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SLOVO ÚVODEM
Máme za sebou další roční období, ve kterém i tentokrát bylo na Svitavsku co
v přírodě obdivovat, za čím cestovat, co fotografovat, o čem psát, ale také co kritizovat, čím
se zabývat, co prověřovat a co „hlídat“ v terénu. Bohužel tak dost sil některým z nás ubraly
především kauzy „ploštičník“ na Hřebečovském hřbetu a „zdobenec“ na Psí kuchyni. A zjevně
zbytečně, kdyby správa těchto území probíhala rozumným způsobem od úředníků krajského
úřadu. Způsoby, jak řešit spory v přístupu k lesnímu hospodaření ve zvláště chráněných
územích(!) jsou často nepříjemné, nejsme za ně rádi a dokonce jsme nuceni v mnoha
ohledech za ně i nést negativní důsledky nejen pro nás samotné, ale nakonec i pro naši
organizaci. Často jde o vyčerpávající práci členů výboru, kterou bychom mnohokrát raději
předváděli na úplně jiném poli působnosti. Mezi „černé okamžiky“ musíme započítat také
ztrátu v podobě shořelé ornitologické pozorovatelny u svitavského Dolního rybníka.
A tak doufejme, že nastanou změny, které nám dovolí se více věnovat příjemnějším
záležitostem, přestože víme, že „boj“ za ochranu přírody a krajiny u nás není rozhodně „plutí
v klidných vodách“.
Opětovně v těchto místech přeji všem, aby zažívali s přírodou co nejvíce radostných a
klidných okamžiků a zážitků.
Jiří Mach

ZPRÁVY Z VÝBORU
■

Pro rok 2015 se registrovalo za naši organizaci 10 členů. Z organizace odešla Barbora
Chmelinová, které i touto cestou děkujeme za práci a podporu.

■

V lednu 2015 podáváme ke Krajskému úřadu novou generální žádost o oznamování
zahajovaných správních řízení, ale nově i o další kroky, kterými mohou být dotčeny zájmy
ochrany přírody a krajiny na Svitavsku. Žádost je tedy nově daleko konkrétnější a měla by
přinést větší informovanost od Krajského úřadu.

■

Dne 2. 3. 2015 se na pozvání výrobně technického ředitele pana Ing. Václava
Lidického zúčastnil Filip Jetmar a Ondřej Hrubý v centrále LČR, s. p. v Hradci Králové jednání,
které se týkalo možné spolupráce na poli ochrany přírody na Svitavsku. Dalšími účastníky
schůzky byli Ing. Radovan Srba, obchodní ředitel a RNDr. Jiří Stonawski, vedoucí oddělení
ochrany. Účelem setkání bylo vzájemně prezentovat názory týkající se problematiky ochrany
přírody, aktuálně zejména na území přírodních rezervací Psí kuchyně a Rohová. Společnou
snahou je zlepšení vzájemné komunikace, vysvětlení postojů jednotlivých stran a především
nalezení realistických řešení vedoucích k oboustranně uspokojivému stavu v oblasti ochrany
přírody, aby bylo do budoucna možné předcházet nedorozuměním nebo dokonce střetům.
S potěšením můžeme konstatovat, že na jednání probíhala konstruktivní, odborná diskuse a
v řadě případů se podařilo nalézt nebo alespoň nastínit možná východiska. Oceňujeme
vstřícný přístup všech účastníků a průběh i výsledek setkání hodnotíme kladně s pozitivním
výhledem do budoucna.
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■

V květnu se Filip Jetmar zúčastňuje pracovní schůzky, na které se dovídá podrobnosti
a aktuality ke stavu revitalizace Zádolského potoka, na které se naše ZO jeho prostřednictvím
také podílela. Konstatuje však, že Lesy ČR a Krajský úřad řeší problémy, pro které se celý
proces realizace vleče a komplikuje.

■

V konci měsíce června neznámý vandal zapálil ornitologickou pozorovatelnu u
Dolního rybníka. Ta bohužel prakticky celá shořela. Stála zde od roku 2006 a my jsme o ni 9
let pečovali.

■

V posledním říjnové týdnu zasíláme vedoucímu odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Josefu Hejdukovi stížnost, ve které
kritizujeme dlouhodobě špatnou práci pracovnice oddělení ochrany přírody Ing. Jany
Svobodové. Její „lesnická činnost“ ohrožující ochranu přírody je známa především z území
PR Rohová a PR Psí kuchyně a je příčinou vzniku kauz, o kterých píšeme na jiném místě
tohoto čísla KonSterny. Po několik měsíců se vedení OŽPZ k naší stížnosti stavělo dost
vyhýbavě, až na jaře roku 2016 se začaly určité věci „hýbat“ (viz KonSterna 27). Nejsme však
ani spokojeni s tím, jak k naší stížnosti přistoupil vedoucí OŽPZ. Komunikaci s námi nevede a
cesty jak umírnit dlouhodobě špatnou situaci hledá nepřímo.
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NAVRHUJEME, VYJADŘUJEME SE, …
■

V lednu podáváme MěÚ ve Svitavách naše vyjádření, ve kterém požadujeme po
Ředitelství silnic a dálnic ČR to, aby po rekonstrukci silnice I/35 mezi městem Svitavy a obcí
Koclířov provedlo obnovnou výsadbu vhodných dřevin podél komunikace v místech k tomu
možných.

■

Krajskému úřadu předkládáme v polovině dubna připomínky k návrhu nového plánu
péče o EVL Psí kuchyně pro roky 2015-2025. Více než 70 připomínek na stostránkovém
dokumentu vypracoval za značného úsilí za naši ZO Filip Jetmar.

■

V dubnu se zamítavě vyjadřujeme ke kácení dvou vrb u svitavského Dolního rybníka.
U rybníka Pařez v Opatovci stanovujeme dřeviny, které je možné pokácet z důvodu
obhospodařování rybníka, ale i dřeviny, s jejichž kácení nesouhlasíme.

■

Filip Jetmar i nadále zastupuje naši ZO v jednání, která se týkají revitalizace
Zádolského potoka. Situace se prodlužuje, ale snad dospěje k finální verzi a hlavně ke
krokům, které toto prostředí zlepší pro řadu živočichů a rostlin.

■

Pro MěÚ Svitavy podáváme negativní stanovisko k žádosti Rybářství Litomyšl, ve
které požaduje plašení a odstřel kormoránů velkých na Lánském rybníku ve Svitavách.
Především napadáme absenci řádných a dlouhodobých podkladů ze strany žadatele, ze
kterých by byla patrná oprávněnost žádosti.

■

Vyjádření k návrhu plánu péče o PR Hřebečovský les na období 2015-2028 zpracovává
za naši ZO pro Krajský úřad Pardubického kraje Filip Jetmar. Situace se ale na Krajském úřadě
vyvíjí tak, že se obáváme, že nakonec k vyhlášení PR snad ani nedojde.

■

Na přelomu září a října se účastníme situace, kdy byl K.Sopouškem zjištěn negativní
zásah lesnickou těžbou ve svazích bučin v území EVL Hřebečovský les (revír Nová Ves),
kterým mohlo dojít k negativnímu zásahu do biotopu kriticky ohroženého botanického druhu
ploštičníku evropského (Cimicifuga europaea). Prostřednictvím F. Jetmara se obracíme
k vysvětlení na lesní správce a vedení Lesů ČR, též na Krajský úřad Pardubického kraje.
Podnět k prošetření situace podává Pavel Lustyk České inspekci životního prostředí. Bohužel
zřejmě další případ nedokonalé ochrany v přírodovědně hodnotné oblasti SvitavskaMoravskotřebovska. Všechna snaha se zdá, že však končí neúspěchem, protože stanovisko
ČIŽP, která celou věc prošetřuje, nepotvrzuje náš názor, že došlo k negativnímu zásahu do
biotopu ploštičníku, což je pro nás jen těžko představitelné.
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■

9. října podává Filip
Jetmar další podnět k České
inspekci životního prostředí
k prošetření situace s těžbou
dřevin v EVL Psí kuchyně.
Důvodem je podezření, že
zásahem Lesů ČR dochází k
nedovolenému
porušení
zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, a
to především z důvodu
škodlivého zásahu do vývoje
zvláště chráněného, silně
ohroženého druhu živočicha
zdobence
zelenavého
(Gnorimus
nobillis)
-a
poškození jeho biotopu. Zároveň podáváme u MŽP stížnost na postup KrÚ Pardubického
kraje (na postup J.Svobodové), který podle našeho názoru umožňuje nelegální postup Lesů
ČR v těchto místech a zejména na to, že nás KrÚ Pardubického kraje na řešení tohoto
problému neupozornil. Na fotografii O.Hrubého je zdobenec přímo z předmětné lokality.

■

V říjnu se také přihlašujeme do dalšího správního řízení. Rybářství Litomyšl začíná po
úřadech požadovat používání plynových plašičů (děl) k plašení kormoránů velkých v době
jejich průtahu na rybnících. První pro nás známou žádost uplatňují na rybnících v Třebařově
na Moravskotřebovsku. Správní orgán nakonec i díky negativnímu vyjádření obce rozhodl o
tom, že plynová děla u Třebařova by se používat neměla. Správní řízení však dospělo do fáze
odvolání se Rybářství Litomyšl proti rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu ke
Krajskému úřadu Pardubického kraje, který rozhodl o novém projednání žádosti.

■

V témže měsíci se obracíme na Městský úřad Svitavy, odbor výstavby a odbor
životního prostředí s vyjádřením nesouhlasu, který se týká změn ve vlastnictví nebo užívání
parcel v prostorách Dolního rybníka zahrádkáři. V jednom případě došlo k povolení rozšíření
osobního pozemku na úkor prostoru, využívaného návštěvníky naučné stezky k pozorování
ptactva. V případě druhém došlo k pronájmu pozemku, sousedícího bezprostředně s
biologicky nejkvalitnějšími plochami zadních partií rybníka, čímž se negativní vlivy
přítomnosti zahrádkářů budou násobit. Šlo sice jen o případy „záboru“ menších ploch, ale
opět případy nepromyšleného jednání jak od majitelů pozemků, tak od úřadů.
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BLESKOVKY
V prostoru lesního rybníka Rohlíček v Třebařově pozoroval Kamil Sopoušek 20 a 22.
dubna jednu labuť zpěvnou. V našich končinách jde o docela mimořádný záznam zastavení
tohoto severského druhu labutě.
Jarní průtah migrujících ptáků zpestřilo pozorování lindušky rudokrké na Lánském
rybníku ve Svitavách. Milan Janoušek zde 20. dubna zaznamenal 1 ex. na dně vypuštěného
rybníka. Jedná se teprve o druhý záznam tohoto tundrového druhu pěvce ve Svitavách
(poslední pochází z dubna roku 1962 - V.Sajdl). Třetí záznam na sebe nenechal dlouho čekat.
25. dubna se rovněž jeden jedinec vyskytoval v polní mokřině nedaleko Lánského rybníka
(mezi Hradcem nad Svitavou a Vendolím). J.Machovi se podařilo lindušku z menší vzdálenosti
vyfotografovat.

V den pozorování lindušky rudokrké u Svitav se zadařilo Pavlu Bergmanovi z Prahy,
který občasně jezdí na rybníky u Opatova. Na Novém rybníku sledoval tři jedince vodouše
štíhlého, což je i v rámci republiky z pohledu počtu jedinců tohoto migranta spíše ojedinělá
záležitost. Druh hnízdí ve stepních mokřadech rozsáhlého pásu Asie. Neděli 24. května pak
přidal další velmi hodnotné pozorování z rybníka Nový, kde zaznamenal šest rybáků
bahenních při pohybu nad vodní hladinou.
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V neděli 31. května slyšel (a zaznamenal nahrávku) v lesích u Brlenky (Čistá) Peter
Adamík zpěv samce budníčka zeleného. U nás jde o druh horských a podhorských lesů
(Krkonoše, Beskydy), a tak tento záznam patří k těm jistě překvapivým.
Zpráva o přijetí bukáčků malých do své záchranné stanice z druhé poloviny měsíce
června se k nám dostala od Josefa Zeleného. Dospělý jedinec pocházel z Hradce nad Svitavou
a mládě (!) z Opatovce. Oba jedinci byli napadeni kočkou a bohužel ve stanici uhynuli.
Potěšující informaci o stavu orchideje pětiprstky hustokvěté přinesl Filip Jetmar. Na
jedné z lokalit v regionu Opatovska jich kvetoucích na začátku července napočítal
neuvěřitelných 340. Jde také o doklad správně prováděných ochranných opatření, které zde
Filip již několik let zabezpečuje.
Vůbec první pozorování kormorána malého na rybnících u Opatova zaznamenali
v neděli 23. srpna Milan Janoušek a Filip Jetmar rybníčku Hvězdička. Bylo to dokonce pět
jedinců. Ten den viděl kormorány (a to i na sousední Hvězdě – západním ostrůvku) také
Pavel Bergmann. Za kormorány se vydal druhý den znovu Milan Janoušek, Filip Jetmar a také
Jiří Mach. Ptáci byli na místě, a tak mohla být pořízena i další fotodokumentace. Kormoráni
odpočívali na břehu a příležitostně lovili potravu. Naposledy byl tento vzácný host v Opatově
spatřen M. Janouškem 13. září (1 juv. ex.).
Na Svitavsku jde teprve o druhý záznam, když ten první (30.9.1951 uloven na Horním rybníku
ve Svitavách) je dodnes prvním registrovaným a uznávaným dokladem výskytu na území
dnešní republiky. Starší záznamy z 19. století souvisejí se sbírkou A. a S. Schwaba. Studium
těchto sbírek však ukázalo naprosté nedostatky (záměny druhů a lokalit), proto žádná z
těchto dat nelze považovat za dostatečně věrohodná.
Také první záznam o výskytu myšice temnopásé přímo ve Svitavách se podařil 14. září
2015, když na cestě u Dolního rybníka nalezl J. Mach uhynulou samici tohoto druhu hlodavce
(více o výskytu v ČR např. na http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id26/).
Prostřednictvím správního řízení Krajského úřadu se dovídáme o přijetí dvou mláďat
včelojeda lesního z Českotřebovska, která se dostala do ZS Zelené Vendolí, když došlo ke
kácení dřevin v lesním porostu. Jedná se tak prakticky o doložené hnízdění tohoto u nás
poměrně vzácného dravce v oblasti regionu. Doufejme jen, že se podaří mláďata znovu
dostat do volné přírody.
Ráno 10. prosince pozoroval Luboš Novák na dně vypuštěného Dolního rybníka 17 hus
běločelých, které patrně takto ve Svitavách nezvykle přenocovaly.
Mezi další neobvyklá ornitologická pozorování patří večerní krátké sledování sovy pálené
u zemědělského areálu na severním okraji města Litomyšle, kde ji 13. prosince zaznamenal
Filip Jetmar při jízdě autem.
První zimní výskyt slučky malé ve Svitavách zjistil v mokřinách za Lánským rybníkem Jiří
Mach 28. prosince 2015. Celý prosinec však byl teplotně nadprůměrný.
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Z ČINNOSTI ORGANIZACE
●

I tento rok patří pro mnohé z nás mezi náročnější ve smyslu účasti na projektech České
společnosti ornitologické při monitoringu ptáků v terénu. V zimním období to je
Mezinárodní sčítání vodního ptactva, kde jde především o zjišťování pobytu zimujících ptáků
na řekách Svitava a Křetínka. V hnízdí sezóně se J.Mach podílí na svém třetím ročníku
Jednotného programu sčítání ptáků (linie Svitavy-Vendolí-Radiměř-Svitavy) a společně s ním
se Jakub Vrána přihlašuje oficiálně k mapování hnízdících ptáků v mapovacích čtvercích na
Svitavsku (Poličsku) v rámci již druhého roku, kdy se mapují hnízdní populace ptáků v celé
ČR. V jarním období se J.Mach zapojuje znovu do mapování hnízdišť čejky chocholaté na
Svitavsku a Poličsku. V listopadu se M.Janoušek, J.Mach a J.Vrána poprvé připojují
k programu sčítání kání v zimním období na území ČR.

●

Několik let se potýkáme s problematikou úhynu drobných ptáků na prosklených
plochách gymnázia. Nyní jsme na jaře nově opatřili nebezpečná místa UV samolepkami,
které by měly pěvce lépe ochránit. Samolepky jsou pro člověka jen málo viditelné, ale ptáci
vnímají odražené UV záření ze samolepek. Ty jsme koupili přes Zelenou domácnost
http://www.zelenadomacnost.com/ a všem je doporučujeme, neboť by mělo jít o ověřené a
účinné řešení.

●

Ani 9. ročník záchranného transferu obojživelníků v Hradci nad Svitavou, který za naši
ZO organizuje Jakub Vrána, nepřinesl příliš uspokojivé výsledky, zejména v ohledu na počet
migrujících druhů žab a čolků. Zjevným důvodem budou i zhoršující se hydrologické
podmínky v rybnících, zejména na „spodním“. Zvažujeme, proč k takové situaci dochází a
přemýšlíme o tom, jak dosáhnout lepších podmínek pro obojživelníky v této lokalitě.
Nacházíme podporu u místního zastupitele pana L. Štefky, který zprostředkovává jednání
s obcí, a také u pracovníka KrÚ Pardubického kraje Ing. Sigla. Začíná se tedy jednat o osudu
této poměrně významné lokality. Důležité je to, že obec převezme pozemky s rybníčky do své
správy a lépe se tak bude dosahovat i na případné finanční prostředky, nutné ke zlepšení
podmínek pro zdejší obojživelníky.
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●

Pro letošní konání vycházky v rámci Vítání ptačího zpěvu (pořádá Česká společnost
ornitologická) jsme vůbec poprvé zvolili ve Svitavách prostředí Vodárenského lesa.
V loňském roce zde město Svitavy vybudovalo pro návštěvníky zázemí, které snad více
pomůže vzdělávat občany našeho města ke vztahu k přírodě. V pátek 1. května se sešlo 38
zájemců. Máme radost z toho, že převážnou část tvořily děti. Po trase představoval ptačí
hlasy i jejich podobu J. Mach a M.Janoušek. Atraktivní částí byly nejen soutěže pro děti, ale
především ukázka kroužkování, kterou prováděl V.Klejch. Podařilo se odchytit sýkoru
modřinku, pěnici černohlavou, červenku obecnou, budníčka menšího a drozda brávníka.
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●

V sobotu 6. června jsme se zapojili již tradičně do pořádání Dne dětí v parku Jana
Palacha. Pod patronací SVČ Tramtáryje Svitavy jsme tentokrát připravili za pěkného počasí tři
úrovně soutěží, což se m.j. velmi osvědčilo. Bylo to ptačí pexeso pro nejmenší, určování
zvířecích stop pro menší školáky a nakonec pro starší školáky určování našich národních
parků na mapě a přiřazování typických druhů zvířat zde žijících. Organizace se ujali Jiří a
Ondřej Machovi.

●

Dne 27. června objíždí trojice J.Mach, O.Mach a J.Pěnička 17 registrovaných hnízdišť
čápů bílých v oblasti Svitavska, Lanškrounska a Moravskotřebovska. V deseti případech je
zaznamenána přítomnost mláďat a v jednom případě obsazené hnízdo dospělým jedincem.
Hnízda (většinou na sloupech el . vedení nebo na sloupech s hnízdní podložkou) s čápaty se
nacházela v Radiměři (SY), Vendolí (SY), Opatově (SY), Damníkově (LA), Lukové (LA), Žichlínku
(LA), Třebařově (MT), Starém Městě (MT), Kunčině (MT) a Linharticích (MT). Většinou se
jednalo o 2-4 mláďata. Nové hnízdo pro Svitavsko se objevilo na komíně prodejny
v Javorníku. Vzniklo ale až na začátku léta.
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● Znovu zdařilý podzimní Festival ptactva
Již řadu let jsme spokojeni s průběhem a výsledky akce České společnosti ornitologické,
kterou jsme i letos pořádali u rybníků Hvězda a Nový u Opatova. Dostavilo se 49 účastníků
velmi velkého věkového rozpětí (1 rok – 83 let), kteří viděli například dva orly mořské,
orlovce říčního, volavky bílé a dalších celkem 36 ptačích druhů. Vynikala mezi nimi slučka
malá, ke které jsme se mohli přiblížit na pár metrů. Pro děti jsme připravili několik her a
soutěží. Zapojili se do nich především členové oddílu Spongilit ČSOP z Chocně, kteří nám již
delší čas projevují přízeň. Zcela jistě se všem líbila ukázka kroužkování ptáků, kterou
tentokrát provedl Václav Klejch (Jakub Vrána byl v Norsku na studijní stáži a Milan Janoušek
na Slovensku). Podařilo se mu odchytit více než 40 pěvců, přičemž většinu z nich zájemci
mohli sledovat zblízka. Určitě netradiční byl počet vrabců polních (přibližně 10), které do sítě
nejspíš nahnal krahujec. Počasí tradičně přálo, a tak doufejme, že se i příště znovu sejdeme
ve zdraví a dobré náladě. Na území naší republiky bylo celkem pořádáno 38 vycházek za
účasti 1502 zájemců. Bylo pozorováno 152 ptačích druhů a 41.280 ptačích jedinců.
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●

V průběhu letošního roku instaloval J. Mach řadu berliček a trojnožek pro dravce do
polí v oblasti Moravského Lačnova. Šlo jak o „pevnou“, tak o přenosnou formu podpory
ptákům v zemědělské krajině. Berličky a trojnožky financoval odbor životního prostředí MěÚ
Svitavy.
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●

Ve dnech 16.-18. října se ve Východočeském muzeu v Pardubicích konala
ornitologická konference „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací VI“, kterou pořádá
Východočeská pobočka České společnosti ornitologické. Za členy této pobočky se konference
z naší organizace zúčastnil Milan Janoušek a Jiří Mach. O konferenci se více můžete dovědět
na
http://www.vcpcso.cz/konference-2015/, kde je k dispozici i sborník abstraktů
přednášek.

ZÁŽITKY A POSTŘEHY Z TERÉNU
Jak je to s křečkem na Svitavsku?
V srpnu letošního roku jsem vůbec poprvé nalezl uhynulého křečka na poli mezi
svitavskými Lány a Kamennou Horkou. Lokalita přímo zapadala do oblasti Koclířov-LányKamenná Horka-Hradec nad Svitavou, odkud pochází většina mě známých údajů o výskytu
tohoto tak dříve „populárního“ polního škůdce (dnes živočicha zákonem chráněného), které
jsou nejčastěji letního až podzimního období. Příčinou mohou být polní práce (bohužel se o
pobytu křečka dovíme z nálezu uhynulých jedinců na cestách a silnicích) nebo pohyby
jedinců svitavské mikropopulace.
Více se o křečkovi
začalo
mezi
zainteresovanými osobami
diskutovat od roku 2006, kdy
se
v srpnu
na
severovýchodním
a
jihovýchodním okraji Svitav
našli dva uhynulí křečci na
silnici (nálezce J.Vrána a
M.Chaloupka). Určitě nešlo o
nějaký
radikální
objev,
protože například L.Novák
vzpomíná, že se v Lánech
setkal
s křečkem
při
výstavbě vodojemu v roce
1986. I slova O.Hrubého
potvrzují, že křeček se
dlouhodobě vyskytuje na polích Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského (severní část
Hradce n. Svitavou), kde je však systematicky huben jako škůdce odrůdových pokusů. Přesto
zde nachází patrně dobré podmínky, neboť jeho výskyt zde potvrzuje i F.Šváb, který uvádí i
početnost až 10 kusů. Dokonce můžeme „výzkumák“ (přes slova O.Hrubého o jeho potírání)
brát snad i jako hlavní centrum jeho výskytu u Svitav, protože zdejší způsob
obhospodařování půdy a patrně i přírodní podmínky mu zde vyhovují. Bude však určitě
záležet na změnách v kulturách, které se zde provádějí a na tom, jaká je situace na plochách,
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kde se provádějí státní odrůdové zkoušky oproti situaci v provozních plochách, protože tam
by křeček neměl být pronásledován. Důležitým faktorem tedy patrně bude stabilita zdejší
populace.
O výskyt křečka na Svitavsku se zajímají i odborníci. Především proto, že není dosud
zřejmě dobře vysvětleno, jaká je genetická spojitost české a moravské populace křečka v naší
republice. Právě Svitavsko je oblastí, která se nachází na spojnici mezi dnes už značně
omezeným rozsahem areálu výskytu křečka u nás. Kromě Svitavska je nejbližším místem
dlouhodobějšího výskytu podle slov L.Urbánka v Chotovicích na Litomyšlsku.
Zde je mapka, která představuje výskyt křečka polního na našem území.
(Zdroj : http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id15/)

-stálý výskyt
- občasný/dočasný výskyt
- problematické/pochybné/nedoložené údaje
- introdukovaný
- pozorován do roku 1960
- pozorován do roku 1980
- pozorován do roku 2000
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Labuť velká hnízdí v okrese Svitavy 35 let
První hnízdění labutí velkých na okrese Svitavy proběhlo v roce 1980, kdy vyhnízdil
úspěšně pár na Pomezském rybníku v Pomezí a na rybníku Heřmánek u obce Horky (zároveň
neúspěšně jeden pár v Janově-Mendryce). Od té doby do konce roku 2015 se uskutečnilo na
53 lokalitách celkem 241 hnízdění (úspěšně 188x) a bylo vyvedeno minimálně 850 mláďat.
Souhrn dat z hnízdních párů ve 4 částech okresu Svitavy shrnuje následující tabulka.

Počet hnízdních
lokalit
Hustota
hnízdních lokalit
(počet/km2)
Počet hnízdění

Svitavsko
15
0,042

Poličsko
11
0,040

Litomyšlsko
14
0,042

M.Třebovsko
13
0,031

celkem
53
0,0377
(průměr)

112
0,318

33
0,121

59
0,175

37
0,088

241
0,175

Hustota
úspěšného
hnízdění
(počet
hnízdění/km2)
Úspěšnost
hnízdění

89/23

29/4

42/17

28/9

188/53

(79,5 %)

(87,9%)

(71,2%)

(75,7%)

(75,8 %)

Počet mláďat

411

134

190

115

Průměr.počet
pull.
(na úspěšné
hnízdění)

4,6

4,6

4,5

4,1

(průměr)

850
4,45
(průměr)

Z ní je patrné, že
nejúspěšnější
oblastí
okresu Svitavy pro labutě
velké jsou vodní plochy
na Svitavsku, kde je
nejvíce hnízdišť, nejvyšší
historický
počet
zahnízděných párů i
počet
vyvedených
mláďat. Této části okresu
pak sekunduje oblast
Litomyšlska. Vzájemně
srovnatelné jsou oblasti
Poličska
(s
vysokou
hnízdní úspěšností a
počtem vyvedených mláďat) a Moravskotřebovska (s vyšším počtem hnízdních lokalit,
historicky zahnízděných párů a nejmenším průměrným počtem vyvedených mláďat na jedno
úspěšné hnízdění). Průměrný počet hnízdících párů v okrese za 1 rok je 6,7. Průměrný počet
úspěšně hnízdících párů za 1 rok pak 5,2.
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Celkový počet zahnízděných párů labutí v okrese Svitavy dlouhodobě mírně stoupá,
ale počty mohou v určitém období let i poměrně kolísat. Přibližně do roku 2002 se nejvyšší
počty zahnízděných párů objevovaly pravidelně v oscilacích po šesti nebo sedmi letech (roky
1983, 1989, 1995 a 2002). Maximální počet zahnízděných párů (12) je zaznamenán v roce
2002, přičemž ale 6 párů hnízdilo neúspěšně. V letech 2005-2007 přichází tříleté období, ve
kterém zahnízdilo v okrese historicky nejméně párů. Přesné příčiny tohoto stavu však nebyly
vysledovány. V posledních letech (2012-2015) však naopak došlo k velmi úspěšnému období,
jak z pohledu zahnízděných párů, tak i počtu vyváděných mláďat. Svým způsobem tak
pokračuje naznačená periodizace vývoje populace v okresu Svitavy v přibližně sedmiletých
cyklech.
Hnízdiště labutí leží v nadmořské výšce od 305 m n.m. (rybníky Šotka a Borovec u
Tržku na Litomyšlsku) až po 598 m n.m. (Janovský rybník v Jedlové na Poličsku). Průměrná
nadmořská výška labutěmi k hnízdění nejvyužívanějších lokalit je 407 m n.m. Charakter
hnízdišť je poměrně různorodý, co se týká velikosti vodní plochy, rozsahu litorálních ploch
rybníků a nádrží i typu vegetace v blízkosti hnízda. To je obvykle umísťováno do pobřežní
vegetace (rákos, orobinec, zblochan), na okraj vodní hladiny, případně i na ostrovní část
rybníka.
V přehledu 53 hnízdních lokalit labutí na okrese Svitavy dominují vodní plochy
s rozlohou 2-10 ha. Jen ve čtyřech případech jde o hnízdiště na rybníku s větší rozlohou než
25 ha. Zajímavostí je dvojí zjištění hnízdění labutího páru na řece Loučné u Tržku a Nedošíně
(Litomyšlsko) v letech 1994 a 1995.
Největší počet hnízdních
lokalit labutí je na Svitavsku. Nejvíce
párů zahnízdilo ve Svitavách na
Dolním rybníku (19) a v Opatově na
rybníku Mušlový (17). Vyšší počet
(10) je zaznamenán také na rybníku
Horní ve Svitavách a na Černém
rybníku v Opatově. V současnosti
častěji také hnízdí pár v Opatově na
rybníčku Hvězdička, případně na
některé blízké vodní ploše. Na
Litomyšlsku vévodí využití rybníka
Velký Košíř v Litomyšli, kde došlo
k zahnízdění 14 párů. V posledních letech častěji hnízdí na rybníku Borovec v Tržku nebo
v Budislavi na Novém rybníku. Na Poličsku nejpočetněji (osmkrát) labutě zahnízdily na
Lačnovském rybníku v Korouhvi-Lačnově. Stabilní lokalitou v současnosti je (kromě některé
z vodních ploch v Jedlové) odkalovací nádrž Masokombinátu Polička v Kamenci, kde došlo k
zahnízdění celkem pětkrát, stejně jako na sousedním Pavlišově rybníku. Na
Moravskotřebovsku je hlavní oblastí labutího hnízdění jednoznačně soustava vodních ploch u
Třebařova. Nejvyšší počet zahnízdění (12) je registrován na Prostředním (Velkém) rybníku.
S oblibou labutě hnízdí i na kaskádě menších rybníčků v sousedství této větší vodní plochy,
případně na sousedním rybníku Mlýnský.
Připomeňme ještě, že mezi nejvýznamnější sledovatele labutích hnízdění patří
(patřili): R. Holásek, F. Jetmar, M. Janoušek, L. Novák, J. Pěnička, M. Polák, B. Rejman, V.
Rybka, K. Sopoušek a J. Vyskočil.
Jiří Mach
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VŠIMLI JSME SI
Nová cyklostezka k Vendolí
Po nedávno otevřené nové cyklostezce ze Svitav přes Langrův les ke Sluneční stráni,
se podařilo městu Svitavy realizovat další, tentokrát již významnější cyklostezku. Vede od
parku patriotů mezi stadionem a Vodárenským lesem až po komunikaci, která byla dříve
vybudována mezi pískovým lomem a obcí Vendolí (ta jako komunikace pro obslužnost
zemědělských ploch). „Svitavská část“ měří 732 m a byla plně financovaná ze Státního fondu
pro dopravní infrastrukturu. Podél ní byly také vysázeny desítky jeřábů a javorů. Nyní je tak
již celý úsek (3,5 km) možné z okraje Svitav projet do Vendolí daleko bezpečněji. Stezku
patrně budou využívat nejen cyklisté, ale i běžci nebo pěší při vycházkách do okolí města.
Doufejme, že ne motocyklisté a čtyřkolkáři.
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Sloup s hnízdní podložkou pro čápy v Javorníku
V letošním roce se na komíně obchodu COOP Jednota v Javorníku pohyboval čáp bílý.
K zahnízdění zde nedošlo i proto, že projevy hnízdění byly zaznamenané až v měsíci červnu
(patrně šlo o ještě nedospělého čápa). Tato událost neušla vedení obce, která sama na své
náklady zajistila instalaci sloupu s podložkou na pozemek hned vedle prodejny (a také
obecního úřadu). O hnízdo na svém funkčním komíně pochopitelně společnost COOP
nestála, a tak kvitujeme řešení, které od podzimu 2015 existuje zejména díky starostovi obce
Zdeňku Bouškovi. Tak nezbývá než doufat, že si čápi toto místo v blízké budoucnosti oblíbí.
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Z CEST A PUTOVÁNÍ
Letní návštěva v maďarském NP Kiskunsági
V posledních letech se příležitostně vydávám s mým Ondrou na zahraniční výjezdy,
které s CK Primaroute pořádá Česká společnost ornitologická. Když v roce 2014 přišla
nabídka cestovat do Panonské nížiny, dlouho jsem neváhal. Nedaleké Maďarsko zaručuje
vždy nejen ornitologům nevšední zážitky. A protože v daleko známějším NP Hortobágy už
jsme s Ondrou byli (dokonce dvakrát), tak byla volba jasná. Navíc lákadlem nejsou jen dropi,
dytící, vlhy nebo mandelíci, ale i další zástupci teplomilné fauny v podobě třeba syslů,
ještěrek nebo hmyzu.
Při této příležitosti jsem si vzpomněl, že za účelem pozorování ptáků už jsem zdejší
národní park navštívil dvakrát. Poprvé to bylo s Honzou a Jardou Richtrovými při velké
okružní cestě po Maďarsku v červenci 1997. Jen z krátké zastávky v parku si pamatuji na
setkání s ťuhýkem menším a vlhou pestrou. Podruhé pak s Luborem Urbánkem, Milanem
Janouškem a Filipem Jetmarem také v červenci, ale roku 2001. Z tehdy velmi úspěšné cesty si
vzpomenu na pozorování dytíka, dropů, poštolek rudonohých, mandelíků nebo sýčka.
Třetí pobyt jsme začali 22. srpna 2014,
když jsme dojeli nejprve do místa našeho
ubytování. Byl to penzion Kondor Tanya,
v místech dnes už vyschlého jezera Kondor.
Sympaticky zapadlé místo (mezi obcemi Balasz
a Kerekegyháza), kde jsou domky chráněné
před neúprosným letním sluncem ve stínu
stromů. Ubytování je moc fajn a lze si tady
koupit řadu upomínkových předmětů
s ornitologickou
tematikou,
neboť
provozovatelem je nadšený ornitolog. Netrvá dlouho a vyrážíme za příjemného počasí
k nedaleké stepi (Kunpuszta), kde kromě „sysloviště“ v pastvině s koňmi, pátráme v místech,
kde čeští a slovenští ornitologové v nedávné době vyvěsili desítky budek (hlavně na stromy a
sloupy elektrického vedení) pro
mandelíky, jak říká náš průvodce
Pavelčík. Máme štěstí, když pod jednou
z nich nacházíme i pěkné modré pero,
které dodnes sídlí ve stojanu na mém
pracovním stole. Ondra se vytrvale
ujímá lovu sarančí uherských, které také
ukazuje zájemcům z naší výpravy. Jinak
zde
registrujeme
například
chocholouše, vlhy, ostříže, ťuhýky
obecné,
poštolku
rudonohou
a
samozřejmě asi 8 mandelíků. Radost
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nám ale dělá pozorování sýčka nebo orlíka krátkoprstého (ten se však objevuje na chvíli a
docela v dálce). Přímo „výstavní“ je ještěrka travní, která se vyhřívá a přitom se nechá
fotografovat.
Odpoledne se vydáváme do jedné z nejznámějších pust, a to do Bugacpuszty, kde nás
doprovází místní pracovník parku. Jsme v její jižní části, kde kromě mandelíků a vlh
především pátráme po dropech. Nakonec na jednom místě, kde se pěstuje vojtěška, jich 16
zaměřujeme ve stativových dalekohledech. Pěkné je i malé hejno dytíků úhorních v poli,
které vidíme docela zblízka.
Po klidné noci s
hlasy místních blatnic
skvrnitých
a
bohaté
snídani vyjíždíme do
jihozápadní části parku.
Nejprve zastavujeme u
slaného jezera s výskytem
alkalických solí, slaných
půd zvaných solončaky a
slanomilné
vegetace
(jitrocel přímořský), ale
jezero je až příliš vyschlé,
a ptáků je tu po málu.
Zato si ale užíváme
pozorování
poštolek
rudonohých. Když přicházíme k místu, kde už je vidět i vodní hladina (jezero Böddiszék), i
vodní ptáci jsou viditelnější. Z místní vysoké pozorovatelny vidíme třeba 5 kolpíků, volavku
červenou, husice liščí, asi 20 tenkozobců, snad 300 hus velkých, několik volavek bílých,
rybáky černé, vodouše rudonohé, tmavé i bahenní nebo desítky kolih velkých. Větší
pozornost určitě vyvolali dva kalousi ušatí, hlas výrečka malého a 3 dytíci úhorní.
Po zastávce, kterou nakonec
hodnotíme asi jako nejlepší v celém
parku, jedeme přes Kecskemét
k Tiszaalpáru, kde nad jedním
z mrtvých ramen řeky Tiszy se asi dvě
hodiny snažíme vysledovat hlavně
vodní
ptáky.
Kromě
volavek,
kormoránů velkých, motáků pochopů,
čírek, kopřivek, lžičáků nebo vlh nás
nejvíc zajímá hejno 22-24 kolpíků
bílých a jeden kormorán malý.
Náš třetí a zároveň poslední
den našeho pobytu volíme pěší trasu nedaleko našeho ubytování. Ujdeme přibližně 6
kilometrů krajinou, která je už více zalesněná a s roztroušenými keři a pastvinami, k obci
Fülöpháza. Součástí této části NP je spíše mozaika různých prostředí, mezi kterými vynikají
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písečné duny. Ptáků zde však v tuto dobu vidíme jen málo. Nejdříve se nám na cestě
předvádí čtyři dudci, ale pak už nám dnes radost udělá spíš krásná ještěrka zelená. To nám
ale celkový dojem z národního parku nekazí.
Slunce už připomíná spíš začátek podzimu, ale krajina Malé Kumánie mezi řekami
Tisou a Dunajem u města Kecskemét je i v tomto ročním období inspirativní. Přesto, že je to
nejsušší oblast Maďarska, je možné tu poznávat právě to, jak se zde kloubí přírodní prvky
druhů suchomilných, ale i vodních (oblast je m.j. také známá výskytem řady zajímavých
druhů ryb). Národní park Kiskunsági (čti Kiškunšág) chrání unikátní přírodu Panonské pánve
od roku 1975 na rozloze asi 48.000 ha a asi 70% je pak součástí biosferické rezervace
UNESCO. Kdo chce tedy poznat daleko pestřejší přírodu, než je ta v daleko známějším a
navštěvovanějším NP Hortobágy, pak má jedinečnou příležitost právě zde.

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

Obojživelníci (Amphibia):
čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
26.03.15

Hradec nad Svitavou-Banín (6364), silnice mezi obcemi, cca 20 ex., J.Mach a O.Mach

ropucha zelená (Bufo viridis)
25.05.15
31.05.15

Svitavy (6264), Lánský r., hlasy ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., hlasy ex., J.Mach

kuňka obecná (Bombina bombina)
10.05.15
25.05.15
31.05.15
07.06.15
22.07.15

Hradec n. S. (6364), rybníčky na jižním konci obce, hlasy ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., hlas 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., hlasy více ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., hlasy více ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., hlasy více ex., J.Mach

skokan krátkonohý (Rana lessonae)
15.05.15

Javorník (6264), rybníček u ObÚ, 1 ex., J.Mach

blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
květen 2015

Svitavy (6264), zahrada na ulici Na Průhonu, 1 ex., M.Šrajbr

Plazi (Reptilia):
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
30.07.15

Borová u Poličky (6262), Svatá Kateřina, 1F u chalupy č.o. 77, J.Mach

slepýš křehký (Anguis fragilis)
17.05.15
30.06.15

Koclířov (6265), obec, uhynulí 2 ex., J.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), v Hradeckém lese, 1 uhynulý ex., J.Mach
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Ptáci (Aves):
potáplice severní (Gavia arctica)
31.03.15

Opatov (6165), r. Hvězda, 2 ex., M.Janoušek

potáplice malá (Gavia stellata)
10.10.15

Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák

potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
17.07.15

Jedlová (6364), r. Polní, 1 ad se 2 juv., J.Mach

potápka rudokrká (Podiceps grisegena)
30.03.15
29.08.15

Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., F.Jetmar a L.Novák
Opatov (6164), Nový r., 1 ex., P.Brandl

kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)
23.08.15
24.08.15
25.08.15
25.08.15
25.08.15
26.08.15
27.08.15
04.09.15
13.09.15

Opatov (6164), r. Hvězdička, 5 ex., P.Bergmann, M.Janoušek a F.Jetmar
Opatov (6164), r. Hvězdička, 5 ex., M.Janoušek, F.Jetmar a J.Mach
Opatov (6164), r. Hvězdička, 5 ex., F.Jetmar
Opatov (6164), r. Hvězda, 1 ex., J.Haber
Opatov (6164), r. Hvězda, 3 ex. (1 ad. + 2 juv.), ostrov z. části, M.Podhrázský
Opatov (6164), r. Hvězdička a r. Hvězda, 5 ex., F.Jetmar a M.Polák
Opatov (6264), Nový r., 1 ex., M.Janoušek
Opatov (6164), r. Hvězda, 1 juv., F.Jetmar
Opatov (6264), r. Hvězda, 1 ex., M.Janoušek

bukač velký (Botaurus stellaris)
14.09.15

Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach

bukáček malý (Ixobrychus minutus)
asi 20.06.15
24.06.15
31.08.15
13.09.15

Opatovec (6164), mládě transportováno po napadení kočkou do ZS Zelené Vendolí, kde krátce
na to uhynul (J.Zelený)
Hradec n. Svitavou (6364), dospělý jedinec transportován po napadení kočkou do ZS Zelené
Vendolí, kde krátce na to uhynul (J.Zelený)
Svitavy (6264), Horní r., 1F/juv., J.Mach
Opatov (6164), plůdkový r., 1 juv., L.Novák

kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
16.08.15
29.08.15

Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák
Opatov (6164), r. Hvězda, 2 ex., P.Bergmann

volavka bílá (Egretta alba)
14.04.15
14.04.15

Svitavy (6264), Lánský r., 8 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 8 ex., L.Novák
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26.09.15
15.10.15
24.10.15

Svitavy (6164), Nový r., 28 ex., M.Janoušek
Opatov (6165), r. Hvězda, 18 ex., F.Jetmar
Opatov (6165), r. Hvězda, 10 ex., M.Janoušek

volavka červená (Ardea purpurea)
11.08.15

Svitavy (6264), Lánský r., 1 juv., J.Mach

labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
19. a 20.04.15
22.04.15
23.04.15

Třebařov (6166), Velký třebařovský a r. Rohlíček, 1 ex., K.Sopoušek
Třebařov (6166), r. Rohlíček, 1 ex., P.Moutelík
Třebařov (6166), r. Rohlíček, 1 ex., K.Sopoušek

husa běločelá (Anser albifrons)
09.12.15
10.12.15

Svitavy (6264), nad městem, 19 ex., L.Novák
Svitavy (6264), na dně Dolního r., 17 ex., L.Novák

husa velká (Anser anser)
29.03.15
03.04.15
03.04.15
13.04.15

Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), nad gymnáziem, přelet 1 ex., J.Mach

husice liščí (Tadorna tadorna)
08.03.15

Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach a L.Novák

husice nilská (Alopochen aegyptiacus)
05.03.15
11.03.15
12.04.15
04.05.15

Svitavy (6264), Horní r., 3 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák

kachnička mandarínská (Aix galericulata)
16.05.15
07.06.15

Hradec n. Svitavou (6364), ř. Svitava v dolní části obce, 1F, J.Richtr
Radiměř (6364), potok v obci, 1F, J.Vrána

čírka obecná (Anas crecca)
29.08.15
12.09.15
12.09.15
12.10.15
31.10.15
21.11.15
19.12.15

Jedlová (6363), r. Dubovec, 9 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 8 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 9 ex., L.Novák
Jedlová (6364), Luční r., 7 ex., J.Mach
Opatov (6164-6165), r. Hvězda a Nový, 60 ex., P.Bergmann
Opatov (6165), r. Hvězda, 19 ex., F.Jetmar
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., J.Mach
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čírka modrá (Anas qeurquedula)
13.05.15
24.05.15
25.05.15
27.05.15
11.06.15

Svitavy (6264), Dolní r., 1M, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1M+1F, L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 2MM+1F, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 2MM, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 2F, L.Novák

kopřivka obecná (Anas strepera)
26.04.15
24.05.15
12.06.15
02.07.15

Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 5 párů, V.Klejch
Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 5 párů, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1M+1F, L.Novák
Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 4 ex., J.Mach

hvízdák eurasijský (Anas penelope)
07.03.15
27.03.15
27.03.15

Svitavy (6264), Dolní r., 10M+3F, M.Chaloupka, J.Mach, O.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 6M+5F, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 13 ex., L.Novák

ostralka štíhlá (Anas acuta)
06.04.15

Svitavy (6264), Dolní r., 1M+1F, J.Mach

hohol severní (Bucephala clangula)
27.02.15
03.03.15
30.10.15
24.11.15
18.12.15
21.12.15

Svitavy (6264), Dolní r., 1M, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1M, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1M+1F, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1M, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1F, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1M, J.Mach

lžičák pestrý (Anas clypeata)
31.05.15

Pomezí (6263), Pomezský r., 1M, J.Mach

polák malý (Aythya nyroca)
27.08.15
28.09.15

Opatov (6164), Nový r., 1 ex., M.Janoušek
Třebařov (6166), Velký r., 1 ex., P.Moutelík

morčák prostřední (Mergus serrator)
17.04.15

Svitavy (6264), Horní r., 1M+1F, J.Mach

morčák velký (Mergus merganser)
21.01.15
11.03.15
03.12.15

Svitavy (6264), Horní r., 1M+1F, L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1M, J.Mach
Svitavy (6264), Horní r., 1M, J.Mach a L.Novák
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23.12.15
26.12.15
31.12.15

Opatov (6165), r. Hvězda., 11 ex., M.Janoušek
Svitavy (6264), Horní r., 1M, L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1M, L.Novák

orel mořský (Haliaeetus albicilla)
01.03.15
05.03.15
03.10.15
14.11.15
16.11.15

Svitavy (6264), Horní r., 1 imm. ex., J.Mach
Svitavy (6264), Horní r., 1 imm. ex., L.Novák
Opatov (6164), Nový r., 2 ad., F.Jetmar, J.Mach a exkurze
Třebařov (6166), Velký rybník, 2 ad., L.Novák
Koclířov (6265), pole j. od R35, 2 ad., L.Novák

orlovec říční (Pandion haliaetus)
22.03.15
04.04.15
09.04.15
12.04.15
12.04.15
15.04.15
05.05.15
29.08.15
03.10.15
10.10.15
28.10.15

Opatov (6164ú, Nový r., 1 ex., M.Janoušek
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach
Opatov (6164), r. Vidlák, 1 ex., J.Mach
Opatov (6164), Nový r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
Jedlová (6364), nad r. Kmotr, 1 ex., J.Mach
Opatov (6164-6165), r. Hvězda a Nový r., 1 ex., F.Jetmar, J.Mach a exkurze
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach

moták lužní (Circus pygargus)
07.06.15
07.06.15
16.06.15
17.07.15
10.08.15
16.08.15
23.08.15
29.08.15

Vendolí (6264), nad poli sv. od obce, 1M, J.Mach
Vendolí (6264), nad poli u letiště, 1F, J.Mach
Polička (6263), pole směr Střítež, 1F, V.Klejch
Jedlová (6363), r. Dubovec, 1M, J.Mach
Vendolí (6264), pole u letiště, 1M+2F, J.Mach
Svitavy (6264), Mor. Lačnov, pole u j. poldru, 1M, L.Novák
Radiměř (6264), pole s. od obce, 1M, J.Mach
Jedlová (6363), u r. Osika a Luční, 1M, J.Mach

moták pilich (Circus cyaneus)
14.06.15
21.11.15
04.12.15

Radiměř (6364), u silnice na Rohoznou, 1 ex., J.Vrána
Opatov (6164), Nový r., 1F/1 juv., F.Jetmar
Opatov (6165), pole z. od r. Hvězda, 1F, L.Novák

luňák červený (Milvus milvus)
07.03.15
24.05.15
23.08.15
01.10.15
02.10.15

Dolní Újezd (6163), pole k Pohodlí, 1 ex., J.Mach a O.Mach
Telecí (6363), nad obcí, 1 ex., J.Mach
Radiměř (6264), pole s. od obce, 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Mor. Lačnov, pole Na předělu u R35, 2 ex., J.Mach
Svitavy (6265), Mor. Lačnov, pole Na předělu u R35, 1 ex., J.Mach

káně bělochvostá (Buteo rufinus)
16.09.15

Svitavy (6264), nad městem, 1 ad. (světlá fáze), J.Mach (bude posuzováno FK ČSO)
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poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
12.09.15
13.09.15
16.09.15
17.09.15
18.09.15

Svitavy (6264), u Horního r., 1M, L.Novák
Kamenná Horka (6265), pole sz. od obce, 1M v šatě 2. zimy, J.Mach
Svitavy (6265), Lány, pole u vodojemu, 1F + 1 juv., L.Novák
Kamenná Horka (6265), pole sz. od obce, 1F + 1 juv., L.Novák
Kamenná Horka (6265), pole sz. od obce, 1F, M.Janoušek

ostříž lesní (Falco subbuteo)
03.05.15
17.07.15

Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach a O.Mach
Jedlová (6364), nad r. Polní, 1 ex., J.Mach

jeřáb popelavý (Grus grus)
23.02.15

Opatov (6164), Nový r., 2 ex., F.Jetmar

chřástal polní (Crex crex)
01.06.15
03.06.15
03.06.15

Koclířov (6265), louky v horní částí obce, hlas 1M, J.Mach a O.Mach
Banín (6364), niva ř. Svitavy, hlas 1M, J.Mach a O.Mach
Březová n. Svitavou – Muzlov (6364), louka u žel. tunelu, hlas 1M, J.Mach a O.Mach

chřástal kropenatý (Porzana porzana)
15.04.15

Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák

chřástal vodní (Rallus aquaticus)
24.11.15

Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach

čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
07.03.15
25.04.15
07.06.15

Dolní Újezd (6163), pole k Pohodlí, cca 400 ex., J.Mach a O.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), pole u Vendolského p., 6 ex. (snůška), J.Mach
Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 8 ad., 2 pull. a 4 vejce., V.Klejch

kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
07.03.15

Dolní Újezd (6163), pole k Pohodlí, cca 400 ex., J.Mach a O.Mach

kulík písečný (Charadrius hiaticula)
29.05.15
30.05.15
31.05.15

Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach a L.Novák

vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis)
25.04.15

Opatov (6164), Nový r., 3 ex., P.Bergmann
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jespák bojovný (Philomachus pugnax)
18.04.15
24.04.15
25.04.15
08.05.15
09.05.15
15.05.15
10.06.15
11.06.15
02.07.15

Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek a L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 3 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek a L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1M, L.Novák

jespák obecný (Calidris alpina)
29.08.15

Jedlová (6363), Lesní r., 1 juv., J.Mach

jespák šedý (Calidris temminckii)
03.05.15
18.05.15
31.05.15
12.10.15

Opatov (6164), Nový r., 4 ex., M.Janoušek
Opatov (6164), Nový r., 6 ex., F.Jetmar
Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., J.Mach a L.Novák
Jedlová (6364), Luční r., 1 ex., J.Mach

jespák malý (Calidris minuta)
18.05.15
31.05.15

Opatov (6164), Nový r., 1 ex., F.Jetmar
Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., M.Janoušek

sluka lesní (Scolopax rusticola)
07.10.15

Janov (6164), Gajer-Brlenka, 1 ex., L.Urbánek

slučka malá (Lymnocryptes minimus)
03.10.15
10.10.15
12.10.15
28.12.15

Opatov (6164), Nový r., 1 ex., F.Jetmar, J.Mach a exkurze
Svitavy (6264), mokřiny u Lánského r., 1 ex., J.Mach
Jedlová (6364), r. Osika, 1 ex., J.Mach
Svitavy, u Lánského r., 2 ex., J.Mach

bekasina otavní (Gallinago gallinago)
14.12.15
23.12.15
25.12.15
27.12.15
28.12.15
29.12.15

Svitavy, u Lánského r., 4 ex., M.Janoušek
Opatov, Nový r., 6 ex., M.Janoušek
Opatov, Nový r., 4 ex., M.Janoušek
Opatov, Nový r., 9 ex., F.Jetmar
Svitavy, u Lánského r., 2 ex., J.Mach
Opatov, Nový r., 6 ex., M.Janoušek

racek malý (Larus minutus)
17.04.15
23.08.15

Svitavy (6264), Dolní r., 1 ad. + 1 imm., J.Mach
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., M.Janoušek
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racek černohlavý (Larus melanocephalus)
24.03.15
29.08.15

Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek
Jedlová (6363), r. Osika, 1 juv., J.Mach

racek žlutonohý (Larus fuscus)
05.04.15

Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., J.Mach

rybák černý (Chlidonias niger)
03.05.15
04.05.15
23.05.15
25.05.15
11.06.15

Svitavy (6264), Dolní r., 10 ex., J.Mach a O.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 13 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 6 ex., M.Janoušek a L.Novák

rybák bahenní (Chlidonias hybridus)
24.05.15

Opatov (6164), pod Novým r., 6 ex., P.Bergmann

rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus)
16.08.15

Svitavy (6264), Dolní r., 3 juv., L.Novák

rybák obecný (Sterna hirundo)
20.04.15

Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák

sýc rousný (Aegolius funereus)
06.03.15
07.03.15
07.03.15
10.03.15
10.03.15
18.03.15

Jedlová (6363), volání 1M, J.Dudek
Radiměř (6364), Nový les u Rohozenského vrchu, hlas 1M, M.Velešík a J.Vrána
Lavičné (6364), les k Rohozné, 2 ex., M.Velešík a J.Vrána
Radiměř (6364), Nový les u Rohozenského vrchu, hlas 1M, J.Mach a O.Mach
Radiměř (6264), Radiměřský les u Poličského vrchu, hlas 1M, J.Mach a O.Mach
Karle (6264), Javornický hřeben, hlas 1M, J.Mach

výr velký (Bubo bubo)
18.03.15
26.03.15

Karle (6264), Javornický hřeben, přelet 1 ex., J.Mach
Banín - Muzlov (6364), hlasy 2MM, J.Mach a O.Mach

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
07.03.15
26.03.15

Svojanov (6364), les v blízkosti hradu, 2M, M.Velešík a J.Vrána
Banín - Muzlov (6364), přelety a hlas 1M, J.Mach a O.Mach

kalous ušatý (Asio otus)
07.03.15

Lavičné (6364), les k Rohozné, 2 ex., M.Velešík a J.Vrána
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puštík obecný (Strix aluco)
07.03.15
10.03.15

Svojanov (6364), les v blízkosti hradu, 2M, M.Velešík a J.Vrána
Stašov (6364), Nový les, hlas 1M, J.Mach a O.Mach

sova pálená (Tyto alba)
13.12.15

Litomyšl (6163), silnice u zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů, 1 ex., F.Jetmar

dudek chocholatý (Upupa epops)
23.04.15

Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák

strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
11.01.15
18. a 19.02.15
24.02.15

Chrastavec-Půlpecen (6365), u řeky Svitavy, 1 ex., J.Mach a O.Mach
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák

krutihlav obecný (Jynx torquilla)
19.04.15
19.04.15

Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., L.Novák

linduška luční (Anthus pratensis)
08.10.15

Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, cca 150 ex., J.Mach

linduška horská (Anthus spinoletta)
04.04.15
21.04.15
22.04.15
23.04.15
04.05.15
16.11.15

Jedlová (6364), r. Polní, 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek a L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek a J.Mach
Opatov (6164), r. Vidlák, 1 ex., J.Mach

linduška rudokrká (Anthus cervinus)
20.04.15
25.04.15

Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek
Hradec n. Svitavou (6264), pole z. od obce, 1 ex., J.Mach

konipas luční (Motacilla flava)
12.04.15
17.04.15
18.04.15
25.04.15
25.04.15
04.05.15
13.09.15
01.10.15

Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex. ssp. feldegg, M.Janoušek
Svitavy (6264), Lánský r., 19 ex., M.Janoušek
Svitavy (6264), Lánský r., 25 ex., M.Janoušek
Hradec n. Svitavou (6264), v poli u Vendolského p., 1M ssp. flava, J.Mach
Vendolí (6264), obora s koňmi, 9 ex. ssp. flava, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex. ssp. feldegg, M.Janoušek a J.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), pole v. od R43, min. 5 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Mor. Lačnov, pole Na předělu u R35, 1 ex., J.Mach
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slavík modráček (Luscinia svecica)
17.04.15

Svitavy (6264), Lánský r., 1M, M.Janoušek

slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
08.05.15

Svitavy (6264), park J.Palacha, 1 zp. M, J.Mach

slavík tmavý (Luscinia luscinia)
06.05.15

Svitavy (6264), ulice Riegrova, 1M, P.Moutelík a L.Novák

drozd cvrčala (Turdus iliacus)
22.03.15
31.03.15

Hradec n. Svitavou (6264), pole u ČOV, 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), louka u Dolního r., 2 ex., J.Mach

cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
18.05.15
24.05.15
03.06.15
30.06.15
30.06.15
02.07.15
02.07.15

Hradec n. Svitavou (6364), u rybníčků v dolní části obce, 1 zp. M, L.Novák
Sádek (6363), niva Bílého p. v dolní části obce, 1 zp. M, J.Mach
Banín (6364), niva ř. Svitavy u žel. trati, 2 zp. M, J.Mach a O.Mach
Banín (6364), niva ř. Svitavy u žel. trati, 1 zp. M, J.Mach a O.Mach
Hradec n. Svitavou (6364), niva ř. Svitavy mezi viadukty, 1 zp. M, J.Mach a O.Mach
Stašov (6364), niva ř. Křetínky, 1 zp. M, J.Mach
Jedlová (6364), u Skalního r., 1 zp. M, J.Mach

cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
18.05.15
08.07.15
22.08.15

Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, L.Novák

rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaneus)
15.04.15
19.04.15
08.05.15

Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), mokřiny za Lánským r., 1 zp. M, J.Mach

budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
31.05.15

Čistá (6164), les u Brlenky, 1 zp. M, P.Adamík (má být schváleno FK ČSO)

lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
18.04.15
19.04.15
19.04.15
13.09.15

Svitavy (6264), Dolní r., 3M+2F, L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 5 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., L.Novák
Koclířov (6265), lesní okraj j. od R35, 1F, J.Mach
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lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
08.05.15

Radiměř (6364), Žlíbek, 1 zp. M, J.Richtr

dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
10.11.15

Dlouhá Loučka (6265), v obci, 119 ex., L.Novák

hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
01.06.15
07.06.15

Opatov (6164), pod Novým r, 1M, F.Jetmar
Opatov (6164), r. Vidlák, 1M, F.Jetmar

moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
13.04.15
14.04.15
22.05.15

Svitavy (6264), Lánský r., 11 ex., M.Janoušek a J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 8 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ad. navštěvuje hnízdo, J.Mach

žluva hajní (Oriolus oriolus)
24.05.15
07.06.15
15.06.15

Svitavy (6264), Mor. Lačnov, u j. poldru, hlas 1M, M.Chaloupka
Hradec n. Svitavou (6264), alej topolů u ČOV, 1 zp. M, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, L.Novák

strnad obecný (Emberiza citrinela)
25.11.15

Rohozná (6364), pole s. od obce, cca 460 ex., L.Novák

strnad luční (Emberiza calandra)
23.03.15
22.04.15
25.04.15
05.05.15
16.06.15
21.06.15
26.06.15
13.07.15
24.07.15

Hradec n. Svitavou (6264), býv. skládka za ÚKZÚZem, 7-8 ex., (3 zp. M), J.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), býv. skládka za ÚKZÚZem, 1 zp. M, J.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), u Vendolského p., 1 zp. M, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Hradec n. Svitavou (6264), býv. skládka za ÚKZÚZem, 1 zp. M, J.Mach
Radiměř (6264), boží muka v polích s. od obce, 1 zp. M, J.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), býv. skládka za ÚKZÚZem, 2 zp. M, J.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), býv. skládka za ÚKZÚZem, 1 zp. M, J.Mach
Radiměř (6264), úvoz s. od obce, 1 ex., J.Mach

Savci (Mammalia)
rejsec černý (Neomys anomalus)
12.05.15

Svitavy (6264), Dolní r., 1 uhynulý ex., J.Mach

rejsek malý (Sorex minutus)
29.10.15

Borová (6262), Svatá Kateřina, uhynulý 1M, J.Mach
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vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
leden-únor 2015 Široký Důl (6263), sklep jednoho domu v obci, 2 ex., J.Sejkorová

netopýr severní (Eptesicus nilssonii)
03.07.15

Svitavy (6264), podstřeší domu Bří Čapků 2-6, 43 ex., J.Mach

netopýr večerní (Eptesicus serotinus)
16.07.15

Svitavy (6264), Revoluční 1-7, 117 vyletujících ex., J.Mach a O.Mach

netopýr vodní (Myotis daubentonii)
03.07.15

Svitavy (6264), nad hladinou Dolního rybníka, hlasy ex. v detektoru, J.Mach

netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
20. a 21. 10.15

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

bobr evropský (Castor fiber)
11.01.15
07.03.15
21.10.15
11.11.15

Rozhraní (6365), řeka Svitava, na nejsevernějším konci obce, okusy dřevin, J.Mach a O.Mach
Jedlová (6364), rybník Kmotr, čerstvé okusy, J.Mach a O.Mach
Kunčina (6265), Kunčinský potok, čerstvé ohryzy na stromech, P.Lustyk
Jedlová (6364), rybník Kmotr, čerstvé okusy, J.Mach

křeček polní (Cricetus cricetus)
Kamenná Horka (6265), pole sev. od vodojemu v Lánech, 1 uhynulý ex., J.Mach

myšice temnopásá (Apodemus agrarius)
14.09.15

Svitavy (6264), okraj Dolního rybníka, 1 uhynulá F, J.Mach (foto)

myšice lesní (Apodemus flavicollis)
17.07.15

Kamenec (6263), Pavlišův r., 1 uhynulý ex., J.Mach

psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)
2015

blíže nespecifikovaný nález uhynulého ex., J.Richtr

lasice hranostaj (Musela erminae)
16.11.15

Opatov (6164), rybník Vidlák, 1 ex. v letním šatu, J.Mach

vydra říční (Lutra lutra)
23.03.15
19.11.15

Třebařov (6166), rybniční soustava, 1 ex., M.Polák
Svitavy (6264), Lánský rybník, 1 ex., L.Novák

daněk evropský (Dama dama)
30.06.15

Vendolí (6264), lesní paseka s výsadbou jv. od Karlíčkova vrchu, 1 ex. (špičák), J.Mach
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