempem,  
                odloveno několik ad. ex., odhadem je zde  
                celkem 30 ad. ex. a stovky larev Ma 
 
Čolek velký (Triturus cristatus) : 
 
10.05.09, v rybníčku na Střelnici, Semanín, 1F, Vrá 
 
Ropucha zelená (Bufo viridis)  
 

21.04.09, Svitavy, Lánský r., hlasy  Ma 
13.05.09, Svitavy, Lánský r., hlasy  Ma 

 
Ropucha obecná (Bufo bufo)  
 
07.04.09, Svitavy, Horní i Dolní r., několik ex.  
                (i amplexus)   Ma 
13.04.09, Borová u Poličky, Sv. Kateřina, nádrž u silnice  
                I/34, min.20 ex.(i vajíčka) Ma 
10.05.09, Borová u Poličky, Sv. Kateřina, tůňka chalupy  
                p.Opletalové, 1 ex. + stovky pulců Ma 
10.06.09, Budislav, u táborů nad obcí, 1 ex. Ma 
 
Skokan zelený (Rana esculenta) 
 
10.06.09, Budislav, Nový rybník a přítokové slepé  
                rameno, desítky ex. Ma 
 
Skokan hn ědý (Rana temporaria) 
 
10.08.09, Borová u Poličky, Sv. Kateřina, louka u lesa,  
                1 ex.  Ma 
 

 
Plazi (Reptilia) :  
 
Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) : 
 
13.04.09, Borová u Poličky, Sv. Kateřina, 1 ex. u chalupy  
                č.o. 77 Ma 
 
Slepýš k řehký (Anguis fragilis)  
 
13.04.09, Borová u Poličky, Sv. Kateřina, u nádrže při  
                silnici I/34, 1 ex. Ma 

19.04.09, Vranová Lhota, lesy směr Hartinkov, 1 uhynulý  
                ex. Ma 
10.06.09, Budislav, lesní okraj u táborů, 1 uhynulý ex. Ma 
 
Užovka obojková (Natrix natrix)  
 
10.04.09, Dolní r., Svitavy (6264), 2 ex., Vrá 

19.05.09, Svitavy, Horní rybník, 1 ex.  Ma 
09.06.09, Budislav, Prostřední rybník, 1 ex. Ma 
 
Zmije obecná  (Vipera berus) 
 
22.04.09, Opatovec, na žel.přejezdu směr Opatov,  
                1 uhynulý ex., Chal 
 
Ptáci (Aves)  : 
 
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) : 
 
06.04.09, Dolní r., Svitavy, 3 ex., Ma 
10.04.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Vrá a Zob 
 
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) : 
 
06.04.09, Horní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
 
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) : 
 
10.03.09, Dolní r., Svitavy, přelet 14 ad. ex., Ma 
11.03.09, Dolní r., Svitavy, sedící 2 ad. ex., Ma 
12.03.09, Dolní r., Svitavy, sedících 17 ad. ex., Nov 
13.03.09, Dolní r., Svitavy, sedících 23 ad. ex., Nov 
17.03.09, Horní r., Svitavy, 1 lovící ex., Ma 
18.03.09, Horní r., Svitavy, 1 lovící ex., Ma 
26.03.09, Horní r., Svitavy, přelet 12 ex., Ma 
01.04.09, Dolní r., Svitavy, 3 lovící ex., Ma 
13.09.09, Horní r., Svitavy, 1 juv. ex., Vrá 
19.09.09, Dolní r., Svitavy, přelet 1 ex., Nov 
28.10.09, Horní r., Svitavy, přelet 18 ex, Ma a Nov 
31.10.09, Dolní r., Svitavy, přelet 5 ex., Vrá a Zob 
01.11.09, Svitavy, přelet 1 ex., Ma 
07.12.09, Dolní r., Svitavy, přelet 4 ex., Vrá 
08.12.09, Dolní r., Svitavy, přelet 4 ex., Ma 
09.12.09, Mor. Lačnov, Svitavy, přelet 7 ex., Ma 
09.12.09, Svitavy, přelet 3 ex., Ma 
11.12.09, Lánský r., Svitavy, loví 61 ex., Nov 
12.12.09, Lánský r., Svitavy, loví 67 ex., Nov 
 
Bukač velký (Botauris stellaris) : 
 
26.03.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
15.04.09, Lánský r., Svitavy, hlas 1M, Nov 
24.10.09, Dolní r., Svitavy, 4 ex., Ma, Nov a Pěn 
25.10.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma, Nov, Pěn a Zob 
 
Čáp černý (Ciconia nigra) : 
 
11.04.09, Lánský r., Svitavy, 2 ex., Vrá 
12.04.09, Oldřiš, 1 ex., Ma 
13.04.09, Sv. Kateřina, Borová u Poličky, 1 ex., Ma 
19.04.09, Plechtinec, 1 ex., J.Mach 
19.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Vrá 
21.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
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25.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
29.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
03.05.09, Pěčíkov, lesy severně, 2 ex, Ma 
03.05.09, Vranová Lhota-Hartinkov, 1 ex., Ma 
10.05.09, Sv.Kateřina, Borová u Poličky, 3 ex., Ma 
03.06.09, lesy u Bohdalova, 1 ex., Ma 
06.06.09, Horní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
18.06.09, Sádek-Lačnov, 2 ex., Ma 
06.07.09, Pěčíkov, lesy severně, 1 ex., Ma 
22.07.09, Hradec n. Svitavou, z. okraj obce, 1 ex., Ma 
28.07.09, nad Vodárenským lesem, Svitavy, 3 ex., Nov 
30.07.09, nad Svojanovem, 1 ex., Ma 
07.08.09, Borová u Poličky, 1 ex., Ma 
09.08.09, Horní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
13.08.09, Sv.Kateřina, Borová u Poličky, 1 ex., Ma 
 
Čáp bílý (Ciconia ciconia) : 
 
06.04.09, Radiměř, 1 ex., Nov 
11.04.09, Hradec nad Svitavou, 1 ex., Jan a Ma 
12.04.09, Mor. Lačnov, Svitavy, 1 ex. na hn.podložce, Ma 
13.04.09, komín školy, Sádek u Poličky, 1 ex. na  
                hn.podložce, P.Ma 
19.04.09, hnízdo na komíně, Plechtinec, 2 ex., Ma 
19.04.09, mokřina, Vranová Lhota, 1 ex., Ma 
24.04.09, Mor. Lačnov, Svitavy, 2 ex. na hn.podložce-tok,  
                Ma a Pěn 
03.05.09, hnízdo na komíně, Plechtinec, 1 ex., Ma 
10.05.09, Sv.Kateřina, Borová u Poličky, 1 ex., Ma 
03.06.09, hnízdo na komíně, Plechtinec, 2 ad., Ma 
15.06.09, Mor. Lačnov, Svitavy, hn.podložka, 1 ad. se 4  
                pull., Ma 
18.06.09, Sádek u Poličky, hn. podložka na komíně školy,   
                1 ad., Ma 
06.07.09, mokřina u Vranové Lhoty, 1 ex., Ma 
22.07.09, louka u letiště, Vendolí, 1ex., Ma 
29.07.09, louka u Horního r., Svitavy, 1 ad., Ma 
29.07.09, Mor. Lačnov, Svitavy, hn.podložka, 1 ad. se 4  
                pull., Ma 
29.07.09, Mor. Lačnov, Svitavy, 2 ad., krouží, Ma 
 
Volavka červená (Ardea purpurea) : 
 
26.07.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Vrá 
 
Volavka bílá (Egretta alba) : 
 
08.03.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Jan 
13.03.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
20.03.09, Horní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
21.03.09, Horní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
26.03.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Jan 
31.03.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
02.08.09, město Svitavy, přelet 1 ex., Nov 
09.10.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
31.03.09, Dolní r., Svitavy, 4 ex., Nov 
18.11.09, Dolní r., Svitavy, 4 lovící ex., Ma a Nov 
03.12.09, Dolní r., Svitavy, 1 lovící ex., Ma 
12.12.09, Lánský r., Svitavy, 2 ex., Nov 
 
Husa velká (Anser anser) : 
 
18.03.09, Dolní a Horní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
22.03.09, Dolní r., Svitavy, 2 ex., Nov 
26.03.09, Lánský r., Svitavy, 2 ex., Jan 
26.03.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
31.03.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
 
Husa b ěločelá (Anser albifrons) : 
 
06.01.09, u Horního r., Javorník,  přelet 78 ex., Nov 
10.03.09, Dolní r., Svitavy, 1 odpočívající ex., Ma 
 
Husice nilská (Alopochen aegyptiacus) : 
 
13.03.09, Dolní r., Svitavy, 3 ex., Jak.M a Zob 

Husice liš čí (Tadorna tadorna) : 
 
05.05.09, Lánský r., Svitavy, 2 ex., Nov 
 
Čírka obecná (Anas crecca) : 
 
14.03.09, Dolní r., Svitavy, 6MM+6FF, Nov 
27.03.09, Dolní r., Svitavy, 5MM+5FF, Nov 
02.04.09, poldr v M.Lačnově, Svitavy, 1M+1F, Ma 
06.04.09, Dolní r., Svitavy, 34 ex., Ma 
10.04.09, Lánský r., Svitavy, 2MM+2FF, Ma 
15.09.09, Dolní r., Svitavy (6264), 3 ex., Ma a Vrá 
24.-27.10.09, Dolní r., Svitavy, 4 ex., Ma, Nov, Pěn a Zob 
02.-28.11.09, Horní r., Svitavy, 9-21 ex., Ma, Nov a Vrá 
 
Čírka modrá (Anas qeurquedula) : 
 
14.-15.03.09, Dolní r., Svitavy, 1M, Nov 
16.03.09, Dolní r., Svitav, 4MM+1F, Ma 
20.03.09, Dolní r., Svitavy, 4MM+2FF, Nov 
22.03.09, Dolní r., Svitavy, 3MM+1F, Nov 
25.03.09, Dolní r., Svitavy, 1M, Nov 
26.03.09, Dolní r., Svitavy, 5MM+1F, Ma a Nov 
02.04.09, Dolní r., Svitavy, 2MM, Ma 
09.04.09, Lánský r., Svitavy, 3MM, Ma 
09.04.09, Dolní r., Svitavy, 1M+1F, Ma 
10.-19.04.09, Lánský r., Svitavy, 2MM, Ma, Nov a Vrá 
 
Kop řivka obecná (Anas strepera) : 
 
16.03.09, Dolní r., Svitavy, 1M+1F, Ma 
18.03.09, Horní r., Svitavy, 2MM+1F, Ma 
04.04.09, Dolní r., Svitavy, 1M+1F, Nov 
09.04.09, Lánský r., Svitavy, 1M, Ma 
23.04.09, Dolní r., Svitavy, 1M+1F, Ma 
15.09.09, Dolní r., Svitavy, 2 ex., Vrá 
08.-17.11.09, Dolní a Horní r., Svitavy, 1M+1F, Ma, Nov a  
                      Vrá 
 
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) : 
 
12.03.09, Dolní r., Svitavy, 3MM+1F, Ma a Nov 
13.03.09, Dolní r., Svitavy, 10MM+4FF, Jak.Ma, Ma, Nov,  
                Zob 
14.03.09, Dolní r., Svitavy, 1M+2FF, Nov 
22.03.09, Dolní r., Svitavy, 12MM+5FF, Nov 
22.03.09, r.Dubovec, Jedlová u Poličky, 11MM+3FF, Jak.  
               Ma 
27.03.09, Horní r., Svitavy, 7MM, Nov 
05.05.09, Lánský r., Svitavy, 1F, Nov 
23.10.09, Dolní r., Svitavy, 2 ex., Ma a Pěn 
24.09.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma, Nov a Pěn 
24.09.09, Dolní r., Svitavy, 2 ex., Ma, Nov, Pěn a Zob 
28.10.09, Horní r., Svitavy, 5 ex., Ma a Nov 
17.11.09, Horní r., Svitavy, 1M+1F, Nov 
 
Ostralka štíhlá (Anas acuta) : 
 
12.-13.03.09, Horní r., Svitavy, 2MM+2FF, Nov a Zob 
14.03.09, Dolní r., Svitavy, 3MM+2FF, Nov 
20.03.09, Dolní r., Svitavy, 1M+1F, Nov 
31.10.09, Horní r., Svitavy, 1F, Ma, Nov, Vrá a Zob 
02.-16.11.09, Dolní r., Svitavy, 1F, Ma, Nov a Vrá 
 
Lžičák pestrý (Anas clypeata) : 
 
23.10.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma a Pěn 
24.09.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma, Nov a Pěn 
26.10.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
 
Hohol severní (Bucephala clangula) : 
 
09. -13.03.09, Dolní r., Svitavy, 1M+1F, Ma, Nov a Zob 
14.03.09, Dolní r., Svitavy, 5MM+2FF, Nov 
20.03.09, Horní r., Svitavy, 3MM+1F, Ma 
21.03.09, Horní r., Svitavy, 2MM+1F, Nov 
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24.03.09, Horní r., Svitavy, 1M+1F, Ma a Nov 
26.03.09, Lánský r., Svitavy, 1M+2FF, Jan 
15.11.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Zob 
05.12.09, Dolní r., Svitavy, 1F, Ma 
08.12.09, Horní r., Svitavy, 1M, Ma a Nov 
 
Polák kaholka  (Aythya marila) : 
 
24.03.09, Dolní r., Svitavy, 1M, Ma a Nov 
 
Morčák velký (Mergus merganser) : 
 
24.03.09, Horní r., Svitavy, 1F, Ma a Nov 
26.03.09, Lánský r., Svitavy, 1F, Jan 
26.03.09, Horní r., Svitavy, 1F, Ma 
11.12.09, Dolní r., Svitavy, 1M, Nov 
 
Káně rousná  (Buteo lagopus) : 
 
19.03.09, Polička, pole u letiště, 2 ex., Ma a Nov 
26.12.09, Polička, pole pod letištěm, 1 ex., Ma 
 
Orlovec říční (Pandion haliaetus) : 
 
25.03.09, Holní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
27.03.09, Dolní r., Svitavy, 3ex., Nov 
28.03.09, město Svitavy, přelet 1 ex., Ma 
10.04.09, Horní r., Svitavy, 1 lovící ex., L.Novák, Vrá a Zob 
17.05.09, Moravský Lačnov, Svitavy, 1 ex., Jan 
30.08.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
13.09.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Zob 
20.09.09, pole za Lánským r., Svitavy, 1 ex., Ma 
 
Moták lužní (Circus pygargus) : 
 
27.03.09, Moravský Lačnov, Svitavy, 1M, Nov 
22.07.09, Radiměř, pole s. od obce, 2MM, Ma 
27.08.09, Vendolí, pole j. od obce, 1F, Ma 
27.08.09, Svitavy, pole u Lánského r., 1juv. ex., Vrá 
 
Moták pilich (Circus cyaneus) : 
 
19.04.09, lesy mezi Novou Rovní a Hartinkovem, 1F, Ma 
24.11.09, obec Vendolí, přelet 2MM, Zel 
 
Včelojed lesní (Pernis apivorus) : 
 
17.05.09, Nectava, Nectavský mlýn, přelet 1M, Ma 
17.05.09, Nectava, nad lesy u obce, přelet 2 ex., Ma 
06.06.09, Horní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
06.07.09, Vraní hora u Vranové Lhoty, přelet 1M tmavé  
                morfy, Ma 
06.07.09, Pěčíkov, přelet 1M tmavé morfy, Ma 
14.07.09, lesy mezi Sádkem a Korouhví, 1F s potravou  
                zalétá do lesa, Šrei 
30.07.09, nad obcí Hradec nad Svitavou, 1 ex. světlé  
                morfy, Ma 
30.07.09, nad lesy mezi Svojanovem a Rohoznou, 1 ex.  
                tmavé morfy, Ma 
07.08.09, Svatá Kateřina, Borová u Poličky, 1M světlé  
                morfy, Ma 
11.08.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
12.08.09, Radiměř, 1 ex., Nov 
 
Jest řáb lesní (Accipiter gentilis) : 
 
21.11.09 – les v Mor.Lačnově, Svitavy, 1 ex., Ma 
 
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) : 
 
24.03.09, Dolní r., Svitavy, 1F, Nov 
 
Orel mo řský (Haliaeetus albicilla) : 
 
08.03.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
13.04.09, u poldru v Mor.Lačnově, 1 ad., Rich 

16.11.09, Dolní r., Svitavy, 1 ad., Nov 
 
Sokol st ěhovavý (Falco peregrinus) : 
 
21.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
 
Ostříž lesní (Falco subbuteo) : 
 
19.04.09, lesy mezi Novou Rovní a Hartinkovem, 1 ex., Ma 
24.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
30.04.09, inravilán města Svitavy, 1 ex., Zel 
03.05.09, obec Kunčina, 1 ex., Ma 
16.05.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
21.07.09, obec Jedlová, 2 ex., Ma 
 
Křepelka polní (Coturnix coturnix) : 
 
08.05.09, Svitavy, pole u Lánského r., hlas 1M, Nov 
21.05.09, Svitavy, Mor.Lačnov, pole u poldru, hlas 1M,  
                Nov 
28.05.09, Kamenná Horka, pole směr Koclířov, hlas 3MM,  
                Ma 
04.07.09, Svitavy, pole u poldru v Mor.Lačnově, hlas 1M,  
                Ma 
09.07.09, Květná-Borová Krčma, pole u lesa směr Svitavy,  
                hlas 1M, Ma 
21.07.09, Stašov, v poli nad n.Jezírko, hlas 1M, Ma 
22.07.09, Hradec n. Svitavou, pole z. od obce, hlas 1M,  
                Ma 
22.07.09, Radiměř, pole s. od obce, hlas 1M, Ma 
22.07.09, Vendolí, pole j. od obce, hlas 1M, Ma 
30.07.09, pole u Lánského r., Svitavy, hlas 1M, Nov 
01.08.09, pole u Lánského r., Svitavy, hlas 1M, Vrá 
11.08.09, pole v. od města, Svitavy, hlas 2MM, Nov 
12.08.09, Radiměř, hlas 1M, Nov 
 
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) : 
 
01.04.09, Dolní r., Svitavy, hlas 1 ex., JMa 
06.04.09, Dolní r., Svitavy, hlasy 2 ex., Nov 
14.04.09, Dolní r., Svitavy, hlas 2 ex., Ma 
23.04.09, Dolní r., Svitavy, hlas 1 ex., Ma 
06.08.09, Dolní r., Svitavy, hlas 2 ex., Nov 
30.08.09, Dolní r., Svitavy, hlas 1 ex., Nov 
22.10.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
24.09.09, Dolní r., Svitavy, 4 ex., Ma, Nov a Pěn 
25.10.09, Dolní r., Svitavy, 8 ex., Ma 
30.10.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
31.10.09, Dolní r., Svitavy, 1-2 ex., Ma, Vrá a Zob 
08.11.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
14.11.09, Dolní r., Svitavy, 2 ex., Nov 
 
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) : 
 
01.03.09, u Horního a Dolního ryb., Svitavy, přelet 38 ex.,  
                Ma 
09.03.09, Dolní r., Svitavy, přelet 5 ex., Ma 
13.03.09, M.Lačnov, Svitavy, přelet 17 ex., Zob 
17.03.09, pole u letiště, Polička, cca 400 ex. , Jak. Ma 
19.03.09, pole u obce, Lezník, cca 550 ex. , Ma a Nov 
21.03.09, pole u letiště, Polička, cca 400 ex. , Jak.Ma 
23.03.09, pole u obce, Lezník, cca 500 ex. , Nov 
17.04.09, u poldru v M.Lačnově, 6 ex., Jet 
19.04.09, pole v nivě ř.Jevíčky, Chornice, 7 ex., Ma 
22.04.09, Lánský r., Svitavy, 6 ex., Nov 
24.04.09, Lánský r., Svitavy, 6 ex., Nov 
03.05.09, pole u Unerázky, 3 ex., Ma 
18.06.09, odkal.nádrž Masokombinátu, Sádek u Poličky,  
                4 ex., Ma 
21.07.09, pole za Janovským r., Jedlová, 1 ad., Ma 
10.09.09, pole u Lánského r., Svitavy, 8 ex., Nov 
19.10.09, pole u Lánského r., Svitavy, 81 ex., Vrá 
 
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) : 
 
17.03.09, pole u letiště, Polička, cca 120-180 ex., Jak. Ma 
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18.03.09, pole u letiště, Polička, cca 150-160 ex., Jak.Ma 
19.03.09, pole u obce, Lezník, cca 205 ex., Ma a Nov 
21.03.09, pole u obce, Lezník, cca 200 ex., Jak.Ma 
22.03.09, pole u letiště, Polička, 49 ex., Jak.Ma 
23.03.09, pole u obce, Lezník, cca 205-210 ex. , Nov 
25.03.09, pole u obce, Lezník, cca 50 ex., Jak.Ma 
 
Kulík říční (Charadrius dubius) : 
 
22.03.09, Baldovský r., Jedlová, 1 ex., Jak.Ma 
02.04.09, u poldru v M.Lačnově, 2 ex., Ma 
03.04.09, u poldru v M.Lačnově, 4 ex., Nov 
19.04.09, Lánský r., Svitavy, 5 ex., Vrá 
21.04.09, Lánský r., Svitavy, 5 ex., Ma a Nov 
22.04.09, Lánský r., Svitavy, 5 ex., Jan, Ma a Nov 
24.04.09, Lánský r., Svitavy, 7 ex., Ma 
26.04.09, r. U Kocandových, M.Lačnov, Svitavy, 1 ex., Nov 
27.04.09, Lánský r., Svitavy, 4 ex., Nov 
13.05.09, Lánský r., Svitavy, 2 ex., Ma 
21.07.09, Skalní r., Jedlová, 1 ad., Ma 
 
Vodouš rudonohý  (Tringa totanus) : 
 
29.03.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
 
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) : 
 
31.03.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
05.04.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
10.04.09, Lánský r., Svitavy, 3 ex., Ma 
13.04.09, Lánský r., Svitavy, 6 ex., Jan 
14.04.09, Lánský r., Svitavy, 4 ex., Ma, Nov a Vrá 
15.04.09, Lánský r., Svitavy, 4 ex., Nov a Vid 
17.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Jet 
22.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Jan, Ma a Nov 
26.07.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Vrá 
 
Vodouš bahenní (Tringa glareola) : 
 
14.04.09, Lánský r., Svitavy, 3 ex., Ma, Nov a Vrá 
15.04.09, Lánský r., Svitavy, 5 ex., Nov a Vid 
24.04.09, Lánský r., Svitavy, 7 ex., Ma 
25.04.09, Lánský r., Svitavy, 7 ex., Nov 
27.04.09, Lánský r., Svitavy, 7 ex., Nov 
30.04.09, Lánský r., Svitavy, 9 ex., Nov 
01.05.09, Lánský r., Svitavy, 9 ex., Ma 
02.05.09, Lánský r., Svitavy, 14 ex., Ma a Nov 
05.05.09, Lánský r., Svitavy, 9 ex., Nov 
13.05.09, Lánský r., Svitavy, 2 ex., Ma 
 
Vodouš šedý (Tringa nebularia) : 
 
12.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Jan 
14.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Vrá 
19.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov a Vrá 
28.04.09, Lánský r., Svitavy, 5 ex., Nov 
01.05.09, Lánský r., Svitavy, 2 ex., Nov 
03.05.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
 
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) : 
 
09.05.09, Lánský r., Svitavy, 2 ex., Nov a Vrá 
 
Jespák bojovný (Philomachus pugnax) : 
 
13.04.09, Lánský r., Svitavy, 7 ex., Jan 
14.04.09, Lánský r., Svitavy, 6 ex., Ma, Nov a Vrá 
19.04.09, Lánský r., Svitavy, 4 ex., Nov a Vrá 
29.04.09, Lánský r., Svitavy, 2 ex., Nov 
30.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
01.05.09, Lánský r., Svitavy, 3 ex., Nov 
02.05.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Ma a Nov 
 
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) : 
 
26.03.09, Lánský r., Svitavy, min. 8 ex., Jan 

06.04.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
09.04.09, mokřiny u Vodárenského lesa, Svitavy, 1 ex., Ma 
15.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
30.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
01.05.09, Lánský r., Svitavy, 2 ex., Ma 
02.05.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Ma a Nov 
07.09.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
10.09.09, Lánský r., Svitavy, 2 ex., Nov 
22.10.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
 
Koliha malá  (Numenius phaeopus) : 
 
22.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Jan, Ma a Nov 
 
Racek malý (Larus minutus) : 
 
14.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Ma, Nov a Vrá 
29.04.09, Lánský r., Svitavy, 4 ad. a 1 imm. ex., Nov 
30.04.09, Lánský r., Svitavy, 6 ad. a 1 imm. ex., Nov 
 
Racek bou řní (Larus canus) : 
 
14.03.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
27.04.09, Dolní r., Svitavy, 1 imm.ex., Ma 
 
Racek b ělohlavý (Larus cachinnans) : 
 
25.03.09, Horní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
16.11.09, Dolní r., Svitavy, 2 ex., Nov 
 
Racek st říbřitý (Larus argentatus) : 
 
24.-27.12.09, Dolní r., Svitavy, 1 imm. ex., Jan, Ma, Mus,  
                      Nov, Pěn, Vrá a Zob 
 
Rybák černý (Chlidonias niger) : 
 
01.05.09, Lánský r., Svitavy, 16 ex., Ma a Nov 
09.05.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov a Vrá 
 
Rybák obecný (Sterna hirundo) : 
 
19.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
 
Holub doup ňák (Columba oenas) : 
 
19.04.09, pole v nivě ř. Jevíčky, Chornice, 1 ex., Ma 
17.05.09, bučina j.od Hartinkova, hlas 3MM, Ma 
03.06.09, lesy mezi Grunou a Žipotínem, 2 ex., Ma 
 
Sýc rousný (Aegolius funereus) : 
 
21.03.09, Javornický hřeben, Javorník u Svitav, hlas 1M,  
                 Kaš a Zob 
11.04.09, les Bořiny, Starý Svojanov, hlas 1 ex., Jan a Ma 
11.04.09, vrch Manaska, Hamry, hlas 1M, Jan a Ma 
 
Puštík obecný (Strix aluco) : 
 
14.03.09, Trpín-Hartmanice, hlas 2MM, Jan a Ma 
16.03.09, údolí řeky Věžnice, Vranová Lhota, hlas  
                3MM+1F, Ma a Nov 
01.04.09, „Lesní trať“ u Bohdalova, hlas 1M+1F, Ma a Nov 
03.04.09, Studené údolí, Svojanov, hlas 1M, Ma a P.Ma 
03.04.09, kóta 621, u hradu Svojanov, hlas 1M+1F, Ma a  
                P.Ma 
23.10.09, Horní Hynčina, 1M a 1F, Nov  
 
Výr velký (Bubo bubo) : 
 
14.03.09, Hamry, Končiny, hlas 1M, Jan a Ma 
 
Kalous ušatý (Asio otus) : 
 
03.04.09, u silnice z Vítějevse do Bělé n.S., 1ex., Ma  
11.04.09, les Bořiny, Starý Svojanov, hlas 1M, Jan a Ma 
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Ledňáček říční (Alcedo atthis) : 
 
21.04.09, řeka Svitava, Hradec nad Svitavou, u hn.nory, 
                1 ex. Mus 
09.09.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov a Zob 
16.10.09, Horní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
17.10.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
28.10.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
10.11.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Ma 
 
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) : 
 
09.04.09, Horní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
19.04.09, Plechtinec, volání 1 ex., Ma 
19.04.09, Vranová Lhota, volání 1 ex., Ma 
02.05.09, Dolní r., Svitavy, volání 1 ex., Ma a Nov 
03.05.09, Radkov, u řeky Třebůvky, volání 1 ex., Ma 
03.05.09, Radkov, obec, volání 3 ex., Ma 
03.05.09, Vranová Lhota, volání 1 ex., Ma 
17.05.09, Nectava, volání 1 ex., Ma 
03.06.09, Bohdalov, volání 1 ex., Ma 
14.06.09, obec Rozhrání, volání 1 ex., Ma a Nov 
 
Skřivan lesní (Lullula arborea) : 
 
26.03.09, Lánský r.-poldr, Svitavy, 29 ex., Jan 
 
Linduška horská (Anthus spinoletta) : 
 
26.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Jan 
27.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
 
Konipas lu ční (Motacilla flava) : 
 
22.04.09, Lánský r., Svitavy, 1M ssp. „flava“, Jan, Ma a  
               Nov 
25.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 ex., Nov 
27.04.09, Lánský r., Svitavy, 2 ex., Nov 
09.09.09, pole u Lánského r., Svitavy, 8 ex., Nov a Zob 
        
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) : 
 
06.01.09, Radiměř, obci, 14 ex., Nov 
16.01.09, Hradec nad Svitavou, v obci, 92 ex., Nov 
18.01.09, Horní Poříčí-Bohuňov, 23 ex., Ma a Nov 
22.03.09, Polička, okraj města, cca 500 ex., Jak.Ma 
23.03.09, Polička, letiště, 171 ex., Nov 
28.03.09, město Svitavy, cca 60 ex., Ma 
29.03.09, Na Červenici, Svitavy, 122 ex., Nov 
01.04.09, Mor. Lačnov, Svitavy, cca 50 ex., Mou 
04.04.09, Radiměř, 102 ex., Nov 
04.04.09, Květná-Borová Krčma, cca 60 ex., Ma 
05.04.09, Moravský Lačnov, Svitavy, cca 20 ex., Ma 
 
Skorec vodní (Cinclus cinclus) : 
 
18.01.09, řeka Křetínka, mezi Předměstím a Dolní Lhotou,  
                1 ex.,  Ma a Nov 
18.01.09, řeka Křetínka, Dolní Lhotou, 1 ex.,  Ma a Nov 
18.01.09, řeka Křetínka, pod Bohuňovem, 1 ex., Ma a Nov 
24.01.09, řeka Svitava, Brněnec-Půlpecen, 2 ex. (1 zp. M),  
               Ma a Nov 
24.01.09, řeka Svitava, Rozhraní, 1 zp. M, Ma a Nov 
13.04.09, říčka Věžnice, Vranová Lhota, 2 ad. s potravou,  
                Mus 
29.04.09, řeka Loučná, intravilán města Litomyšl, 1 ex., Ma 
03.05.09, řeka Třebůvka, Radkov, pod Radkovským  
                hradiskem, 1 ad. a nález hnízda, Ma 
17.05.09, říčka Věžnice, u Vranové Lhoty-Balatkova  
                mlýna, 1 ad., Ma 
17.05.09, řeka Třebůvka, u Vranové Lhoty-Balatkova  
               mlýna, 1 juv., Ma 
03.06.09, řeka Třebůvka, Radkov, pod Radkovským  
                hradiskem, 1 ad., Ma 
14.06.09, řeka Svitava, Brněnec-Půlpecen, 1 ex., Ma a  
                exkurze 

19.12.09, řeka Svitava, Brněnec-Půlpecen, 1 ex., Nov 
 
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) : 
 
05.05.09, Dolní r., Svitavy, 1 zp.M, Nov 
 
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) : 
 
06.04.09, Dolní r., Svitavy, 1 ex., Nov 
19.09.09, poldr v Mor.Lačnově, Svitavy, 2 ex., Nov 
19.09.09, pole u poldru v Mor.Lačnově, Svitavy, 2 ex., Nov 
 
Drozd cvr čala (Turdus iliacus) : 
 
18.03.09, u Horního r., Svitavy, min. 5 ex., Ma 
24.03.09, u Horního a Dolního r., Svitavy, min. 10 ex.  
                v hejnu ostatních drozdů, Ma 
29.03.09, pole v Mor.Lačnově, Svitavy, 12 ex., Nov 
01.04.09, louka u Dolního r., Svitavy, 1 ex., Ma 
04.04.09, Mor.Lačnov, Svitavy, 1 ex., Nov 
 
Pěnice pok řovní (Sylvia curruca) : 
 
16.12.09, město Svitavy, 1 ex., Ma 
 
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) : 
 
28.04.09, Horní r., Svitavy, 1 zp.M, Ma 
17.05.09, řeka Třebůvka, u Vranové Lhoty-Balatkova  
                mlýna, 1 zp.M, Ma 
03.06.09, řeka Třebůvka, Radkov, 3 zp.MM, Ma 
03.06.09, v lese mezi Grunou a Žipotínem, 1 zp.M, Ma 
03.06.09, niva řeky Třebůvky, Pěčíkov, 1 zp.M, Ma 
 
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) : 
 
10.-14.04.09, Lánský r., Svitavy, 1 zp. M, Jan, Ma, Pol a  
                      Vrá 
21.-27.04.09, Dolní r., Svitavy, 1 zp.M, Ma a Nov 
01.-13.05.09, Dolní r., Svitavy, 1 zp.M, Ma 
 
Rákosník  velký (Acrocephalus arundinaceus) : 
 
02.05.09, Dolní r., Svitavy, 1 zp.M, Ma 
03.05.09, Lánský r., Svitavy, 2 zp. MM, Nov 
05.05.09, Lánský r., Svitavy, 1 zp.M, Jan 
06.05.09, Dolní r., Svitavy, 1 zp.M, Ma 
09.05.09, Lánský r., Svitavy, 1 zp. M, Nov a Vrá 
09.05.09, Dolní r., Svitavy, 1 zp. M, Vrá 
12.05.09, Dolní r., Svitavy, 1 zp.M, Ma 
13.05.09, Lánský r., Svitavy, 1 zp.M, Ma 
 
Lejsek b ělokrký  (Ficedula albicollis) : 
 
03.05.09, Radkov, hradisko, 1 zp. M, Ma 
17.05.09, Hartinkov, bučiny v údolí ř. Věžnice, hlasy 3MM,  
                Ma 
 
Konopka žlutozobá  (Carduelis flavirostris): 
 
11.01.09, Svitavy, intravilán města, cca 70 ex., Nov 
 
Žluva hajní (Oriolus oriolus) : 
 
03.05.09, Lánský r., Svitavy, hlasy 2MM, Nov 
03.05.09, poldr v Mor.Lačnově, Svitavy, hlas 1M, Nov 
06.05.09, inravilán města Svitavy, hlas 1M, Ma 
06.05.09, Dolní r., Svitavy, hlas 1M, Ma 
12.05.09, ryb. U Kocandových, Mor. Lačnov, Svitavy, hlas  
                1M, Ma 
13.05.09, Dolní r., Svitavy, hlas 1M, Ma 
14.05.09, větrolam u žel.nádraží, Svitavy, hlas 1M, Ma 
17.05.09, Dolní r., Svitavy, hlas 1M, Pěn 
20.05.09, Dolní r., Svitavy, hlas 1M, Ma 
15.06.09, ryb. U Kocandových, Mor. Lačnov, Svitavy, hlas  
                1M, Ma 
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29.07.09, ryb. U Kocandových, Mor. Lačnov, Svitavy, 1  
                juv. ex., Ma  (hnízdo nalezeno 8.11.09 v koruně  
                topolu u rybníčka) 
 
Vrána černá (Corvus corone) : 
 
17.05.09, Vysoká-Hartinkov, 1 ex., Ma 
12.08.09, Radiměř, 2 ex., Nov 
 
Strnad lu ční (Emberiza calandra) :  
 
12.05.09, Moravský Lačnov, Svitavy, 1 zp. M, Ma 

 
Savci (Mammalia)  : 
 
Ježek západní (Erinaceus europaeus) 
 
20.10.09, Svitavy, uhynulý ex. na ulici Radiměřská   Ma 
22.10.09, Svitavy, uhynulý ex. na ulici Poličská  Ma 
23.10.09, Svitavy, 1 ex. na ulici R.Kloudy  Ma 
30.10.09, Svitavy, 1 uhynulý mladý ex. v prostoru Dolního  
                ryb. Ma 
               
Netopýr severní (Eptesicus nilssonii) 
 
05.07.09, Svitavy, podstřeší domu Bří Čapků 2-6, 41 ex.  
                vylétá z větracích, dál loví v okolí domu nízko  
                mezi korunami stromů, Ma 
22.11.09, Svitavy, podstřeší domu Bří Čapků 6, 41 ex.,  
                několik hlasů v detektoru, Ma 
 
Netopýr ve černí (Eptesicus serotinus) 
 
22.07.09, Svitavy, Revoluční 1-7, vylétá 153 ex. Nov a  
                M.Nov a Ma 
23.10.09, Svitavy, Revoluční 1-7, hlasy v detektoru  
                z podstřeší  Ma 
23.10.09, Svitavy, B.Čapků 2-6, několik ex. létá kolem  
                otvorů  Ma 
22.11.09, Svitavy, Revoluční 1-7, hlasy v detektoru  
                z podstřeší  Ma 
22.11.09, Svitavy, obchod s potravinami „Družba“,  
                v sousedství Revoluční 1-7, hlasy v detektoru a  
                létající jedinci u podstřešního větracího otvoru  
                Ma 
 
Netopýr vodní (Myotis daubentonii) 
 
20.05.09, Svitavy, Horní rybník, min. 1 ex., hlasy  
               v detektoru  Ma 
 
Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) 
 
22.05.09, Svitavy, náměstí Míru, nalezený 1 uhynulý ex.  
                Ma 
 
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) 
 
25.01.09, Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, létající 1 ex.  
                (po oteplení), Ma 
18.05.09, Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, létající ex. i  
                hlasy v detektoru, Ma 
20.05.09, Svitavy, nad Horním i Dolním rybníkem, hlasy  
                ex. v detektoru, Ma 
16.07.09, Svitavy, Svitavská 18-26, vylétávání z podstřeší,  
                85 ex. Jan a Ma 
19.08.09, Svitavy, hlasy v otvorech v podstřeší a večer  
                hlasy v detektoru, Dimitrovova 29, Ma 

23.10.09, Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex.  
                v detektoru  Ma 
23.10.09, Svitavy, Svitavská 18-26, hlasy ex. v detektoru  
                Ma 
26.10.09, Svitavy, B.Martinů 2-6, slyšitelné zvuky  
                z podstřeší č.o.6  Ma 
29.10.09, Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex.  

                v detektoru  Ma 

17.11.09, Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex.  
                v detektoru  Ma 
20.11.09, Svitavy, Palackého 4, několik ex. létá v okolí  
                podstřešních větracích otvorů  Ma 
22.11.09, Svitavy, Kyjevská 11A-11C, hlasy ex.  
                v detektoru  Ma 
26.11.09, Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex.  
                v detektoru  Ma 
01.12.09, Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex.  
                v detektoru Ma 
08.12.09, Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex.  
                v detektoru  Ma 
21.12.09, Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, nalezen 1  
                živý ex. (p.Vanecká)  Ma 
 
Netopýr pestrý (Vespertilio murinus) 
 
20.10.09, Svitavy, sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29,  
                nízkofrekvenční hlasy v detektoru  Ma 
22.10.09, Svitavy, sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29,  
                nízkofrekvenční hlasy v detektoru Ma 
23.10.09, Svitavy, sídliště Dimitrovova 15-21,  
                nízkofrekvenční hlasy v detektoru Ma 
23.10.09, Svitavy, ulice Felberova 1-5 a 6-14,  
                nízkofrekvenční hlasy v detektoru Ma 
23.10.09, Svitavy, sídliště A.Slavíčka, spíše ale jen přelety  
                do blízké ulice Felberova, nízkofrekvenční  
                hlasy v detektoru Ma 
06.11.09, Svitavy, sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29,  
                nízkofrekvenční hlasy v detektoru Ma 
08.11.09, Svitavy, sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29,  
                nízkofrekvenční hlasy v detektoru Ma 
 
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 
 
03.04.09, Svitavy, park J.Palacha, 1 ex. tmavé formy Ma 
19.04.09, Nová Roveň, lesy jižně od obce, 1 ex. tmavé  
                formy Ma 
 
Bobr evropský (Castor fiber) 
 
20.04.09, Hradec nad Svitavou, řeka Svitava na konci  
                obce, 2 ex. Mus 
 
Norník rudý (Clethrionomys glareolus) 
 
27.08.09, Svitavy, polní cesta na jih od Lánského rybníka,  
                1 uhynulý ex.  Ma 
 
Myšice lesní (Apodemus flavicollis) 
 
22.07.09, Svitavy, cesta na j.okraji Vodárenského lesa,  
                nález 2 uhynulých ex. Ma 
28.11.09, Svitavy, u větrolamu v polích jižně od města, 1  
                uhynulý ex. Ma 
 
Plch velký (Glis glis) 
 
22.07.09, Semanín/Opatov, okraj PR Psí kuchyně, 1  
                uhynulý ex., Jan 
 
Vydra říční (Lutra lutra) 
 
26.03.09, Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. Nov 
 
Srnec obecný (Capreolus capreolus) 
 
28.11.09, Svitavy, pole jižně od města, 26 ex.,  Ma 
 


