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SLOVO ÚVODEM 
        

Uplynulý rok 2013 byl znovu dost zajímavý. Podařil se nám naplnit řadou důležitých 
akcí, které už patří k tradicím (monitoring, kosení luk, transfer obojživelníků nebo 
ornitologické akce pro veřejnost), případně jsme pokračovali v nově rozjetých aktivitách 
(vzpomenu hlavně práce na zlepšení prostředí na Střelnici u Semanína). Poděkování patří 
všem, kteří bez nároku na odměnu vykonali práci ve prospěch naší organizace, ale hlavně 
v duchu ochrany přírody.  

Valná část z nás prožila také dost náročné období. Vzpomenu-li například na náš 
podzimní otevřený dopis hejtmanovi a radnímu Pardubického kraje ohledně pro nás 
nepřijatelných praktik odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje (konkrétně v úseku ochrany lesa ve ZCHÚ) v území PR Psí kuchyně, pak to 
byl velmi strastiplný příběh, který vysál velmi mnoho energie všem, kteří se do této kauzy 
aktivně zapojili. Přestože vzal určité naděje, přinesl i poučení.  

Minulý rok se stal obdobím, ve kterém jsme skutečně vážně zvažovali vystoupení 
z řad ČSOP. Tento krok ještě není dořešen a nejde o úplně jednoduchou záležitost. Bez 
ohledu na něj vystoupil z naší organizace Luboš Novák. Pro nás překvapivá a smutná událost. 
Veseleji nám bylo z řady ornitologických zážitků. Především se o to postarali dravci. Jejich 
druhové zastoupení ve Svitavách v průběhu celého roku se třeba už nikdy nemusí opakovat. 
Šlo o vzácnější migranty (orel křiklavý, káně bělochvostá, orlík krátkoprstý, dřemlík tundrový 
nebo moták stepní) a zvýšené pošty některých druhů (luňák červený). Škoda jen, že 
minimálně 3 luňáci našli smrt na sloupech elektrického vedení v polích mezi lány a 
Kamennou Horkou. To co se dělo od poloviny července do poloviny září na polích u Svitav 
skutečně bylo velmi zajímavé. Stačí vzpomenout i na hejna čápů (z toho tři odečty kroužků 
z Maďarska, Švédska a Švýcarska).  

Tak ať ten další rok přináší spíše příznivé zprávy. 
 
Mimo jiné už jste si všimli jiného typu písma tohoto čísla zpravodaje? 

 Jiří Mach 
 
 
 
 

ZPRÁVY Z VÝBORU 
 

→ Pro rok 2013 se registrovalo za naši organizaci 11 členů. Členskou základnu rozšířila 
Jitka Jirečková z Janova. Naopak naše řady opustili Kristýna Vránová a Luboš Novák. 
 
→ V rámci grantového řízení města Svitavy v oblasti životního prostředí uspěla naše ZO, 
která získala 8.000,-Kč na svoji činnost. Jakub Vrána pak ve své individuální žádosti dostal 
přidělenu částku 4.000,-Kč na krmivo pro zimní přikrmování ptáků. 
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NAVRHUJEME, VYJADŘUJEME SE …  

 
■ V lednu vydal OŽP MěÚ Svitavy zamítavé stanovisko k žádosti ZO Českého 
zahrádkářského svazu o pokácení jírovce maďalu u bývalé moštárny při zahrádkářské kolonii 
za Kojeneckým ústavem. K žádosti jsme podávali nesouhlasné stanovisko. 
 
■ V rámci správního řízení se nám podařilo omezit kácení topolů u rybníčka „U 
Kocandových“ v Moravském Lačnově, kde společnost Rybářství Litomyšl s.r.o. žádala o 
kácení 8 topolů. Odbor životního prostředí MěÚ svitavy po našem vyjádření vydal povolení 
jen pro 3 topoly.  Na jednom z topolů m.j. vyhnízdila v roce 2010 žluva hajní. 
 
■ Další nesouhlas jsme vyjadřovali k záměru pokácet borovici černou na ulici Riegrova. 
Odbor životního prostředí MěÚ ale vydal souhlasné stanovisko ke kácení, které si vyžádala 
většina obyvatel domu, kde strom roste. 
 
■ V červnu podáváme odboru životního prostředí MěÚ Moravská Třebová naše 
vyjádření k žádosti Rybářství Litomyšl o povolení odstřelu a plašení kormorána velkého na 
soustavě rybníků v Třebařově. Ve stejném duchu vedeme i vyjádření za Východočeskou 
pobočku ČSO, které předáváme odboru životního prostředí MěÚ ve Svitavách, kde RL žádá o 
stejné povolení na rybních u Opatova (Nový, Hvězda a Mušlový). Požadujeme především, aby 
odstřel a plašení nebyl povolen v měsíci dubnu, kvůli rušivým vlivům na ostatní protahující a 
zejména již na rybnících hnízdící ptačí druhy. Dále chceme, aby nebylo vydáno povolení na 
rybníku Mušlový. Požadujeme dále ochranné podmínky, které by jasně stanovovaly možné 
způsoby plašení a jejich počty v určitém časovém období. Nesouhlasíme s plašením, které by 
ohrožovalo hnízdní kolonii racků chechtavých na ostrově rybníka Hvězda. 
 Správní orgán pro rybníky v Třebařově vydal rozhodnutí, ve kterém povolil lov 
kormoránů v době od. 1.9. do 10.4. (max. odlov 20% z hejna, které má min. 10 jedinců na 
rybníku), proti čemuž se Rybářství Litomyšl odvolalo (požaduje střílet kormorány do 20. 
dubna). MěÚ ve Svitavách z důvodů provádění odlovu kormoránů na ornitologicky významné 
lokalitě povolil lov kormoránů na rybníku Mušlový jen v podzimním období, a na rybnících 
Nový a Hvězda pak jen v období od 1.9. do 31.3. (tak, jak doporučuje výklad Ministerstva 
životního prostředí). 
 
■ Na jaře jsme se stali „osobou zúčastněnou“ v soudním řízení Krajského soudu 
v Hradci Králové (s pobočkou v Pardubicích), ve kterém společnost S&M s.r.o. Jevíčko žaloval 
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, který ve svém odvolacím řízení potvrdil 
rozhodnutí MěÚ Svitavy o nepovolení stavby 2 větrných elektráren v Dětřichově z důvodů 
negativního zásahu do krajinného rázu. Naše organizace předložila KS své vyjádření, ve 
kterém sice nereagovala na jednotlivé žalobní body obžaloby, ale popsala ze svého pohledu 
situaci, která již několik let panuje na Svitavsku v otázce výstavby větrných elektráren. 
Potěšilo nás konečné rozhodnutí, ve kterém KS žalobu zamítl, když neshledal žádný ze 
žalobních bodů jako oprávněný. Žalobce se však odvolal k Nejvyššímu správnímu soudu. 
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■ Ve spolupráci s paní Machačkovou jsme se zapojili druhým rokem do správních řízení 
k žádostem o kácení dřevin v Budislavi. Podali jsme 1 vyjádření do správního řízení, které 
jsme napadli v rámci odvolacího procesu u KrÚ Pardubického kraje. 
 
■ V podzimním období vystupujeme ve spolupráci s Hnutí DUHA proti způsobu tzv. 
péče o PR Psí kuchyně pod vedením Krajského úřadu Pardubického kraje – odboru životního 
prostředí a zemědělství. Volíme formu otevřeného dopisu hejtmanovi a radnímu pro oblast 
životního prostředí. Média mají o toto téma zájem (včetně televize). Kauza nabírá velký 
rozměr. Za naši organizaci ji vede Filip Jetmar. Podstatné informace najdete na jeho blogu: 
http://novyrybnik.blog.cz/ 
 

BLESKOVKY 
 

 
  Na přelomu zimy a jara se po několik týdnů u Sebranic zdržovalo větší hejno (100-
400 ex.) brkoslavů severních, které sledoval V. Klejch. 
 
 218. registrovaným ptačím druhem svitavských rybníků se v březnu stal kulík zlatý. 
Na Dolním rybníku jej dvakrát sledoval Luboš Novák. 
 
 Mezi výjimečné jarní ornitologické rarity Svitavska patřila 3 pozorování dravců - orla 
křiklavého u Javorníka (L.Novák), káně bělochvosté u svitavského Horního rybníka (L.Novák) 
a orlíka krátkoprstého u svitavských rybníků Dolní a Horní (J.Mach) – m.j. 219. zdejší druh. 
Zajímavostí je náhoda, že vzdálenost míst, kde byli všichni tři dravci spatření, není větší než 2 
km. Navíc za pozornost stojí i podezření F. Jetmara na výskyt orlíka krátkoprstého u 
Mušlového rybníka v Opatově dne 20. července. 
 
 Poměrně špatně skončilo letošní hnízdění čápů bílých na Svitavsku. Nejen samotné 
neobsazení hnízdních podložek nebo hnízd, ale především pak deštivé počasí v nejméně 
vhodnou dobu (počátek června) znamenal zmar v podobě vysoké úmrtnosti mláďat pro 
mnoho párů v celých východních Čechách. Ve Svitavách nebyla obsazena žádná ze dvou 
hnízdních podložek, stejně jako hnízdo na komínu v Radiměři, přestože se na obou místech 
čápi občasně ukazovali. V záchranné stanici J.Zeleného ve Vendolí byla vyvedena 3 mláďata 
(úspěšně jen 2). Na hnízdech v Opatově a Opatovci naštěstí k zahnízdění došlo. I zde se však 
nepřízeň počasí projevila, protože každý pár vyvedl jen jedno mládě. 
 
 Pokud jde o rovněž tradičně sledované hnízdění labutí velkých, tak radost 
z vyvedených mláďat jsme mohli mít na svitavském Dolním rybníku, kde se objevilo v květnu 
8 mladých. Druhým místem, kde také rodiče vodili své potomky byl Opatov (Nový rybník a 
Hvězdička). 
 
 Jistě jednou z nejlepších zpráv z přírody naší oblasti je úspěšné vyhnízdění orla 
mořského v oblasti Svitavska s vyvedením dvou mláďat. Připomeňme, že v únoru 2011 došlo 
k úmrtí samice z páru (velmi paradoxní střet s vlakem). 



 6 

 
 Již polovině července začaly potulky a přesuny ptáků jižním směrem od jejich hnízdišť. 
Markantní to bylo u Svitav při pozorování motáků pochopů, luňáků červených i hnědých 
především v oblasti polí v Lánech u vodojemu, kde začaly sklizňové polní práce jako první. 
V první i druhé srpnové dekádě se pak dalo sledovat putování čápů bílých (hejna o 20-50 
jedincích), případně i pěvců (konipasové bílí nebo bramborníčci hnědí).  Počet luňáků se 
postupně zvyšoval až na 4 červené a 3 hnědé, ale bohužel jsme zaznamenali také špatnou 
zprávu. Milan Janoušek našel 2 mrtvé luňáky červené 19. srpna pod sloupem elektrického 
vedení v polích severně od Kamenné Horky. 
Čápi se zde zdržovali neobvykle v početných hejnech. Mezi nimi se podařilo odečíst kroužek 
jednoho letošního mláděte čápa z Maďarska (odečetl Josef Vrána), kroužkovaného nedaleko 
Budapešti, dále rovněž mladého čápa z reintrodukčního odchovu a vypouštění v 
jihošvédském Hemmerstorpu (odečetl M.Janoušek), odkud se k nám pak přes Dánsko dostal 
z téměř 700 km vzdálenosti za 17 dní,  a nakonec čáp ze Švýcarska (odečetl v Mor. Lačnově 
J.Mach), který byl značen v roce 2011 v městečku Sennwald při hranicích Lichtenštejnskem a 
poslední zimu patrně 
přečkal v centrálním 
Španělsku (leden u 
Madridu). Další 
úspěch v podobě 
odečtu kroužku čápa 
zaznamenal v téže 
době Petr Moutelík 
s Josefem Vránou 
v nedalekém 
Žichlínku. Tentokrát 
to byl čtyřletý jedinec 
z Německa, oblasti u 
Magdeburgu. 
Zcela mimořádným 
se stal výskyt motáka 
stepního. Nejprve 
poslední srpnový den 
na polích u Radiměře, kde jej pozoroval J.Mach a pak 15. září na poli u Vendolí, kde ho 
objevil J.Mach a posléze měli štěstí M.Janoušek, J.Vrána a P.Zobač. V obou případech šlo o 
samce. 

                                          foto u Vendolí: J. Mach 
 
 V letním období nás ve Svitavách překvapil nezvykle vysoký počet netopýrů rezavých 
(278 ex.), kteří 16. srpna vylétali z podstřeší panelového domu Dimitrovova 25. Jde o v tomto 
domě rekordní počet, který jsme naposledy u tohoto druhu zaznamenali v letech 2003 a 
2004. 
 
 Mimořádný počet jedinců mloka skvrnitého (více než 50 ex.) sledovala rodina 
Dolákova ze Svitav na hranici PR Rohová ve stráni nad pramenem Boršov, pod cestou 
nedaleko cesty od vysílače v Kamenné Horce. Informaci poskytla studentka gymnázia Anna 
Doláková. 
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 Díky teplému počasí jsme mohli vidět ještě i na přelomu října a listopadu poletovat 
motýly, konkrétně šlo jak na Svitavsku, tak i na Poličsku o babočky admirál. 
 
 Velmi pozdní výskyt břehule říční (23.11.) zjistil v bývalém hliníku v Osíku u Litomyšle 
Luboš Novák. Jde historicky o vůbec nejpozdější záznam z našeho území. 
  
 Další neobvyklé pozorování vykonal 15. prosince Milan Janoušek. Při vycházce 
k větrolamu nad Lánským rybníkem měl možnost z velmi krátké vzdálenosti sledovat 
krotkého samce sněhule severní při hledání potravy na cestě. V novodobých dějinách 
svitavské ornitologie jde teprve o druhý záznam tohoto severského hosta u Svitav. 
 
 V konci roku panuje na Svitavsku neobvykle teplé počasí (až 8°C), které umožňuje 
zastižení některých ptačích druhů především na vodních plochách. V období Vánoc se tak 
setkáváme s labutěmi velkými, kachnami divokými, čírkou obecnou, poláky velkými a 
mimořádně i se severskými husami běločelými, které usedají na hladinu Lánského rybníka. 
Zcela raritní je pak výskyt bekasin otavních v mokřinách za Lánským rybníkem (foto J.Mach). 
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Z ČINNOSTI ORGANIZACE 
 
☼ Zimní sčítání vodních ptáků 

Také v tomto roce jsme se v lednu podíleli (J.Mach, J.Vrána a P.Zobač) na 
Mezinárodním zimním sčítání vodních ptáků. V poměrně mrazivém období se podařilo 
objevit jen kachny divoké, volavky popelavé nebo skorce vodní. Na Moravskotřebovsku to 
byl ale třeba ledňáček říční nebo i kormoráni velcí (Třebůvka u Radkova). Kontrolovali jsme 
rybníky u Opatova a ve Svitavách, řeku Svitavu od Březové n. S. po Rozhraní (8 volavek, 3 
skorci a 77 kachen) a Bysterský potok s řekou Křetínkou mezi Hamry a Bohuňovem na 
Poličsku (6 skorců a 40 kachen). Tradičně jsme měli pod dohledem (už 8.rokem) úsek řeky 
Svitavy mezi Adamovem a Bílovicemi n.S. v Jihomoravském kraji (1 volavka, 6 skorců a 30 
kachen). 
 

☼ Záchranný transfer obojživelníků v Hradci nad Svitavou 

Sedmička je obecně považována za šťastné číslo. Zatím poslední ročník přenášení žab a čolků 
na jižním okraji Hradce nad Svitavou však její pověst bohužel moc nenaplnil. Kvůli nebývale 
dlouhé zimě jsme museli začátek o několik týdnů odložit a celá akce pak trvala jen necelý 
měsíc (13.4. – 11.5.2013). Přesto si velké díky za ochotu, nasazení a obětavost zaslouží všech 
31 přenášejících (v abecedním pořadí: Dlábková K., Etzler J., Fajmonová J., Frolová P., Gut M., 
Hauptová E., Hauptová I., Charvát D., Chmelinová B., Janoušek K., Janoušek M., Johanides J., 
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Kadlčíková V., Kollár J., Mach J., Mach O., Nacár D., Radiměřský T., Richtr J., Sedláková K., 
Šmídová L., Šrajbr D., Šrajbr M., Šumová R., Topková J., Velešík M., Velešík V., Vondra L., 
Vrána J., Vrána M., Zobač P.). Na úvod doplňme ještě, že z metodiky se nic nezměnilo a každý 
den probíhaly 2 – 3 kontroly. 
 

Vzhledem k výše zmíněným problémům s počasím došlo logicky k úbytku zjištěných 
obojživelníků. Čolků obecných (Lyssotriton vulgaris) bylo tentokrát přeneseno 234, což je sice 
výrazně méně než o rok dříve (498 ex.), pořád však více než při starších ročnících (obr. 1). 
Doplňme ještě, že zástupci tohoto druhu táhli od 14.4. (2 ex.) do 10.5. (2 ex.) a nejvíce jich 
bylo zjištěno 17.4. (72 ex.). 

Obr. 1: Počet přenesených čolků obecných (Lyssotriton vulgaris) v letech 2007 – 2013.  
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Také u čolka velkého (Triturus cristatus) bylo nalezeno méně jedinců než v předchozích dvou 
letech. Konečných 10 ex. však odpovídá situaci na začátku transferu (obr. 2).   První 2 ex. 
táhli 18.4., poslední jedinec byl nalezen 8.5. Největší zjištěný počet na den přitom tvořili 3 ex. 
ze 20.4.  Obr. 2: Počet přenesených čolků velkých (Triturus cristatus) v letech 2007 – 2013. 
 
U kuňky obecné (Bombina bombina) nebylo tentokrát objeveno více jak 100 ex. Přesto 
celkových 62 žab bylo stále výrazně více než v začátcích přenášení (obr. 3). První kuňka byla 
zjištěna 15.4. Poslední nález připadá na 10.5. (3 ex.). Nejvíce kuněk (16 ex.) bylo nalezeno 
18.4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Počet kuněk obecných (Bombina bombina) přenesených v letech 2007 – 2013. 
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Ani tentokrát se nepodařilo najít blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus), která tak nebyla 
zaznamenána od roku 2009. Vůbec nejhůře se s panujícími podmínkami vyrovnala 
nejpočetnější ropucha obecná (Bufo bufo). Přenést se nám povedlo pouze 1633 ex., což je 
historicky vůbec nejmenší počet (obr. 4). Velká část z tohoto počtu (1380 ex.) byla přitom 
zjištěna během hlavního tahu, jež probíhal od 17.4. do 20.4. s maximem (572 ex.) 
zaznamenaným 18.4. První nález byl přitom učiněn 14.4. (8 ex.), poslední pak 11.5. (4 ex.).  

Obr. 4: Počet přenesených ropuch obecných (Bufo bufo) v letech 2007 - 2013. 
 
Skokanů hnědých bylo paradoxně nalezeno zatím nejvíce, když jich bylo přeneseno 27 ex., 
tedy o 3 více než během minulého ročníku (obr. 5). Jejich první transfer proběhl 14.4. (1 ex.), 
poslední 30.4. (1 ex.). Hned 12 skokanů bylo přeneseno 19.4. 

Obr. 5: Počet přenesených skokanů hnědých (Rana temporaria) v letech 2007 – 2013. 
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S nižším počtem přeneseným kleslo také množství mrtvých obojživelníků. Přesné číslo se 
bohužel určit nedá, víme však pouze o 31 přejetých ex. (29 ropuch obecných, 1 čolek velký a 
1 kuňka obecná). 
 

Dohromady bylo nyní nalezeno 1966 žab a čolků, což je historicky vůbec nejmíň (obr. 
6). Nutno však poznamenat, že vzhledem k dlouhé a těžké zimě, spojené s krátkým trváním 
transferu, jde o očekávaný výsledek. Musím se přiznat, že jsem osobně předpokládal ještě 
horší výsledky. Pozitivně se i přesto dá hodnotit skutečnost, že kuňky obecné a čolci obecní 
byli opět přeneseni ve větším množství než při prvních ročnících. Situace u skokana hnědého 
je pak vyloženě překvapivá. Přesto je nutné připomenout, že jeho populace zde je poměrně 
malá a mezi jednotlivými roky byly již několikrát zaznamenány poměrně značné výkyvy, jež 
zcela neodpovídaly situaci u ostatních druhů. Největší negativem je výrazný úbytek u 
ropuchy obecné. Zajímavé přitom bude v dalších letech sledovat, jak se tento druh s nastalou 
situací vyrovná. 

    
Obr. 6: Počet všech obojživelníků přenesených v Hradci nad Svitavou v letech 2007 – 2013. 
 

I přes řadu problémů jsme dokázali zajistit transfer v klíčové době tahu všem zdejších 
druhů. A přestože výsledky jasně odráží problémy s počasím, bude zajímavé i nadále 
sledovat, jak se jednotlivé populace obojživelníků s nynějšími problémy vyrovnají v dalších 
letech. Nutno poznamenat, že právě přenášení by jim v této situaci mohlo v mnoha ohledech 
pomoci.      

   Jakub Vrána 
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☼ Vítání ptačího zpěvu znovu (a opět úspěšně) ve Svitavách 

Pro letošní naši tradiční jarní akci pro veřejnost jsme možná i po loňském úspěšném průběhu 
Vítání, zvolili jako místo konání znovu Svitavy. Tentokrát jsme chtěli zkusit lokalitu rybníků 
Horní a Dolní. V sobotu 4. května v 8:00 hodin se zde sešla třicítka účastníků, přičemž 
příjemná byla návštěva našich kolegů z České Třebové, a také to, že téměř polovinu zájemců 
tvořily děti. Potěšilo nás i to, že pozvání využilo několik rodin s dětmi, které navštěvují akce 
svitavského Mateřského centra Krůček. V pátek bylo sice dost deštivo, ale nakonec sobotní 
dopoledne nebylo nijak poznamenané nepřízní počasí. Začali jsme na hrázi Dolního rybníka, 
kde jsme pomocí stativového dalekohledu pozorovali labuť, kachny, lysky, poláky 
chocholačky a poláky velké nebo kopřivky. Po přesunu do zadních partií rybníka jsme mohli 

velmi dobře ukazovat na rozdíly mezi vlaštovkami, jiřičkami a rorýsi. Dalekohledy  
 
mířily na potápku roháče. U ornitologické pozorovatelny se atrakcí stal letící moták pochop 
nebo hlasy rákosníka velkého a proužkovaného. Na hrázi Horního rybníka, kdy už jsme za 
sebou měli poukazování na zpěv budníčka menšího nebo pěnkavy obecné, bylo 
mimořádným zážitkem nahlížení na hnízdo moudivláčka lužního. To už jsme pomalu 
přicházeli k místu za Horním rybníkem, kde byl připraven Kuba Vrána se svým „úlovkem“. 
Bylo to dokonce pět druhů (rákosník zpěvný, cvrčilka zelená, červenka obecná, králíček 
ohnivý a sýkora koňadra), které Kuba mohl okroužkovat a ukázat hlavně zvědavým dětem. 
Pro ty už potom byla připravena soutěž, nazvaná „Ptačí pětiboj“, v rámci kterého děti 
odhadovaly objem slepičino vejce, hmotnost kosího těla a rozpětí čápa a káně. V dalším 
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úkolu si zahrály na dospělé sýkory, které shání potravu svým mláďatům a zaházely si dravčím 
perem na dálku. Vítězové soutěže obdrželi knižní odměnu a všichni ostatní řadu drobných 
propagačních materiálů s ornitologickou tematikou. Nakonec můžeme s uspokojením 
konstatovat, že tentokrát se nám podařilo jedna vůbec nejúspěšnější akce pro veřejnost, 
kterou jsme kdy pořádali.                                                                    
                                                                                                                                                      Jiří Mach 

 

 

 

 

☼ Sčítání ptáků v hnízdní sezóně 

Až v letošním roce poprvé jsme se zapojili do Jednotného programu sčítání ptáků 
České společnosti ornitologické, který se snaží dokládat uznávanou metodou změny 
v početnosti a složení naší avifauny. Na linii v terénu si mapovatel stanoví v určitém rozmezí 
20 bodů, na kterých 5 minut zaznamenává přítomnost ptačích druhů. Jiří Mach si vybral linii 
na trase Svitavy-Vendolí-Radiměř-Hradec nad Svitavou-Svitavy. V linii převažuje polní a lesní 
prostředí, ale také je výrazně zastoupen intravilán, případně i jeden rybník nebo zemědělské 
objekty. A jenom pro zajímavost: při květnovém i červnovém termínu sčítání registroval vždy 
celkem 50 druhů.                                                  

                                              Jiří Mach 
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☼ Den dětí ve Svitavách 

Podruhé jsme se zapojili do akce, kterou v rámci Dne dětí pořádá svitavský Dům dětí 
a mládeže „Tramtáryje“ na začátku června v parku Jana Palacha. Po naší loňské úspěšné 
premiéře jsme se tak snad na delší dobu stali pevnou součástí programu, který je založen na 
stanovištích, na kterých jednotlivé svitavské organizace připravují pro děti různého věku 
úkoly. Program je ale také doplněn řadou dalších aktivit pro děti (kulturní vystoupení, jízda 
kočárem atd.). Místo na našem stanovišti letos zaujal Jiří Mach, který si připravil úkoly na 
téma „živočichové a prostředí“. Děti měly rozpoznat (v případě těch starších i pojmenovat) 
daný druh živočicha a přiřadit mu jeho prostředí, ve kterém žije. Úkoly měly tři stupně 
obtížnosti podle věku dětí. Ti starší měly i určit důvody, které vedou k tomu, že živočich 
prostředí rád osídluje, tedy více se ochranářsky diskutovalo.  
Slunečné sobotní odpoledne uběhlo neskutečně rychle a dětí bylo kolem našeho stánku (tak 
jako u jiných) neustále dost. Každý od nás pak obdržel i samolepku s vyobrazením 
nejrůznějších živočichů naší přírody. Rozdali jsme jich přibližně 230.                                                                               

         Jiří Mach 
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☼ Informace o přírodě Svitav na městském webu 

 Odbor životního prostředí oslovil Jiřího Macha k podílu na podobě informací, které 
mají na webových stránkách města představovat přírodu Svitav a okolí. Město se tak i nadále 
snaží zpřístupnit veřejnosti co nejvíce informací o stavu životního prostředí a přírodě ve 
městě. J.Mach poskytl především příspěvky, které se týkají ornitologie. Podívat se můžete 
na: http://www.svitavy.cz/cs/m-46-zivotni-prostredi/ v poslední sekci „příroda“. Součástí 
poskytování informací je i již tradiční Ročenka (v úvodu zmiňovaného odkazu), kterou vřele 
zájemcům doporučujeme. Je to cenný zdroj nejrůznějších informací, které se dotýkají 
životního prostředí naší oblasti.                                                      

                         Jiří Mach   
 

☼ Úhyny dravců na sloupech elektrického vedení 
V polovině měsíce srpna jsme se opět přesvědčili, že sledování ptáků a zájem o ně 

nepřináší jen příjemné chvíle v terénu. Díky mimořádnému výskytu čápů a migrujících 
dravců, kteří se snažili využít aktuální potravní nabídku v době slizně obilovin, jsme se 
vydávali častěji do polí v okolí města. Při pátrání po luňácích, kteří patřili k nejvíc atraktivním 
druhům, zdržující se v okolí Koclířova, Kamenné Horky, Lánů nebo Hradce nad Svitavou, 
narazil Milan Janoušek bohužel i na dva uhynulé luňáky červené, jejichž život skončil na 
nebezpečných sloupech elektrického vedení severně od Kamenné Horky. V tomto místě je 

http://www.svitavy.cz/cs/m-46-zivotni-prostredi/�
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linka vedení dokonce trojnásobná. Přestože jsme tyto krásné dravce viděli jak jindy dosedají 
na traverzu s izolanty bezpečně, tentokrát přišly v krátké chvíli dva krásní opeřenci o svůj 
život. Jde o smutný, ale také docela zbytečný okamžik.  
 

Milana nenechala tato událost 
lhostejným a inicioval okamžitě 
medializaci této skutečnosti, rozhořčen 
jistě i díky dalšímu nálezu na stejném 
místě, tentokrát káně lesní. Milan také 
promptně jednal se sekretariátem České 
společnosti ornitologické, kam jsme 
zaslali zprávu, která popisuje území, 
nebezpečné sloupy i okolnosti nálezu. 
Lukáš Viktora z ĆSO také rychle jednal 
s ekologem ČEZ Distribuce a.s., který 
slíbil nápravu, která by měla spočívat 
v zajištění ať už konzoly nebo vodičů 

proudu na asi 20 sloupech, kterým se také říká příznačně „sloupy smrti“. Jde nejen o typické 
betonové sloupy nízkého napětí, kterých je bohužel v naší krajině stále ještě dost, ale i o 
kovové sloupy s nevhodně uspořádaným systémem vodičů. Budeme i nadále další postupy 
sledovat. Celý problém jsme také řešili i s Krajským úřadem Pardubického kraje.                                                          
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Pro představu o oblastech, kde u nás luňáci červení hnízdí, přinášíme mapku ČR, na 
které je stav z roku 2013. Tabulka pochází z práce Dušana Raka (skupina pro výzkum dravců a 
sov ČSO), se kterým spolupracujeme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jiří Mach   

 
☼ Podzimní Ptačí festival v Opatově 
 

Slunečné sobotní dopoledne přivedlo na naši akci celou řadu návštěvníků. Velkou část 
z nich přitom tvořily děti ze ZO ČSOP Spongilit Choceň se svou vedoucí Lenkou Svobodovou. 
Nakonec se sešlo celkem 59 osob, přičemž 38 z nich nepřekročilo hranici 15 let. Role 
hlavního průvodce se po roce opět ujal Milan Janoušek, který mohl už na hrázi Hvězdy všem 
příchozím ukázat běžnější skladbu našich vodních ploch. Drobné zpestření tu přitom 
představovala jedna volavka bílá (Egretta alba). Větší zážitek přinesl zkušenějším milovníkům 
ptactva až malý rybníček, přezdívaný Hvězdička. Na jeho obnaženém dně se vedle 23 
konipasů bílých (Motacilla alba) klidně procházeli 3 jespáci obecní (Calidris alpina), doplnění 
v malých rákosinách i o bekasinu otavní (Gallinago gallinago). Kromě nich přinesla cesta na 
Nový rybník také 2 bramborníčky černohlavé (Saxicola torquata), ťuhýka šedého (Lanius 
excubitor) a hned několik hojnějších druhů pěvců.  
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Samotný Nový rybník, u něhož se odehrála hlavní část akce, nabídl vedle běžnějších 
opeřenců také 4 potápky malé (Tachybaptus ruficollis) a lžičáka pestrého (Anas clypeata). 
Bohužel jen krátce se na lokalitě zdržel racek bouřní (Larus canus). O asi největší zážitek se 
ale nakonec všem malým i velkým postaral orel mořský (Haliaeetus albicilla) kroužící nad 
rybníkem. Tradicí posledních let se již asi stává kroužkování, při němž se nyní podařilo 
odchytnout hýla obecného (Pyrrhula pyrrhula), pěnici černohlavou (Sylvia atricapilla) a 
sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus). Dvojici sýkor lužních (Poecile montanus) jsme bohužel 
chytili až ve chvíli, kdy se již většina účastníků odebrala na cestu k domovu. Předtím si však 
děti ještě stihli ověřit své znalosti ve hře o zajímavé ceny a všichni snad ocenili krásu 
pohodového dne.  

Nakonec jsme onoho 5. října pozorovali 803 ptáků reprezentujících celkem 41 druhů. 
Když se tím vůbec nejhojnějším stal se 273 ex. špaček obecný (Sturnus vulgaris), těsně za ním 
skončila kachna divoká (Anas platyrhynchos, 243 ex.) a pomyslné stupně vítězů doplnil se 72 
ex. polák chocholačka (Aythya fuligula). Soudě podle nadšených reakcí většiny příchozích 
můžeme tento ročník považovat za minimálně stejně úspěšný, jako byly ti předchozí.               

Jakub Vrána 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☼ Zpřístupnění Vodárenského lesa veřejnosti 

V letošním roce jsme se podíleli na projektu města Svitavy, nazvaném „Zpřístupnění 
Vodárenského lesa“. K akci byl přizván vedením města Jiří Mach, který v rámci 1. etapy 
vytvářel texty dvou naučných tabulí (Ptactvo lesa a Mokřiny v lese). Společně s dalšími 
(M.Polák a L.Novák) poskytl i některé fotografie.  

V této fázi projektu byla vybudovaná stezka středovou částí lesa od východu 
k západu. Její součástí je i povalový chodník, molo a prvky k odpočinku. Kromě úvodní tabule 
a dvou tabulí k výskytu živých organizmů, je součástí stezky i tabule, věnovaná pověsti 
zdejšímu vodníkovi. Tato tabule se nachází u zrekonstruovaného objektu, který dříve sloužil 
k odběru vody. Návštěvníci mohou nahlédnout i do jeho útrob. Na tabuli o ptácích je pak 
možné si zkusit přiřadit ptačím druhům budky, pověšené v okolí zastávky. Připravuje se i 
podání informací (na vodárenském objektu), které se vztahují k čerpání podzemních vod 
nejen v tomto lese, ale u Svitav obecně. 
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Slavnostní otevření proběhlo 24. října a veřejnost hned od počátku jevila o 
zpřístupněnou část Vodárenského lesa velký zájem. Připravuje se i 2. etapa zpřístupnění, 
která má okruhem vracet návštěvníky znovu kolem vodního toku a mokřadů zpět do vstupní 
části lesa. V letním období prováděl Jiří Mach monitoring výskytu živočichů v této trase.                                                                    

Jiří Mach   
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☼ Koncem listopadu jsme instalovali desítku dřevěných kůlků a 2 lávky pro odpočinek 
ptáků u porostů zblochan a rákosu v zadních partiích svitavského Dolního rybníka. Další 
berličky jsme rozmístili v remízcích polí pod Javornickým hřebenem nad Schindlerovým 
hájem v Javorníku. Podpora ptákům od nás přišla v podobě zásypu semeny rostlin 
v zemědělské krajině u Svitav a v podobě čištění sýkorníků v městské zeleni (4 v parku 
J.Palacha, 7 v areálu gymnázia a 7 v parku u Ettlovy vily) a vyvěšení 12 lejskovníků v prostoru 
kolem svitavských rybníků Horní a Dolní. 
 

 

VŠIMLI JSME SI   
 

Pěstování japonských topolů na biomasu 

Přibližně v posledních třech letech se stále častěji setkáváme v zemědělské krajině 
kolem Svitav s pozemky, kde se začíná pěstovat kultura tzv. topolu japonského (označuje se 
J-104 nebo J-105). Jde o křížence našeho topolu černého a středoasijského topolu 
maximoviczova a u nás jde o neoblíbenější druh energetické rostliny, který se využívá na 
štěpku nebo kratší polínka. 
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Štědré státní podpory v rámci zájmu o zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie 
využívá především obec Vendolí, odkud už známe více než 5 větších plantáží této energetické 
dřeviny.  

Pohled na tento progresivní trend bude jako vždy oboustranný. Na jedné straně jde o 
šíření geograficky nepůvodního druhu do naší krajiny, spojené s obavami o vznik hybridních 
odrůd s nežádoucími vlastnosti, které by mohly být nebezpečné pro původní druhy dřevin 
tohoto druhu, na straně druhé vysoká produkce, vitální růst, solidní výhřevnost dřeva a 
snadné pěstování biomasy. Za klad se obvykle považuje i očekávané zvýšení biodiverzity 
v jinak uniformní zemědělské krajině. Nutno ale dbát na to, kde nové plantáže vznikají. Úřady 
by se měly snažit povolovat pěstování jen na zemědělské orné půdě, výjimečně na 
hospodářských loukách, nejlépe podél stávajících lesních porostů nebo větrolamů. Z pohledu 
ochrany druhů je třeba vyžadovat obmýtí v době, kdy nedochází k hnízdění ptáků, přičemž 
obmýtní cyklus je většinou tří až šestiletý (podle stanoviště a účelů využití hmoty). Stromy 
tak mohou vyrůst i do výšky dvaceti metrů.  

Pěstování topolů japonských bychom měli sledovat, abychom získávali zkušenosti 
s touto novinkou v naší krajině. 

Jiří Mach 
 
 

 

Z CEST A PUTOVÁNÍ                                                                
 
Za zimujícím ptactvem jižního Holandska 
 

Jistě pod vlivem spokojenosti z našeho 
loňského poznávání ptáků v severním 
Holandsku, jsme poměrně brzy začali 
přemýšlet nad další oblastí, kterou bychom 
rádi v zimním období navštívili v roce 
letošním. Neměli jsme delší čas jasno, a tak 
jsme se nakonec dohodli, že cílem nynější 
zimní „výpravy“ bude znovu Holandsko – 
tentokrát jižní. Hlavním územím, kde jsme 
chtěli trávit nejvíce času, se stala rozlehlá 
delta řek Rýn (Rijn), Máza (Mass) a Šelda 
(Schelde) a kraje Zuid Holland a Zeeland. 

Deltu tvoří několik poloostrovů a 
ostrovů, kde pevninu spojují (kromě mostů) 
známé hráze, které vytvářejí pobřeží, chrání 
před záplavami a především oddělují Severní 
moře od „jezer“ (či zálivů) s kolísají hladinou, 
přičemž to největší – Oosterschelde je i součástí národního parku Oosterschelde 
(http://www.np-oosterschelde.nl).  
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Sestavu účastníků jsme nechtěli měnit, ale přece jenom jedna nečekaná výměna 
musela nastat. A tak jsme ve čtvrtek 31. ledna odpoledne vyráželi přes západní Čechy a 
Německo ve složení Jiří Novák, Luboš Novák, Petr Suvorov, Jiří Mach a náš oddaný řidič Jarda 
Richtr. 

Na pětidenní cestu jsme se, pokud se ptačích druhů a lokalit týká, připravili teoreticky 
poměrně dobře. Holandský web http://waarneming.nl jsme sledovali pečlivě každý den 
minimálně od druhé poloviny prosince. I díky dalším zdrojům informací jsme tak měli 
dopředu docela jasno, které části delty chceme navštívit, a stanovili si „cílové druhy“. 
Nakonec se nám podařilo valnou část z nich skutečně spatřit, což se povedlo nejen u druhů, 
které ornitologové řadí mezi „nejasného původu“, ale i v případě tradičně zde zimujících 
druhů ze severních oblastí Eurasie. 

Na ten první předpokládaný druh jsme si museli počkat do rozednění v pátek 1. 
února. Na vodní ploše Der Lange Vlieter u městečka Heel (51°11'21.106"N, 5°53'34.059"E) - 
ještě v kraji Limburg - to byla potáplice lední. V oligotrofním jezeře, nedaleko řeky Mázy, 
lovila potravu skutečně již řadu dní před naším příjezdem. Zejména pěvci zde již intenzivně 
reagovali na prodlužování dne a teplotu 7°C, a tak na nás dýchla jarní nálada. Jen ta 
zamračená obloha, občasný déšť a vítr nás bude doprovázet skoro po celou dobu našeho 
pobytu. Později konečně dojíždíme na první z ostrovů delty do oblasti Overflakkee. Míříme 
totiž na odpolední ubytování do rekreačního střediska Port Zelande (51°45'22.767"N, 
3°51'53.829"E), které je součástí městečka Ouddorp. Jde o typické holandské rekreační 
středisko, kde je tolik objektů k ubytování, že si ani raději nepředstavujeme, jak to tu musí 
vypadat v létě. V tuto roční dobu tu ale pochopitelně příliš spolubydlících nemáme.  
 

Nejprve obhlížíme 
severní pobřeží jezera 
Grevelingen. Konkrétně chceme 
vidět u obce Battenoord zdejší 
plameňáky. Nakonec máme 
štěstí, protože mezi asi 
35hlavým hejnem jsou nejen 
plameňáci růžoví, ale i asi 22 
plameňáků chilských (na fotu 
Jirky Nováka) a dokonce jeden 
plameňák americký. Petr 
Suvorov úročí při determinaci 
své zkušenosti a poznatky z dob, 
kdy pracoval v zoologické zahradě. Ve zdejších mělčinách se také poprvé setkáváme s větším 
počtem hus velkých, bernešek tmavých, kachen divokých nebo hvízdáků euroasijských. 
Dále jsou tu kopřivky obecné, ostralky štíhlé, čírky obecné, bernešky velké, kolihy velké 
nebo ústřičníci velcí. Přejíždíme na ostrov Schouwen, kde sz. od města Zierikzee při jižním 
pobřeží a silnici N59 jsou pro ptáky velkým lákadlem zdejší mokřiny, ale i mořské pobřeží. My 
tu na mokřinách sledujeme větší hejna kolih velkých, bernešek tmavých, bernešek 
bělolících, hus velkých, hvízdáků euroasijských nebo i tři kolpíky bílé. O kus dál pak na 
bahnitých mělčinách desítky husic liščích nebo čile pohybující se jespáky rezavé. Tady by se 
vyplatilo trávit daleko víc času, než máme v tuto chvíli. Na moři loví morčáci prostřední nebo 
potápka žlutorohá. To vše už při jezeru Oosterschelde a na lokalitách národního parku. První 
den nám tak připravil docela slušnou porci nových zážitků.  

http://waarneming.nl/�
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Na druhý den (sobota 2. 
února) našeho pobytu jsme si 
naplánovali navštívit nejjižnější 
část celé delty v kraji Zeeland. 
Hned ráno parkujeme na pobřežní 
hrázi, vlastně jen kousek od Port 
Zelande, v místě zvaném 
Brouwersdam (51°44'56.895"N, 
3°49'26.458"E). Brzy nám dochází, 
že jsme v oblasti, kde se chrání 
pobytové místo tuleňů 
kuželozobých (foto J.Mach). 
Přibližně šest jedinců různého 
stáří i pohlaví na nás občasně vykukuje z pod hladiny, a my jsme spokojeni. Na kamenitém 
pobřeží ale také rychle objevujeme neklidné kameňáčky pestré, odpočívající hejno 
ústřičníků velkých, tři jespáky mořské (na fotce Jirky Nováka) a racky stříbřité, mořské, 
žlutonohé i chechtavé. Fouká poměrně silný vítr, a tak na stativáky můžeme zapomenout. I 
focení je celkem nesnadné, nejen proto, že je ještě málo světla. Na slušně rozbouřeném moři 
pak vidíme lovit hoholy severní, několik turpanů černých a turpanů hnědých, morčáky 
velké, hojnější morčáky prostřední, kormorány velké i hejno 13 kajek mořských. 
Registrujeme jednu potáplici malou.  

 
 
Po jedné z nejdelších pobřežních hrází v této části delty přijíždíme na nejjižnější 

poloostrov Holandska do oblasti Walcheren. Pohybujeme se u města Westkapelle 
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(51°32'15.402"N, 3°26'9.519"E) , kde obdivujeme letecké schopnosti racků ve stále silném 
větru na pobřeží. Jsou tu především rackové bouřní a v jedné chvíli přeletuje i jeden racek 
tříprstý. Na kamenité patě hráze jsou čtyři bernešky tmavé, s nápadně světlými boky, tedy 
jde o poddruh hrota. Při krátké zastávce pak ještě zaznamenáváme typické pobřežní druhy – 
jespáky mořské, kameňáčky pestré a ústřičníky velké. 

Po průjezdu městem se vydáváme severovýchodním směrem k městu Middelburg. Při 
jeho sz. hranici objevujeme rezervaci u St. Laurence - Weihoek (51°31'1.375"N, 
3°35'16.075"E), kde je tolik ptáků, že nevíme na které máme zaměřit dalekohledy dříve. Na 
vodě i na pastvinách jsou stovky hvízdáků euroasijských, kachen divokých, bernešek 
bělolících, bernešek tmavých, hus velkých, nebo kolih velkých, dále husy běločelé, husy 
polní, čírky obecné, husice liščí, kopřivky obecné, lžičáci pestří nebo kulíci zlatí, čejky 
chocholaté a několik druhů racků. Objevujeme i jednu bernešku rudokrkou a husu indickou. 
Mezi tímto hemžením se pak pohybují i zdomácnělé druhy hus. Svoji pozornost možná nejvíc 
zaměřujeme na hejno labutí malých, na které už později jinde nenarazíme. Větší hejno 
přilétá z povzdálí, a za chvíli jich vidíme asi 35. Marně pátráme po husách krátkozobých nebo 
husách malých. Ale nevadí. Z oblačné oblohy občas zasvítí i sluníčko (což je pro nás opravdu 
výjimka), a to umocňuje naše zážitky a spokojenost. Tuto lokalitu nakonec hodnotíme jako 
jednu z nejlepších. Určitě jsou tu desítky tisíc ptáků. Vracíme se pomalu zpět, znovu přes 
mokřiny u Zierikzee, kde hlavním magnetem jsou tentokrát kolihy velké a bernešky tmavé. 
Dokumentujeme jejich přelety a pastvu. Dobře je vidět, že v případě bernešek jde o převážně 
severoruský poddruh bernicla. Také „připisujeme“ vodouše rudonohého nebo chřástala 
vodního. Večer tradičně vaříme večeři, zapisujeme do deníků, kontrolujeme fotografie, 
debatujeme o zážitcích a plánujeme co zítra. 

Pro třetí den (neděle 3. února) si jako cíl cesty vybíráme lokality severně od Port 
Zelande. Počasí nevěstí žádnou pozitivní změnu. Chceme dnes vidět hlavně strnady severní, 
sněhule severní, vrány domácí a nějakou alku nebo alkouna. Nejprve po delší dobu 
zkoumáme oblast písečných dun Kwade Hoek (51°50'44.418"N, 3°59'32.157"E). Na plážích 
spatřujeme pro nás už obvyklou ptačí sestavu. Novinkou je snad jen asi desítka jespáků 
písečných. Duny obsahují i mokřiny, přes které se docela špatně přechází, stejně jako přes 
trnitou keřovitou vegetaci. 
Noha nám také občas 
zapadne do králičí nory. 
Začínáme se obávat, že na 
strnady a sněhule už 
nenarazíme. Sledujeme 
však trasu dvojice kolegů, 
která ověšena dalekohledy 
vypadá, že má patrně 
stejný cíl jako my. To se 
nám vyplácí. V okamžiku, 
kdy jdeme sv. směrem 
k samotné výspě dun, a 
začínáme mít ponuřejší 
náladu, vyplašíme menší 
hejnko pěvců. Rychle s radostí konstatujeme, že jsou to strnadi severní (foto Jirka Novák).  

Popolétli dál, ale nafotit je zblízka nakonec není tak jednoduché, jak jsem si 
představoval. Po chvíli se ze zvodnatělé plochy s prořídlou vegetací zvedá další hejnko – 
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sněhule severní. V obou případech jde asi o 17 jedinců. Vše probíhá docela naráz, a tak o 
tom, že jsme viděli i konopky žlutozobé se přesvědčujeme až večer při prohlížení fotografií 
v notebooku. Odjíždíme i z této velmi dobré lokality s potěšením. Navíc při odjezdu 
z parkoviště spatřujeme na zdejších rovinatých pastvinách a polích snad okolo 10.000 
bernešek bělolících. Ty jsou početné i na pláních severně od Vlaardingenu, kam se 
dostáváme, když po projetí Rotterdamu (opravdu není „o co stát“ – samá rafinerie, skladiště 
zboží a další ocelové konstrukce) nabíráme směr Hoek van Holland. Zde nás v přístavu, hned 
vedle výjezdu od trajektů a železničního nádraží (51°58'38.637"N, 4°7'30.621"E) čeká šest 
vran domácích (Corvus splendens) - též lesklých nebo i smaragdových (foto Jirka Novák).  

O jejich původu se spekuluje, ale je to jen jedno z mála míst, kde na tyto exotické 
vrány můžeme v Evropě narazit. Nechají fotografa přiblížit docela na krátkou vzdálenost, 
takže se tu „kocháme“ nakonec docela dlouho. Vrány tu posedávají na lodích a molech a 

hledají potravu, kterou jim člověk 
nabídne. Nás na nich upoutává 
nezvykle kulatá hlava, u některých 
šedivý krční límec a hlavně až 
nepřirozeně velký zobák oproti 
velikosti hlavy. Začíná drobně pršet, 
a my chceme ještě přijet k mořskému 
pobřeží. Vybíráme si Scheveningen, 
který je prakticky součástí Haagu. 
Netušíme, že jediné co budeme 
obdivovat jsou odvážní borci, kteří 
v rozbouřeném studeném moři a 
v silném větru provozují kiting 

(kiteboarding). Průjezdem města a sledováním nekonečných ploch se skleníky nejsme 
nadšeni. Navíc jsme odtud odjeli s „nepořízenou“. Takže zbytečná časová ztráta, ale i to je 
úděl cestování v neznámé oblasti. Už se připozdívá, a nám nezbývá, než obrátit Ford směr 
Port Zelande, a spoléhat na to, že cestou ještě na něco zajímavého náhodou natrefíme. Ale 
jsou to jen labutě velké roztroušeně se pasoucí na polích nebo hejna bernešek bělolících a 
hus běločelých, občasně i na husice egyptské. I tak to byl pestrý den. 

V pondělí 4. února ráno vyklízíme náš řadový dům v Port Zelande a začínáme se 
vracet domů. Chceme ještě někde cestou zastavovat, a snažit se na poslední chvíli ještě něco 
zajímavého spatřit. Ve stále ploché krajině polí, pastvin, mokřin, kanálů a roztroušených 
menších vesniček můžeme konstatovat, že jde o hejna hus, labutí, racků nebo bernešek 
tmavých či bělolících. Na pobřeží jezera pozorujeme první volavku bílou. Místy na hrázích u 
moře odpočívají početnější společenstva kolih velkých, bernešek tmavých, husic liščích 
nebo ústřičníků velkých. Mezi nimi objevujeme při pohledu z auta i jednoho břehouše 
rudého. Stává se vlastně posledním atraktivnějším ptačím druhem, se kterým jsme se letos 
v jižním Holandsku setkali. Pak už nabíráme směr Antverpy. Cestou po dálnici přes Belgii, 
krátce znovu Holandsko a přes Německo samozřejmě žádnou ptačí zajímavost už 
nepotkáme. Počet ptáků se prakticky vyrovnává (89 druhů) naší loňské cestě po severním 
Holandsku. Při srovnání obou oblastí můžeme nyní konstatovat, že díky určitým rozdílům se 
vyplatí navštívit každou z těchto částí země. 

          Jiří Mach 
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Arbroath cliffs – přehlídkové molo mořských ptáků 
 

Skotsko může zvídavému návštěvníkovi nabídnout spoustu laskomin. Ať už jde o 
historická města jako Edinburg nebo St. Andrew, tajemná jezera Loch Ness a Loch Lomon, 
malebnou vrchovinu či třeba rozsáhlé zelené pláně. Když je turista navíc ornitologem může si 
pobyt v této krásné krajině zpříjemnit i pozorováním různých zástupců ptačí říše. Když 
pomineme dronte mauricijského (Raphus cucullatus)  a holuba stěhovavého (Ectopistes 
migratorius) vystavené ve zdejším národním muzeu, je na místě zmínit například orla 
skalního (Aquila chrysaetos), bělokura skotského (Lagopus lagopus scoticus), rybáka rajského 
(Sterna dougallii) či kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax).  

Tento článek se bude týkat 
především útesů ležících u města 
Arboroath (odtud jejich název) 
nedaleko sto padesáti tisícového 
Dundee. Krásné městečko vás může 
zaujmout už dech beroucím torzem 
katedrály z 12. století, nemluvě o 
poetickém švitoření větru v obilí a 
samotných útesech, majestátně 
odolávajících mořským vlnám. Už jen 
cestou k nim se dají pozorovat hejna 
labutí velkých (Cygnus olor) a kajek 
mořských (Somateria mollissima), 
stejně jako všudypřítomní racci žlutonozí (Larus fuscus) a stříbřití (Larus argentatus). U 
jednoho z nich se mi navíc povedlo odečíst žlutý, plastový kroužek s číslem T524. Jinak se dá 
s trochou štěstí v moři zahlédnout také tuleň a na trávníku u cesty pak kontrastně černobílý 
konipas bílý anglický (Motacilla alba yarrellii). 

Díky odlivu se na kamenitém pobřeží 
v době mé návštěvy zdržovalo hejno kolih 
velkých (Numenius arquata) s několika vodouši 
rudonohými (Tringa totanus). Ti střídavě 
pospávali a hledali potravu mezi kameny. 
Chybět nemohli ani hojní, posmutněle se 
ozývající ústřičníci velcí (Haematopus 
ostralegus). Kromě nich se mi na okraji útesů 
povedlo najít několik malých, tmavých, hustě 
kropenatých pěvců – šlo o u nás prakticky 
neznámé lindušky skalní (Anthus petrosus). 

Samotná procházka po Arboroarth Cliffs 
nadchne asi každého, ať už se zajímá o opeřence 
nebo ne. Malá stezka jde přímo po okraji útesů a 
mnohde se dá sestoupit i níž. Kromě úchvatného 
pohledu na narudlé skály se zde můžete setkat s 
racky mořskými (Larus marinus) a tříprstými 
(Rissa tridactyla) v jednu chvíli jdete jen kousek 
od jejich hnízdiště). Na kamenech se tu sluní 
kormoráni chocholatí (Phalacrocorax aristotelis), 
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a když se zadíváte dál do oceánu, uvidíte hned několik lovících terejů bílých (Sula bassana). 
 Jste-li dostatečně rychlí, stihnete také prolétající alkouny úzkozobé (Uria aalge), kteří občas 
sedí i ve vodě blízko pobřeží. Největší zážitek přišel však o něco později, když se přede mnou 
objevili tři papuchalci bělobradí (Fratercula arctica) a postupně asi pět alek malých (Alca 
torda) se silnými, černými zobáky, na nichž při dobré vzdálenosti bylo možné zahlédnout i 
typický bílý proužek. 

Další den přinesl ještě o kousek dál v St. Andrew jednoho buřňáka ledního (Fulmarus 
glacialis), ale tím mé krátké ptačí dobrodružství ve Skotsku skončilo. Nebylo sice dlouhé, ale 
díky krásným útesům a jeho zajímavým obyvatelům však stálo za to. Takže Good bye and See 
you latter ... 

Jakub Vrána 
 

ZOOLOGICKÁ POZOROVÁNÍ                                                                                                  

 
Některá zde uvedená pozorování ptáků mohou být publikována i v jiných zdrojích (sborník 
Panurus VČP ČSO web ČSO nebo VČP ČSO) odkud doporučujeme tyto zprávy o výskytu 
citovat.  
 
K dalšímu publikování níže uvedených pozorování kontaktujte vždy jejich autory! 
 
Nejde o úplný přehled všech pozorování zde uvedených druhů, ale jejich výběr. 
 
Obojživelníci (Amphibia) 
 
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) 
 

12.10.13 Kamenná Horka (6265), PR Rohová, min. 50 ex., ve stráni podestou od vysílače, nad  
                  pramenem Boršov (Stříbrný potok), koordináty: 49°44.085´ 16°34.522´), inf. od A.Dolákové 
 
čolek obecný (Lissotriton vulgaris) 
 

14.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 25 ex.,  D. Nacár, J. Richtr,  
L. Šmídová, J. Vrána 

15.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 30 ex.,  D. Nacár, J. Mach,  
J. Vrána 

17.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 72 ex.,  K. Dlábková, R. Šumová 
18.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 43 ex., V. Velešík,  J. Vrána 
10.05.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 1 ex., K. Sedláková, J. Vondrá 
26.07.13 Lavičné (6364), rybník v obci, 1 ex., P. Frolová, J. Kollár 
27.07.13 Borová u Poličky (6262), Svatá Kateřina, nádrž u silnice I/34, min. 4 ex.   Jiří Mach 
 
čolek velký (Triturus cristatus)  
 

18.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 2 ex., V. Velešík,  J. Vrána 
20.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 3 ex., J. Kollár, T. Radiměřský 
08.05.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 1 ex.,  R. Šumová 
 
čolek horský (Triturus alpestris)  
 

27.07.13 Borová u Poličky (6262), Svatá Kateřina, nádrž u silnice I/34, min. 4 ex.,   Jiří Mach 
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ropucha obecná (Bufo bufo)  
 

14.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 8 ex.,  D. Nacár, J. Richtr, L. Šmídová,  
J. Vrána 

17.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 399 ex.,  K. Dlábková, R. Šumová 
18.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 572 ex., V. Velešík,  J. Vrána 
19.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 292 ex.,  J. Fajmonová., D. Charvát,  

J. Johanides, M. Velešík, J. Vrána 
19.04.13 Pohledy (6365), u obce, min. 150 ex., J. Vrána 
20.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 117 ex., J. Kollár, T. Radiměřský 
21.04.13  Kamenec (6263), několik jedinců v odkal.nádrži Masokombinátu,  Jiří Mach 
21.04.13 Jedlová (6363-6364), jedinci v řadě nádrží a rybníků r. soustavy, Jiří Mach 
21.04.13  Polička (6363), u Troubného r., uhynulí ex., Jiří Mach 
12.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., desítky ex., J.Mach 
11.05.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 4 ex., M. Gut, M. Šrajbr, V. Velešík, J.Vrána 
28.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlasy ex., J.Mach 
05.06.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlasy ex., J.Mach 
06.06.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlas 1 ex., J.Mach 
29.07.13  Borová u Poličky (6262), Svatá Kateřina, v lese u Černého p., 2 ex.   Ondřej Mach 
 
ropucha zelená (Bufo viridis) 
 

20.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlasy ex., J.Vrána 
21.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlasy ex., J.Mach 
28.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlasy ex., J.Mach 
 
kuňka obecná (Bombina bombina) 
 

15.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 1 ex.,  D. Nacár, J. Mach, J. Vrána 
18.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 16 ex., V. Velešík,  J. Vrána 
20.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 14 ex., J. Kollár, T. Radiměřský 
08.05.13 Radiměř (6264), louže v polní depresi severně od obce, hlas 1 ex., J.Mach 
10.05.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 3 ex., K. Sedláková, J. Vondrák 
18.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlas 1 ex., J.Mach 
20.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlas 2 ex., J.Vrána 
21.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlas 1 ex., J.Mach 
06.06.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlas 1 ex., J.Mach 
09.06.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlasy 2 ex., J.Mach 
 
skokan hnědý (Rana temporaria) 
 

14.04.13 Svitavy (6264), Vodárenský les, slepé rameno Ostrého potoka, snůšky a asi 25 ex.,  
                  Jiří Mach a Ondřej Mach 
14.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 1 ex.,  D. Nacár, J. Richtr, L. Šmídová, 
                 J. Vrána 
19.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 12 ex.,  J. Fajmonová., D. Charvát,  
                J. Johanides, M. Velešík, J. Vrána 
19.04.13 Pohledy (6365), u obce, min. 3 volající ex., J. Vrána 
21.04.13 Kamenec (6263), Pavlišův r., hlasy ex., Jiří Mach 
21.04.13 Korouhev (6363), malý rybníček u r. Peklo, ex. se snůškou, Jiří Mach 
22.04.13 Hradec nad Svitavou, v rybníčku na jižním konci obce (6364), ex. a snůšky, Jiří Mach a  

    O.Mach 
30.04.13 Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 1 ex.,  E. a I. Hauptovi, V. Kadlčíková 
06.06.13 Svitavy (6264), Vodárenský les, slepé rameno Ostrého potoka, 2 ex., Jiří Mach  
19.07.13 Svitavy (6264), Vodárenský les, prostor lesa u strouhy, několik ex., Jiří Mach 
28.07.13 Borová u Poličky (6262), Svatá Kateřina, v lese u Černého p., 2 ex.   Jiří a Ondřej Mach 
29.10.13 Svitavy (6264), Dolní rybník, 1 ex., J.Mach 
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Skokan zelený (Rana esculenta) 
 

02.07.13 Svitavy (6264), ř. Svitava u TOSu, hlasy ex. v podvečer, Jiří Mach 
19.07.13 Svitavy (6264), Vodárenský les, slepé rameno Ostrého potoka, několik ex., Jiří Mach 
23.07.13  Svitavy (6264), jezírko v parku J.Palacha, několik ex., Jiří Mach 
 
Plazi (Reptilia) 
 
užovka obojková (Natrix natrix)  
 

28.07.13  Borová u Poličky (6262), Svatá Kateřina, na silnici 1uhynulý  ex.   Jiří a Ondřej Mach 
31.07.13  Borová u Poličky (6262), Svatá Kateřina, nádrž u silnice I/34, 1 uhynulý juv. ex. ,  Jiří a  
                  Ondřej Mach 
 
zmije obecná (Vipera berus) 
 

28.04.13 Opatov (6165), v s. části obce, uhynulý ex. a živý ex., M.Polák 

 
Ptáci (Aves) 
 
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 
 

11.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., L.Novák 
 
Volavka bílá (Egretta alba) 
 

12.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., M.Chaloupka 
07.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
07.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., L.Novák 
10.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., L.Novák 
11.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
09.05.13 Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák 
04.08.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach 
13.08.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1 ex., L.Novák 
31.08.13 Jedlová (6364), Luční r., 1 ex., J.Mach 
10.09.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., J.Vrána, M.Zemánek a P.Zobač 
13.09.13 Svitavy (6264), Lánský r., 3 ex., P.Zobač 
15.09.13 Svitavy (6264), pole mezi Lánským r. a Vendolím, 1 ex., M.Janoušek, J.Vrána a P.Zobač  
15.09.13 Vendolí (6264), pole směr Lány, 1 ex., J.Mach 
16.09.13 Svitavy (6264), pole mezi Lánským r. a Vendolím, 3 ex., J.Vrána  
25.09.13 Vendolí (6264), pole směr Lány, 6 ex., J.Mach 
12.10.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
29.10.13 Svitavy (6264), Dolní a Horní r., přelet 3 ex., J.Mach 
20.11.13 Svitavy (6264), Dolní r., 3 ex., J.Mach 
24.11.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
 
Čáp černý (Ciconia nigra) 
 
04.03.13 Svitavy (6264), nad městem, 1 ex., J.Mach 
08.04.13 Svitavy (6264), nad městem, 1 ex., L.Novák 
10.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
10.04.13 Svitavy (6264), nad městem, 1 ex., L.Novák 
11.04.13 Svitavy (6264), pole u Vodárenského lesa, 2 ex., L.Novák 
20.04.13 Svitavy (6264), za Lánským r., 1 ex., M.Janoušek 
24.04.13 Svitavy (6264), nad městem, 1 ex., J.Mach 
29.04.13 Hradec nad Svitavou (6264), dolní část obce, 1 ex., J.Mach a O.Mach 
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08.05.13 Svitavy (6264), pole u Vodárenského lesa, 1 ex., J.Mach 
09.05.13 Svitavy (6264), nad městem – park J.Palacha, 1 ex., O.Mach 
13.05.13 Svitavy (6264), nad Dolním a Horním rybníkem, 1 ex., J.Mach 
19.05.13 Korouhev (6363), nad obcí, 1 ex., J.Mach 
11.06.13 Svitavy (6264), u Horního r., 1 ex., L.Novák 
12.06.13 Vendolí (6264), u I/34, 1 ex., L.Novák 
07.07.13 Svitavy (6264), nad lesem u Horního r., 1 ex., O.Mach 
07.07.13 Korouhev (6363), nad silnicí k Nedvězí, 1ex., J.Mach 
07.07.13 Předměstí (6464), nad údolím Kaviny, 1 ex., J.Mach 
25.07.13 Starý Svojanov (6364), u hradu, 1 ad., J.Vrána 
 
Bukač velký (Botaurus stellaris)  
 

02.11.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach a L.Novák 
10.11.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
 
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 
 

10.06.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
 
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 
 

03.03.13 Svitavy (6264), nad sídlištěm Lány, 48 ex., J.Richtr 
03.03.13 Svitavy (6264), nad Mor. Lačnovem, přelet 49 ex., L.Novák 
11.03.13 Svitavy (6264), nad městem, 30 ex., L.Novák 
12.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 13 ex. loví, M.Chaloupka 
31.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
01.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
02.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
03.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., J.Mach a L.Novák 
05.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach a L.Novák 
06.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
07.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
15.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., J.Mach 
16.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., J.Mach 
19.05.13 Jedlová (6364), Polní r., 1 ex., J.Mach 
10.06.13 Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák 
15.09.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
18.09.13 Svitavy (6264), Dolní a Horní r., přelet 28 ex., J.Mach 
05.10.13 Opatov (6164), r. Hvězda, 6 ex., J.Mach a další 
11.10.13 Svitavy (6264), Dolní r., přelet 16 ex., J.Mach 
20.10.13 Svitavy (6264), Horní r., přelet 3 ex., L.Novák 
28.10.13 Svitavy (6264), Dolní r., přelet 1 ex., J.Mach 
17.11.13 Svitavy (6264), Horní r., přelet 3 ex., J.Mach 
26.11.13 Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., J.Mach 
 

Husa běločelá (Anser albifrons) 
 

20.11.13 Svitavy (6264), nad Dolním r. v hejnu s h. polní, 24 ex., J.Mach 
21.12.13 Svitavy (6264), pole u Dolního r., 1 ex., M.Janoušek, J.Vrána a P.Zobač 
22.-25.12.2013 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
23.12.13 Svitavy (6264), Lánský r., 30 ex., P.Zobač 
25.12.13 Svitavy (6264), Lánský r., 30 ex., M.Janoušek 
28.12.13 Svitavy (6264), Dolní r., přelet 74 ex., L.Novák 
 
Husa polní (Anser fabalis) 
 

19.10.13 Svitavy (6264), nad městem, hlasy ex., J.Mach 
20.11.13 Svitavy (6264), nad Dolním r. v hejnu s h. běločelou, 24 ex., J.Mach 
03.12.13 Svitavy (6264), nad Dolním r., 363 ex., L.Novák 
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Husa velká (Anser anser) 
 

03.03.13 Svitavy (6264), Mor. Lačnov, přelet 2 ex., L.Novák 
13.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 50 ex. sedí a 38 ex. prolétá, L.Novák 
30.03.13 Svitavy (6264), nad městem, přelet 2 ex., L.Novák 
10.04.13 Svitavy (6264), nad Dolním r., 1 ex., L.Novák 
04.05.13 Svitavy (6264), nad Horním r., 5 ex., J.Mach, J.Vrána a exkurze 
24.10.13 Svitavy (6264), nad Dolním r., 2 ex., J.Mach 
25.12.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., M.Janoušek 
 
Čírka obecná (Anas crecca)  
 

05.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M, J.Mach 
12.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 5MM+2FF, J.Mach 
13.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 5MM+5FF, J.Mach 
05.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 9 - 11 ex., J.Mach  
09.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 9 ex., L.Novák 
09.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 5MM+6FF, J.Mach 
10.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 15 ex., J.Mach 
10.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 11 ex., L.Novák 
21.04.13 Polička (6263), Jakelský r., 1M+1F, J.Mach 
04.08.13 Svitavy (6264), Lánský r., 10 ex., J.Mach 
31.08.13 Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 14 ex., J.Mach 
31.08.13 Jedlová (6363), r. Dubovec, 15 ex., J.Mach 
14.09.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., J.Vrána 
25.09.13 Svitavy (6264), Dolní r., 4 ex., J.Mach 
02.10.13 Svitavy (6264), Dolní r., 3 ex., J.Mach 
31.10.13 Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 1F, J.Mach 
26.12.13 Svitavy (6264), Horní r., 1F, J.Mach 
 
Čírka modrá (Anas qeurquedula)  
 

13.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M, L.Novák 
05.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 8MM+2FF, J.Mach  
15.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2MM+2FF, L.Novák 
11.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M, L.Novák 
19.05.13 Stašov (6364), Boční r., 1M+1F, J.Mach 
05.06.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1M, J.Mach 
07.07.13 Kamenec (6263), odkal. nadrž Masokombinátu, 1M+2FF, J.Mach 
31.08.13 Kamenec (6263), odkal. nadrž Masokombinátu, 4 ex., J.Mach 
14.09.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., J.Vrána 
 
Kopřivka obecná (Anas strepera)  
 

31.03.13 Svitavy (6264), Horní r., 2MM+2FF, L.Novák 
21.04.13 Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 5MM+4FF, J.Mach 
05.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2MM+1F, J.Mach  
06.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2MM+1F, J.Mach  
07.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2MM+1F, J.Mach a L.Novák 
19.05.13 Jedlová (6363), Luční r., 1M, J.Mach 
19.05.13 Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 5MM+3FF, J.Mach 
07.07.13 Jedlová (6363), nádrž Smrček, 1F, J.Mach 
16.08.13 Opatov (6164), Nový r., 10 ex. (pull.- juv.), J.Mach 
26.08.13 Svitavy (6264), Dolní r., 3FF, J.Mach 
12.09.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., J.Vrána 
14.09.13 Svitavy (6264), Dolní r., 4 ex., J.Vrána 
30.09.13 Svitavy (6264), Dolní r., 3 ex., J.Mach 
02.10.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2MM+1F, J.Mach 
06.10.13 Svitavy (6264), Dolní r., 3MM, J.Mach 
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Lžičák pestrý (Anas clypeata) 
 

05.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2MM+1F, J.Mach  
13.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 3MM+3FF, J.Mach, D.Nacár, L.Novák a J.Vrána 
10.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M+1F, J.Mach  
14.09.13 Svitavy (6264), Dolní r., 8 ex., J.Vrána 
23.09.13 Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., L.Novák 
16.10.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1F, J.Mach 
 
Hvízdák eurasijský (Anas penelope)  
 

11.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M, J.Mach a L.Novák 
01.04.13 Svitavy (6264), Dolní r.,4MM+2FF, J.Mach a J.Pěnička 
07.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 8MM+5FF, J.Mach a P.Zobač 
12.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 3MM+4FF, M.Chaloupka 
12.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 5MM+1F, J.Mach 
14.09.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Vrána 
15.09.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
29.09.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., J.Mach a L.Novák 
13.10.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M, J.Mach 
27.11.13 Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., J.Mach 
 
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)  
 

09.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 1M+1F, J.Mach a L.Novák 
 
Ostralka štíhlá (Anas acuta)  
 

23.11.13 Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák 
 
Hohol severní (Bucephala clangula)  
 

10.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M, J.Mach a L.Novák 
11.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M, L.Novák 
12.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M+1F, J.Mach 
 
Polák malý (Aythya nyroca)  
 

05.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach  
06.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 1M, L.Novák 
 
Polák kaholka (Aythya marila): 
 

07.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 5MM, L.Novák 
30.12.13 Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., L.Novák 
 
Morčák prostřední (Mergus serrator)  
 

30.10.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1F, J.Mach 
07.11.13 Svitavy (6264), Horní r., 4FF, J.Mach 
 
Morčák velký (Mergus merganser)  
 

10.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2MM+2FF, M.Chaloupka, J.Mach a L.Novák 
11.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M+2FF, L.Novák 
11.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1F, J.Mach 
12.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2MM+8FF, M.Chaloupka 
12.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1F, J.Mach 
12.03.13 Svitavy (6264), Horní r., 1M+1F, J.Mach 
13.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M+2FF, J.Mach a L.Novák 
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13.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 5FF, M.Chaloupka 
13.03.13 Svitavy (6264), Horní r., 1M+2FF, M.Chaloupka 
14.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2MM+2FF, J.Mach  
15.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M+2FF, L.Novák 
02.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1F, L.Novák 
06.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 1M+3FF, M.Chaloupka 
08.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 1M+1F, M. Chaloupka, J.Mach a L.Novák 
09.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 1M+1F, J.Mach a L.Novák 
10.04.13 Svitavy (6264), Horní r.,  3 ex., L.Novák 
19.11.13 Svitavy (6264), Horní r.,  1M+5FF, J.Mach 
20.11.13 Svitavy (6264), Horní a Dolní r., přelet 4MM+4FF, J.Mach 
27.11.13 Svitavy (6264), Horní r., 1M+1F, L.Novák 
29.11.13 Svitavy (6264), Horní r., 1M, L.Novák 
 
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 
 

05.10.13 Opatov (6164), Nový r., 1 ad., J.Mach a další 
12.10.13 Kamenná Horka (6265), pole a lesy sz. od obce, 1 ad., J.Mach 
 
Orlovec říční (Pandion haliaetus)  
 

23.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
03.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach a L.Novák 
06.04.13 Svitavy (6264), Horní a Dolní r., 1 ex., L.Novák 
07.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., P.Zobač 
08.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
09.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
10.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., L.Novák 
11.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., M.Chaloupka 
11.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
12.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., M.Chaloupka 
13.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
13.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., D.Nacár a J.Vrána 
25.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
16.08.13 Opatov (6164), Zádolka, 1 ex., J.Mach 
31.08.13 Jedlová (6363), u Janovského r., 1 ex., J.Mach 
28.09.13 Svitavy (6264), nad městem, 1 ex., P.Zobač 
 
Orel křiklavý (Aquila pomarina) 
 

16.04.13 Javorník (6264), pod Javornickým hřebenem, 1 ex., L.Novák 
 
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 
 

05.05.13 Svitavy (6264), u rybníků Dolní a Horní, 1 ex., J.Mach 
 
Pzn.: Pozorování schválila Faunistická komise ČSO pod č.j. 25/2013. 

 
Moták lužní (Circus pygargus)  
 

24.04.13 Hradec n. Svitavou (6264), pole směr Vendolí, 1M, J.Mach 
13.08.13 Hradec n. Svitavou (6264), pole směr Vendolí, 1 juv., J.Mach 
18.08.13 Kamenná Horka (6265), pole sz. od obce, 1 imm. MM, J.Mach 
22.08.13 Kamenná Horka (6265), pole sz. od obce, 1M+1F ex., J.Mach 
29.08.13 Hradec n. Svitavou (6265), pole ÚKZÚZu, 3 juv., J.Mach 
30.08.13 Hradec n. Svitavou (6265), pole ÚKZÚZu, 1 juv., J.Mach 
30.08.13 Vendolí (6264), pole k pískovně, 1 juv., J.Mach 
06.09.13 Svitavy (6264), pole u rozvodny směr K.Horka, 2FF+1 juv. ex., J.Mach 
10.09.13 Svitavy (6264), u Lánského r., 1 juv., J.Vrána, M.Zemánek a P.Zobač 
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Moták pilich (Circus cyaneus) 
 

11.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1F, L.Novák 
06.10.13 Radiměř (6264), pole směr Vendolí, 1M, J.Mach 
30.10.13 Radiměř (6264), pole směr Vendolí, 2FF, J.Mach 
 
Moták stepní (Circus macrourus) 
 

31.08.13 Radiměř (6264), pole pod ZD směr Vendolí, 1M, J.Mach 
15.09.13 Vendolí (6264), pole u obce směr Svitavy, 1M, M.Janoušek, J.Mach, J.Vrána a P.Zobač 
 
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 
 

01.05.13 Svitavy (6264), u Horního r., 1 ex., L.Novák  
 
Včelojed lesní (Pernis apivorus)  
 

19.05.13 Stašov (6364), nad n. Jezírko, 1 ex., J.Mach 
19.05.13 Jedlová (6364), nad r. Kmotr, 1F, J.Mach 
 
Luňák červený (Milvus milvus)  
 

25.07.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1 ex., L.Novák 
02.08.13 Svitavy (6264), Mor. Lačnov, 2 ex., J.Mach 
03.08.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 3 ex., J.Mach a O.Mach 
04.08.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1 ex., J.Mach  
12.08.13 Hradec nad S. (6264-6265), pole v. od I/43, 1 ex., J.Mach 
12.08.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1 ex., L.Novák 
13.08.13 Hradec n. Svitavou (6264-6265), pole v. od I/43, 1 ex., J.Mach 
14.08.13 Hradec n. Svitavou (6265), pole ÚKZÚZu, 1 ex., L.Novák 
18.08.13 Koclířov a Kamenná Horka (6265), Koclířovský les a pole, 4 ex., J.Mach 
19.08.13 Opatovec (6265), pole u R35 směr Koclířov, 1 ex., L.Novák 
19.08.13 Kamenná Horka (6265), pole s. od obce, 2 ex + 2 mrtví ex. (el. vedení), M.Janoušek 
21.08.13 Koclířov (6265), Koclířovský les, 9 ex., M. Janoušek, J.Mach a O.Mach 
22.08.13 Koclířov (6265), u Koclířovského lesa, 1 ex., J.Mach 
22.08.13 Kamenná Horka (6265), pole s. od obce, 1 ex., J.Mach 
30.08.13 Koclířov (6265), Koclířovský les, 1 ex., P.Zobač 
31.08.13 Radiměř (6364), pole a s. okraj Poličského lesa, 5 ex., J.Mach 
15.09.13 Vendolí (6264), pole směr Svitavy, 2 ex., M.Janoušek, J.Vrána a P.Zobač 
16.09.13 Svitavy (6264), pole mezi Lánským r. a Vendolím, 3 ex., J.Vrána 
21.09.13 Svitavy (6264), Mor. Lačnov, pole Na předělu, 3 ex., J.Mach 
21.09.13 Vendolí (6264), pole směr Svitavy, 3 ex., M.Janoušek 
22.09.13 Svitavy (6264), Mor. Lačnov, pole Na předělu, 1 ex., J.Mach 
24.09.13 Svitavy (6264), Lány, větrolam směr Vendolí, min. 11 ex., M.Janoušek 
25.09.13 Svitavy (6264), Lány, větrolam směr Vendolí, 11 ex., J.Mach 
 
Luňák hnědý (Milvus migrans)  
 

23.07.13 Radiměř (6364), pole u obce, 1 ex. útočící na letící hejno špačků, J.Vrána  
02.08.13 Svitavy (6264), Mor. Lačnov, 1 ex., J.Mach 
03.08.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1 ex., J.Mach a O.Mach 
04.08.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1 ex., L.Novák  
11.08.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 3 ex., J.Mach  
12.08.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 3 ex., J.Mach  
12.08.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1 ex., L.Novák  
13.08.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1 ex., L.Novák 
15.08.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1 ex., J.Mach 
15.08.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach 
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18.08.13 Koclířov a Kamenná Horka (6265), pole a lesy mezi obcemi, 3 ex., J.Mach 
29.08.13 Hradec n. Svitavou-Kamenná Horka (6265), pole a lesy, 3 ex., J.Mach 
31.08.13 Vendolí (6264), pole směr Svitavy, 1 ex., J.Mach 
10.09.13 Svitavy (6264), u Lánského r., 3 ex., J.Vrána, M.Zemánek a P.Zobač 
13.09.13 Vendolí (6264), pole s. od obce, 8 ex., P.Zobač 
 
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 
 

12.08.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1 ex., L.Novák 
 
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 
 

31.08.13 Polička-Lezník (6263), pole u letiště, 1 juv. ex., J.Mach 
 
Ostříž lesní (Falco subbuteo)  
 

04.08.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach 
17.09.13 Svitavy (6264), pole mezi Lánským r. a Vendolím, 1 juv., J.Vrána  
25.09.13 Vendolí (6264), pole u obce, 1 juv., J.Mach 
 
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 
 

30.10.13 Vendolí (6264), pole směr Květná-Radiměř, 1F, J.Mach 
 
Chřástal polní (Crex crex) 
 

18.05.13 Svitavy (6264), Lány, pole k vodojemu, hlas 1M, L.Novák 
19.05.13 Březová nad Svitavou (6365), u hřbitova, hlas 2MM, L.Novák 
23.05.13 Svitavy (6264), Mor. Lačnov, v blízkosti s. poldru, hlas 1M, M.Janoušek 
12.06.13 Budislav (6262), Kamenné Sedliště, hlas 1M, J.Mach 
07.07.13 Korouhev (6363), louka nad r. Peklo, 1 ex. vyplašen z porostu, J.Mach 
 
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 
 

12.11.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., J.Mach a L.Novák 
01.12.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
 
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)  
 

09.03.13 Koclířov (6265), pole u R35, 41 ex., J.Mach 
10.03.13 Koclířov (6265), pole j. od R35, 155 ex., L.Novák 
07.04.13 Svitavy (6264-6265), nad poli Na předělu, přelet 26 ex., J.Mach 
21.04.13 Jedlová (6363), pole sev. od r. Luční, 3 ex., J.Mach 
21.04.13 Jedlová (6363), pole mezi obcí a r. Peklo, 2 ex., J.Mach 
21.04.13 Kamenec (6263), pole u odkal. nádrže Masokombinátu, 3 ex., J.Mach 
24.04.13 Hradec n. Svitavou (6264), pole směr Vendolí, 4 ex., J.Mach 
27.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., M.Janoušek, J.Richtr a J.Vrána 
07.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach  
08.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., J.Mach  
08.05.13 Hradec n. Svitavou (6264), pole směr Vendolí, 1 ex., J.Mach 
08.05.13 Radiměř (6264), pole s. od obce, 2 ex., J.Mach 
19.05.13 Jedlová (6363), pole sev. od r. luční, 2 ex., J.Mach 
19.05.13 Jedlová (6363), pole mezí obcí a r. Peklo, 2 ex., J.Mach 
20.05.13 Svitavy (6264), pole u Lánského r., 4 ex., J.Vrána 
09.06.13 Hradec n.Svitavou (6264), pole směr Vendolí, 1 ex., J.Mach 
07.07.13 Jedlová (6363), pole u retenční nádrže při silnici na Korouhev, 1 ex., J.Mach 
25.09.13 Svitavy (6264), Lány, pole směr Vendolí, 18 ex., J.Mach 
06.10.13 Radiměř (6264), pole pod Radiměřským lesem, 22 ex., J.Mach 
26.10.13 Hradec n. Svitavou (6264), nad býv. skládkou za ÚKZÚZem, 1 ex., J.Mach 
30.10.13 Vendolí (6264), pole směr Květná-Radiměř, 6 ex., J.Mach 
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Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)  
 

09.03.13 Koclířov (6265), pole u R35, 49 ex., J.Mach 
10.03.13 Koclířov (6265), pole j. od R35, 75 ex., L.Novák 
10.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
16.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
02.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., přelet 5 ex., L.Novák 
 
Kulík říční (Charadrius dubius)  
 

29.03.13 Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., L.Novák 
07.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
08.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 7 ex., L.Novák 
11.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 14 ex., M.Janoušek 
21.04.13 Jedlová (6363), r. Dubovec, 1 ex., J.Mach 
21.04.13 Jedlová (6364), pole u r. Kamenáč, 1 ex., J.Mach 
04.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 4 ex., 1 ex. inkubuje, J.Mach  
15.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 12 ex., J.Mach  
17.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 9 ex., J.Mach  
18.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 11 ex., J.Mach  
19.05.13 Jedlová (6363), nádrž u silnice na Korouhev, 4 ex., J.Mach 
20.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 10 ex., J.Vrána 
09.06.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., J.Mach  
07.07.13 Stašov (6364), Stašovský r., na dně vypuštěného r., 6 ad., 1 pull, a 1 juv., J.Mach 
 
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)  
 

06.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
06.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
19.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
 
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)  
 

09.03.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., J.Mach 
05.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 4 ex., L.Novák 
05.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 3 ex., L.Novák 
06.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 6 ex., M.Janoušek 
08.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 10 ex., M.Janoušek a L.Novák 
09.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 11 ex., L.Novák 
14.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 11 ex., L.Novák 
21.04.13 Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 2 ex., J.Mach 
21.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 6 ex., L.Novák 
07.07.13 Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 1 ex., J.Mach 
31.08.13 Jedlová (6363), retenční nádrž, 1 ex., J.Mach 
 
Vodouš bahenní (Tringa glareola)  
 

21.04.13 Jedlová (6363), r. Dubovec, 2 ex., J.Mach 
25.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 12 ex., L.Novák 
25.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
04.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 17 ex., M.Janoušek, J.Mach a J.Vrána 
20.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Vrána 
31.08.13 Jedlová (6363), retenční nádrž, 2 ex., J.Mach 
 
Vodouš šedý (Tringa nebularia)  
 

20.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek a J.Mach 
21.04.13 Jedlová (6364), Skalní r., 5 ex., J.Mach 
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21.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
24.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach 
18.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach 
 
Vodouš tmavý (Tringa erythropus)  
 

25.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
 
Jespák bojovný (Philomachus pugnax)  
 

27.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek, J.Richtr a J.Vrána 
04.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach 
05.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., M.Janoušek 
07.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach  
 
Jespák písečný (Calidris alba) 
 

04.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex. v z.š., M.Janoušek, J.Mach a J.Vrána 
 
Jespák šedý (Calidris temminckii) 
 
05.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek 
 
Jespák obecný (Calidris alpina)  
 

20.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek a J.Mach 
21.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
20.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex. ve s.š., J.Vrána 
21.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex. ve š.š., J.Mach 
30.08.13 Svitavy (6264), Horní r., 1 juv ex., J.Mach 
31.08.13 Svitavy (6264), Horní r., 1 juv ex., L.Novák 
05.10.13 Opatov (6164), r. Hvězdička., 3 ex., M. Janoušek, F. Jetmar, J.Mach a další 
 
Slučka malá (Lymnocryptes minimus)  
 

31.03.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek 
20.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek a J.Mach 
05.10.13 Opatov (6164), Nový r., 1 ex., J.Mach  
29.10.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach 
 
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)  
 

29.03.13 Svitavy (6264), Lánský r., 7 ex., L.Novák 
31.03.13 Svitavy (6264), Lánský r., 8 ex., M.Janoušek 
02.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
03.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 5 ex., L.Novák 
06.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 6 ex., L.Novák 
11.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 9 ex., M.Janoušek 
19.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., tok 1 ex., L.Novák 
20.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 5-6 ex. (i  tok), M.Janoušek a J.Mach 
21.09.13 Svitavy (6264), Lánský r., 11 ex., J.Mach 
29.10.13 Svitavy (6264), Lánský r., 9 ex., J.Mach 
31.10.13 Jedlová (6363), retenční nádrž, 4 ex., J.Mach 
02.11.13 Svitavy (6264), Lánský r., 5 ex., J.Mach 
07.11.13 Svitavy (6264), Lánský r., 4 ex., J.Mach 
26.12.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., J.Mach 
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Racek malý (Larus minutus)  
 

20.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 3 ex., L.Novák 
19.11.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 imm., J.Mach 
 
Racek bouřní (Larus canus) 
 

09.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., L.Novák 
11.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
19.10.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., L.Novák 
13.11.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
17.11.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
 
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 
 

01.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 5 ex., L.Novák 
10.03.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
07.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., J.Mach 
07.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
08.04.13 Svitavy (6264), nad městem, 1 ex., L.Novák 
10.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
14.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 3 imm., L.Novák 
06.07.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
17.11.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2  ad. a 4 imm., J.Mach, L.Novák a J.Pěnička 
 
Rybák černý (Chlidonias niger)   
 

20.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
07.06.13 Svitavy (6264), Dolní r., 6 ex., J.Vrána  
31.07.13 Svitavy (6264), Dolní r., 5 ex., L.Novák 
 
Rybák bahenní (Chlidonias hybridus)  
 

21.07.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
 
Rybák obecný (Sterna hirundo)  
 

01.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
17.06.13 Svitavy (6264), Horní r., 3 ex., L.Novák 
22.06.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
 
Sýc rousný (Aegolius funereus)  
 

19.03.13 Banín (6364), Vodárenský les, 1 houkající M, M. a V.Velešíkovi 
 
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 
 

01.03.13 Pohledy (6365), les jv. od obce při silnici na Křenov, hlas 1M, K.Janoušek a J.Vrána 
 
Kalous pustovka (Asio flammeus) 
 

01.12.13 Osík (6163), bývalý hliník, 11 ex., J.Mach a P.Mach 
 
Puštík obecný (Strix aluco) 
 

19.04.13 Pohledy (6365), u obce ve směru na Březovou n. S., 1 volající pár, J.Vrána 
 
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 
 

08.05.13 Hradec n. Svitavou (6264), pole z. od obce, hlas 1M, J.Mach 
19.05.13 Jedlová (6364), louka u r. Skalní, hlas 1M, J.Mach 
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19.05.13 Kamenec (6263), pole u odkal. nádrže Masokombinátu, hlas 2MM, J.Mach 
19.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlas 1M, L.Novák 
23.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlas 1M, J.Mach 
09.06.13 Svitavy (6264), pole u pískovny, hlas 1M, J.Mach 
09.06.13 Vendolí (6264), pole ve směru ke Svitavám, hlas 1M, J.Mach 
22.06.13 Hradec nad Svitavou (6264), pole z. od obce, hlas 1M, J.Mach 
22.06.13 Radiměř (6264), louka sv. směrem od obce, hlas 1M, J.Mach 
07.07.13 Trpín (6364), pole u silnice na Bystré, hlas 1M, J.Mach 
07.07.13 Trpín (6464), pole u Panského vrchu, hlas 1M, J.Mach 
13.07.13 Dětřichov (6265), daňčí obora, hlas 1M, J.Mach 
20.07.13 Svitavy (6264), obilné pole j. od Vodárenského lesa, hlas 1M, J.Mach 
29.07.13 Borová u Poličky (6262), Sv. Kateřina, pole, hlas 1M, J.Mach 
11.08.13 Kamenná Horka (6265), pole sz. od obce, hlas 1M, J.Mach 
12.08.13 Vendolí (6264), pole u letiště, hlas 1M, J.Mach 
 
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 
 

07.01.13 Svitavy (6264), park J.Palacha, 1 ex., J.Mach 
27.02.13 Svitavy (6264), park J.Palacha, 1 ex., J.Mach 
 
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 
 

14.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
22.04.13 Hradec n. Svitavou (6364), obec, 2 volající ex., J.Mach 
23.04.13 Svitavy (6264), intravilán, 1 volající ex., J.Mach 
02.05.13 Svitavy (6264), intravilán, 1 volající ex., J.Mach 
19.05.13 Sádek (6363), intravilán obce, 1 volající ex., J.Mach 
19.05.13 Stašov (6364), intravilán obce, 1 volající ex., J.Mach 
19.05.13 Březová nad Svitavou (6365), u hřbitova, hlas 1M, L.Novák 
 
Skřivan lesní (Lullula arborea) 
 

25.07.13 Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, L.Novák 
 
Linduška horská (Anthus spinoletta)  
 

08.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek 
09.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
10.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
20.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek a J.Mach 
07.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach 
 
Linduška lesní (Anthus trivialis) 
 

08.05.13 Vendolí (6264), les mezi pískovnou a obcí, 1 zp. M, J.Mach 
19.05.13 Stašov (6364), lesní okraj ve směru na Jedlovou, 1 zp. M, J.Mach 
19.05.13 Jedlová (6364), lesní okraj u r. Nebesák, 1 zp. M, J.Mach 
09.06.13 Vendolí (6264), les mezi pískovnou a obcí, 2 zp. MM, J.Mach 
09.06.13 Hradec n. Svitavou (6264), Hradecký les, 3 zp. MM, J.Mach 
22.06.13 Radiměř (6264), lesík u silnice na Hradec n.S., 1 zp. M, J.Mach 
05.07.13 Kamenná Horka (6265), lesní okraj při cestě k Hradci n. S., 1 zp. M, J.Mach 
07.07.13 Jedlová (6363), lesík nad r. Farský, 1 zp. M, J.Mach 
07.07.13 Jedlová (6364), les u silnice na Stašov, 2 zp. MM, J.Mach 
25.09.13 Vendolí (6264), pole u obce, 2 ex., J.Mach 
 
Konipas luční (Motacilla flava) 
 

09.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
09.04.13 Svitavy (6264), Mor. Lačnov, u s. poldru, 2 ex., L.Novák 



 41 

11.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 5 ex., M.Chaloupka 
20.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 6 ex. (5 ssp. flava a 1 ssp. feldegg), M.Janoušek a J.Mach 
21.04.13 Kamenec (6263), pole u odkal. nádrže Masokombinátu, 1 ex., J.Mach 
23.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
24.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach 
07.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach 
17.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1F, J.Mach 
20.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1M+1F, J.Vrána 
31.08.13 Radiměř (6364), pole u Poličského lesa, min. 14 ex., J.Mach 
21.09.13 Svitavy (6264), Mor. Lačnov, pole Na předělu, min. 3 ex., J.Mach 
25.09.13 Vendolí (6264), pole směr Svitavy, 4 ex., J.Mach 
 
Skorec vodní (Cinclus cinclus)  
 

06.01.13 Moravská Chrastová (6365), řeka Svitava, 3 ex., J.Mach a O.Mach 
20.01.13 Hamry (6364), Bysterský p., 2 ex., J.Mach 
20.01.13 Hamry (6364), ř. Křetínka, 1 ex., J.Mach 
20.01.13 Svojanov (6364), ř. Křetínka, 1 ex., J.Mach 
20.01.13 Hutě (6464), ř. Křetínka, 1 ex., J.Mach 
20.01.13 Bohuňov (6464), ř. Křetínka, 1 ex., J.Mach 
19.05.13 Korouhev-Lačnov a Borovnice (6363), řeka Svratka, 1 zp.M + 1 ex., J.Mach 
07.07.13 Sádek u Poličky (6263), Bílý p. u školy, 1 juv ex., J.Mach 
07.07.13 Bohuňov (6364), ř. Křetínka u Bohuňovských skal, 1 ex., J.Mach 
 
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 
 

07.02.13 Borová (6262), Svatá Kateřina, u chalup, 13 ex., Jiří Mach 
16.02.13 Svitavy (6264), Dolní r., 8 ex., L.Novák 
01.03.13 Svitavy (6264), u Dolního r., 50 ex., P.Zobač 
03.03.13 Svitavy (6264), v. okraj města, 15 ex., J.Mach 
23.03.13 Svitavy (6264), Na Červenici, 1 ex., L.Novák 
 
Slavík modráček (Luscinia svecica)  
 

09.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2MM, L.Novák 
10.04.13 Svitavy (6264), pole u Lánského r., 2MM, L.Novák 
11.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1M, L.Novák 
 
Drozd cvrčala (Turdus iliacus)  
 

11.04.13 Svitavy (6264), louka f. Westwaco u Dolního r., 1 ex., J.Mach 
14.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
 
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)  
 

19.05.13 Jedlová (6363), nádrž u r. Peklo, 1 zp. M, J.Mach 
07.07.13 Jedlová (6363), potok u ZD, 1 zp. M, J.Mach 
07.07.13 Jedlová (6363), Zlatý p. u r. Dubovec, 1 zp. M, J.Mach 
 
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)   
 

16.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach a L.Novák 
17.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach  
19.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach  
20.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach a L.Novák 
22.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach  
27.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, L.Novák 
28.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, L.Novák 
29.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach  
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30.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach  
04.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach a exkurze  
07.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach  
18.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach  
19.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach 
19.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., zpěv 1M, L.Novák 
 
Rákosník  velký (Acrocephalus arundinaceus)  
 

04.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach a exkurze  
20.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, J.Vrána 
 
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaneus)  
 

27.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, L.Novák 
29.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 2MM, J.Mach  
29.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., zpěv 2MM, J.Mach  
30.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach  
02.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 2MM, J.Mach  
03.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach  
04.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 zp. MM, J.Mach  
04.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 2MM, J.Mach a exkurze 
05.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., zpěv 1M, J.Mach  
08.05.13 Svitavy (6264), mokřiny za Lánským r., 3 zp. MM, J.Mach  
15.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 zp. MM, J.Mach 
18.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 zp. MM, J.Mach 
21.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 3 zp. MM, J.Mach 
23.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, J.Mach 
05.06.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 zp. MM, J.Mach 
09.06.13 Svitavy (6264), Lánský r., 2 zp. MM, J.Mach 
04.07.13 Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, M.Janoušek a J.Mach  
16.08.13 Opatov (6264), r. pod Novým r., 1 ex., J.Mach 
 
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 
 

16.04.13 Javorník (6264), pod Javornickým hřebenem, 1M, L.Novák 
19.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M+1F, J.Mach  
20.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2MM+1F, J.Mach a L.Novák 
21.04.13 Radiměř (6364), v obci, 2MM, J.Vrána 
21.04.13 Sádek (6363), obec, u Bílého p., 1M, J.Mach 
21.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M, L.Novák 
23.04.13 Svitavy (6264), intravilán města, 1M, J.Mach 
14.08.13 Hradec n. Svitavou (6265), pole za ÚKZÚZem, 2 ex., L.Novák 
14.09.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Vrána 
 
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)  
 

04.05.13 Svitavy (6264), u Horního r., 2 zp. MM, J.Mach 
05.05.13 Svitavy (6264), u Horního r., 1 zp. M, J.Mach 
 
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 
 

15.12.13 Svitavy (6264), Lány, cesta u větrolamu nad Lánským r., 1M, M.Janoušek 
 
Konopka žlutozobá (Carduelis flavirostris)  
 

29.03.13 Svitavy (6264), Lány, U vodojemu, 2 ex., L.Novák 
30.03.13 Svitavy (6264), Lány, U vodojemu, 2 ex., M.Janoušek a L.Novák 
03.04.13 Svitavy (6264), Lány, U vodojemu, 2 ex., L.Novák 
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Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)  
 

09.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., J.Mach 
17.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., hlasy ex., J.Mach  
17.04.13 Svitavy (6264), Horní r., 2 zp. MM, L.Novák 
20.04.13 Svitavy (6264), Lánský r., min. 2 ex., M.Janoušek a J.Mach  
22.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2-3 ex. + stavba hnízda, J.Mach 
28.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., stavba hnízda, L.Novák 
30.04.13 Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex. + hnízdo, J.Mach 
04.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex. v hnízdě, J.Mach a exkurze  
18.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., hlas 1 ex., J.Mach 
26.10.13 Svitavy (6264), Lánský r., 6 ex., J.Mach 
 
Havran polní (Corvus frugilegus) 
 

09.03.13 Svitavy (6264), město, jilm u Carnovy, cca 150 ex., J.Mach 
10.03.13 Koclířov (6265), pole j. od R35, cca130 ex., L.Novák 
07.04.13 Svitavy (6264), Mor. Lačnov, křižovatka R35 na Opatov, 1 ex., J.Mach 
15.10.13 Svitavy (6264), z. okraj města, asi 40 ex. s 20 kavkami o., J.Mach 
19.10.13 Svitavy (6264), nad městem, 2 ex., J.Mach 
25.10.13 Svitavy (6264), Lázeňská ul., 2 ex., J.Mach 
26.10.13 Svitavy (6264), pole u Lánského r., 1 ex., J.Mach 
30.10.13 Vendolí (6264), pole směr Květná-Radiměř, 3 ex., J.Mach 
31.10.13 Korouhev (6363), nad obcí, 1 ex., J.Mach 
 
Žluva hajní (Oriolus oriolus)  
 

01.05.13 Svitavy (6264), Dolní r., 1M, L.Novák 
08.05.13 Svitavy (6264), Lánský r., hlas 1M, J.Mach 
27.06.13 Svitavy (6264), Mor. Lačnov, u j. poldru, hlas 1M, L.Novák 
27.06.13 Svitavy (6264), Horní r., hlas 1M, L.Novák 
31.08.13 Jedlová (6364), u Polního r., 1M, J.Mach 
 
Strnad luční (Emberiza calandra)  
 

22.06.13 Hradec n. Svitavou (6264), býv. skládka za ÚKZÚZem., 1 zp. M, J.Mach 
05.07.13 Hradec n. Svitavou (6264), býv. skládka za ÚKZÚZem., 1 zp. M, J.Mach 
25.07.13 Radiměř (6364), louky a pole u obce, 1 zp. M, J.Vrána 
12.08.13 Hradec n. Svitavou (6264), býv. skládka za ÚKZÚZem., 1 ex., J.Mach 
 
Savci (Mammalia)  
 

rejsec vodní (Neomys fodiens) 
 

20.10.13 Svitavy (6264), hráz Lánského r., 1 uhynulý ex., J.Mach 
 
bělozubka šedá (Crocidura suaveolens) 
 

14.04.13 Svitavy (6264), ulice Lázeňská, 1 uhynulý ex., J.Mach 
 
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 
 

19.10.13 Svojanov (6364), hrad, cca 10 ex., J. Vrána 
 

netopýr severní (Eptesicus nilssonii) 
 

08.07.13 Svitavy (6264), podstřeší domu Bří Čapků 2-6,  44 ex. vylétá z větracích otvorů  (jen z č.o.  
                   6, z v. strany), dál loví v okolí domu nízko mezi korunami stromů, J.Mach, O.Mach a  
                   V. Machová 
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netopýr večerní (Eptesicus serotinus) 
 

02.07.13 Svitavy (6264), Revoluční 1-7, 203 vyletujících ex. (zejména východ 1, pak i západ a jih 1),  
                   J.Mach a O.Mach 
 

netopýr vodní (Myotis daubentonii) 
 

02.07.13 Svitavy (6264), jezírko v parku J.Palacha, hlasy ex. v detektoru, J.Mach, O.Mach-D 
02.07.13 Svitavy (6264), řeka Svitava, u OD Centrum,  hlasy ex. v detektoru, J.Mach, O.Mach-D 
14.10.13 Svitavy (6264), nad hladinou Dolního rybníka, hlasy ex. v detektoru, J.Mach 
 

netopýr vousatý (Myotis mystacinus) / netopýr Brandtův (M.brandtii) 
 

02.07.13 Svitavy (6264), nad hladinou ř. Svitavy u Fabriky, min. 3 ex. + hlasy v detektoru, J.Mach a  
O.Mach 

 

netopýr Brandtův (Myotis brandtii) 
 

05.04.13 – Moravská Třebová (6265), ZŠ Komenského, nalezen v budově, později uhynul,  
                   J.Machovi předal K. Sopoušek k identifikaci (konzultace s R.Lučanem), fotografie 
 

netopýr rezavý (Nyctalus noctula) 
 

09.04.13 Svitavy (6264), R. Kloudy, u ZŠ T.G.Masaryka nalezen 1 vysílený ex., později uhynul, J.Mach 
02.07.13 Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. v detektoru, J.Mach a O.Mach 
02.07.13 Svitavy (6264), sídliště B.Martinů, hlasy ex. v detektoru, J.Mach a O.Mach 
16.08.13 Svitavy (6264), Dimitrovova 225, 278 ex. vylétá z větracích otvorů jižní, ale především  
                               západní strany, J.Mach 
14.10.13 Svitavy (6264), nad hladinou Dolního rybníka, hlasy ex. v detektoru, J.Mach 
21.10.13 Svitavy (6264), par na ul. Gorkého, dutina vrby, hlasy několika ex., J.Mach 
 

netopýr pestrý (Vespertilio murinus) 
 

23.10.13  Svitavy (6264), sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29,  nízkofrekvenční hlasy v detektoru, J.Mach 
 

bobr evropský (Castor fiber) 
 

22.04.13 Hradec n.Svitavou (6364), ř. Svitava za viaduktem na konci obce, pobytové stopy (okusy  
                  dřevin), J. Mach a O.Mach 
 

hryzec vodní (Arvicola terrestris) 
 

19.04.13 Svitavy (6264), Dolní rybník, uhynulý 1 ex., J.Mach 
 
plch velký (Glis glis) 
 

06.06.13 Semanín/Opatov (6164), okraj PR Psí kuchyně, 1 ex., M.Polák 
 
psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) 
 

03.07.13 Radiměř (6364), na zadní, polní cestě vedoucí od domu č. p. 151, 1 ex.,  J. Veselá  
      (z fotografií determinoval J. Kollár) 

 

lasice hranostaj (Musela erminae) 
 

07.04.13 Opatov (6164), u rybníku Hvězda, 1 ex. (letní šat), M.Janoušek, F.Jetmar, J.Vrána 
09.06.13 Radiměř (6364), u obce, 1 ex. (letní šat), J.Vrána 
 

lasice kolčava (Musela nivalis) 
 

19.11.13 Litomyšl (6163), areál zahradnictví Školky, 1 ex., J.Mach 
28.11.13  Svitavy (6264), hráz Horního rybníka, 1 ex., J.Mach 
 

vydra říční (Lutra lutra) 
 

03.08.13 Vendolí (6264), uhynulý ex. na silnici směr Svitavy, P.Zobač 
23.11.13  Svitavy (6264), Dolní rybník, stopy v rybničním bahně, J.Mach (fotodokumentace) 
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