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ZPRÁVY Z VÝBORU 

  
■ Pro rok 2019 se registrovalo za naši organizaci 16 členů (N. Císařová, P. Gregorová, M. 

Janoušek, F. Jetmar, K. Kolářová, J. Mach, P. Novák, M. Polák, D. Šrajbr, M. Šrajbr, F. Vorba, J. 

Vrána, P. Zobač). Dále je čestným členem ZO pan J. Pěnička. V květnu se rodinnému členství 

pak nově přihlásila Marie Zdražilová ze Svitav s dcerami Julií a Alenou. 

 

■ 23. února se čtyři členové ZO (M. Janoušek, F. Jetmar, J. Mach a M. Polák) zúčastnili 

v Litomyšli přátelského posezení k 70. narozeninám Lubora Urbánka. Organizátory se stali 

kolegové z litomyšlské ZO ČSOP a členové tehdejšího ornitologického kroužku, který dlouhá 

léta L. Urbánek vedl. 

 

■  V tomto roce se naše organizace stala historicky poprvé vlastníkem pozemku. 

Konkrétně paní Pospíšilová z Opatova darovala (na základě přání zesnulého pana V. Svobody) 

pozemky p.č. 6680, 6681 a 6682 o výměře přibližně 0,5 ha. Asi na polovině plochy je louka s 

tisícovkou prstnatců májových, dále hladýš pruský a další druhy rostlin, o které budeme i 

nadále pečovat pod vedením F. Jetmara. 

 

NAVRHUJEME, VYJADŘUJEME SE, …  

 

■ Ve správním řízení vyjadřujeme negativní stanovisko k žádosti Rybářství Litomyšl 

k zástřelu volavek popelavých na rybnících u Třebařova. Odbor životního prostředí MěÚ 

v Moravské Třebové povolení i na základě negativního stanoviska AOPK nevydal. Proti 

rozhodnutí úřadu se RL odvolalo ke KrÚ Pardubického kraje. 

 

■ Ve správním řízení hájíme (F. Jetmar) zájmy ochrany přírody při snaze používat 

biocidy při asanaci kůrovcové dřevní hmoty v území PR Králova zahrada. Správní orgán i díky 

posudku AOPK vydal rozhodnutí s přísnými podmínkami ve prospěch ochrany tohoto 

prostředí. 

 

■ Na jaře nachází O. Hrubý a F. Jetmar ve Farském lese rozježděné plochy porostů od 

lesní techniky, se kterou se tu pohybovali lesníci při odvozu těženého dřeva. Došlo 

k výraznému narušení prostředí, kde se vyskytují brouci lesák rumělkový a zdobenec 

zelenavý. Zejména ale byly zasaženy porosty lýkovce jedovatého, bledulí jarních, áronu 

plamatého nebo zimolezu. Po konzultaci s Krajským úřadem a vedením lesní správy 

vyhodnocujeme situaci a nakonec neprovádíme další kroky. 

 



 4 

■ Zapojili jsme se i letos do podmínek závodu Cyklo Maštale 2019 v území PR Maštale, 

ke kterým jsme se již v minulosti vyjadřovali, a na základě kterých KrÚ i organizátoři už 

daleko lépe nastavují opatření ve prospěch ochrany přírody při červnovém závodě. 

 

■ Nejvíce energie v celém roce věnoval F. Jetmar ve spolupráci s O. Hrubým dvěma 

„kauzám“. Jedna z nich byla započata už koncem roku 2018 v území Hřebečovského hřbetu 

(revír Nová Ves), když Lesy ČR s.p. požádaly KrÚ o těžbu a asanaci dřevní hmoty v místech 

výskytu vzácné rostliny ploštičníku evropského. Navíc v místech, kde současné polomy 

vznikly dřívějším nevhodným holosečným odtěžením stromů na hraně kuesty, čím došlo 

k možnosti vlivů větrných poryvů narušit další lesní plochy. V lednu se konalo terénní šetření, 

kterého se za nás účastnili K. Sopoušek a O. Hrubý. Krajský úřad povolení nevydal. Proti tomu 

se Lesy ČR vystoupily, ale nakonec své odvolání „stáhly“, přičemž nakonec se počkalo na 

dobu vegetace, kdy bylo zjevnější, kde se rostliny ploštičníku skutečně vyskytují.  V červnu 

byl mezi Lesy ČR, KrÚ a AOPK nelezen kompromis, díky kterému se část dřevní hmoty 

z některých míst náročného terénu asanovala. 

 Druhou záležitostí je snaha F. Jetmara dovést k lepším způsobům hospodaření v lesích 

PR Maštale, kde bohužel Městské lesy Litomyšl provádí nevhodné (dle nás intenzivní) 

technologie v podobě holosečí, naorávání půdy pro obnovu borovic, vysazování modřínů 

nebo provádění orby a pěstování obilovin v místech, která k tomu nejsou registrována. 

Krajský úřad není schopen tuto situaci řádně řešit, a tak se obracíme na Českou inspekci 

životního prostředí i Ministerstvo životního prostředí, kde však nedosahujeme výsledků, 

které by z našeho pohledu byly uspokojivé. F. Jetmar iniciuje jednání KrÚ a AOPK 

v Pardubicích, na kterém se m.j. projednávalo směřování a další osud prostředí, které díky až 

likvidačnímu hospodaření už nyní podle našich názorů ztrácí význam zvláště chráněného 

území. 
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BLESKOVKY  

 
        Již druhou zimní sezónu registrujeme v polním hnojišti u Hradce nad Svitavou pokusy 

lindušek horských o zimování. Stejná pozorování jsou pak zaznamenána na okrajích rybníka 

Hvězda u Opatova. 

 

 Od ledna roku 2019 se nachází v území okresu Svitavy první národní přírodní 

rezervace. Stala se jí oblast Hřebečského hřbetu jižně od silnice I/35, přibližně v místech 

dříve zde vyhlášené přírodní rezervace. Po mnoha letech úsilí řady osob v čele s Ondřejem 

Hrubým se podařilo území vymanit z péče Krajského úřadu Pardubického kraje, která 

neodpovídala daným potřebám. Všem, kteří se o tento krok zasloužili, patří velký dík. Správu 

NPR Rohová převzala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. O lesy na svazích kuesty, kde se 

vyskytuje celá řada karpatských prvků flóry i fauny, i právě o ochranářské snahy v tomto 

cenném území, se mj. zajímala také reportérka p. Gregorová ze 7.G – pobočný spolek Hnutí 

Duha (článek o Rohové vyšel v únoru 2020). Velmi pěkný příspěvek vyšel i „z pera“ Pavla 

Lustyka (rovněž má velký díl zásluhy na vzniku NPR) v časopise Ochrana přírody:  

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/rohova-nova-npr-na-

ceskomoravskem-pomezi/. Vřele doporučujeme k přečtení. 

 

 Po několika málo letech jsme zaznamenali druhý případ, kdy byl dospělý orel mořský 

sražen vlakem v prostoru tratě u Zádulky mezi Opatovem a Semanínem. Stalo se tak 15. 

února, kdy byl jedinec nalezen u železničního tělesa při jeho opravách. Smutnější je tato 

událost hlavně proto, že s největší pravděpodobností vždy jde o zdejší hnízdící jedince, u 

kterých již v tomto ročním období začíná hnízdění. 

 
 Po sedmi letech jsme přivítali na vypuštěném Lánském rybníku ve Svitavách při jarním 

průtahu konipase citrónového. 6. dubna M. Janoušek a 20. dubna J. Vrána byli objevitelé 

tohoto u nás stále poměrně vzácného ptačího druhu. V květnu se pak na čtyři dny (6., 7., 8. a 

11.) objevila na dně Lánského rybníka znovu samice, kterou tentokrát pozorovali M. 

Janoušek a jednou J.  Mach. 

 

 V letošním roce jsme zaznamenali na svitavských rybnících zvýšený počet výskytů 

husice nilské. Jednalo se o jedince, ale také dvojice nebo až čtveřice ptáků. Nejbližší 

hnízdiště tohoto nepůvodního druhu se nachází Na Netřebském rybníku u Českých Heřmanic 

na pomezí Litomyšlska a Vysokomýtska. 

 

 Televizní štáb pořadu ČT Nedej se! navštívil přírodní rezervaci Psí kuchyně, kde za 

účasti O. Hrubého natočil materiál, ve kterém chce představit stav chráněných území pod 

dohledem dobrovolných ochránců přírody. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/rohova-nova-npr-na-ceskomoravskem-pomezi/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/rohova-nova-npr-na-ceskomoravskem-pomezi/
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 21. května zaznamenal M. 

Beran na pasece u Zádolského 

rybníka mezi Semanínem a 

Opatovem dva lelky lesní, kteří i 

posedávali na větvích borovic 

(foto). Jde o naprosto mimořádné 

pozorování tohoto v celé 

republice poměrně vzácného 

druhu, které se Mirkovi podařilo i 

fotodokumentovat. 

 

 

 

 V druhé polovině měsíce května si pečliví pozorovatelé přírody jistě všimli 

masivnějšího poletování motýla babočky bodlákové. V námi širokém pásu od Borové u 

Poličky po Lanškroun se daly zaznamenat migrační pohyby tohoto relativně běžného motýla. 

 

Od začátku měsíce března registrovala řada pozorovatelů přírody přítomnost bobra 

evropského na Ostrém potoce mezi Vodárenským lesem a Lánským rybníkem. Šlo o nebližší 

výskyt městu Svitavy v dosavadní moderní biologické historii. Bobr přehradil koryto potoka 

malou hrází a voda se začala vylévat do okolního pole. Přítomnost bobra jistě i laikové 

registrovali díky typickým ohryzům na okolní pobřežní vegetaci. V místě, kde se dnes 

pohybuje řada lidí (např. i při venčení psů), včetně fotografů, neměl bobr příliš klidu. Přesto 

zde vydržel přibližně do poloviny měsíce května. 

 

V červnu se O. Hrubému podařil významný nález v území Královy zahrady. Pod kůrou 

mrtvého ležícího jasanu byla nalezena larva silně ohroženého lesáka rumělkového (Cucujus 

cinnaberinus). Výskyt z okolí České Třebové je znám už z osmdesátých let a v okolí střelnice v 

Semaníně byl lesák rumělkový nalezen při oficiálním entomologickém průzkumu, takže nález 

na Králově zahradě není až tolik překvapivý. Je ale samozřejmě dobře, se se druh vyskytuje i 

na svém typickém biotopu, jakým Králova zahrada nepochybně je. Dále bylo na Králově 

zahradě letos pozorováno větší množství zdobenců zelenavých (Gnorimus nobilis) a ukazuje 

se, že je zde mnohem hojnější, než se dosud předpokládalo. 

 

Zřejmě v roce 2019 došlo k prvnímu roku, kdy přestaly kavky obecné hnízdit ve 

Svitavách. Nebyly pozorovány na tradičních lokalitách v době hnízdění. Už začátek zimy 

naznačil přítomnost jen jednoho nebo dvou párů. Svitavská menší kolonie se tak s největší 

pravděpodobností v tomto roce rozpadla. Naopak ve všech okolních městech kavky hnízdí 

(Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Moravská Třebová, Lanškroun, Litomyšl a Polička), přičemž 

nejpočetnější stavy jsou v Poličce a Litomyšli. 
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 Naopak vůbec historicky první úspěšné vyhnízdění v okrese Svitavy potvrdil u husy 

velké Jiří Mach na vodní ploše biocentra (též Finsterlova hlubina) u města Jevíčko. Pět 

mláďat spatřil s párem dospělců 19. května a později i 9. června. Podrobnosti a další 

informace si lze najít ve sborníku Panurus č. 28, který vydává Východočeská pobočka České 

společnosti ornitologické. 

 

Ve spolupráci s Krajským úřadem a firmou ČEZ se J. Vrána podílel na přemístění 

hnízda čápa bílého (Ciconia ciconia) ve Vendolí. Z původního sloupu elektrického vedení, kde 

mláďata často umírala úderem el. proudu, bylo hnízdo přeneseno o pár metrů dál na nově 

vybudovanou podložku do zahrady paní Janouškové. 

 

Kromě Lánského rybníka provádí J. Vrána kroužkování také na dalších místech 

Svitavska. Pravidelně k odchytům dochází hlavně v gymnaziálním arboretu, Vodárenském 

lese a intravilánu obce Svojanov. Mezi nejzajímavější chycené druhy patří například krutihlav 

obecný (Jynx torquilla), žluna zelená (Picus viridis), strakapoud prostřední (Leiopicus medius), 

ledňáček říční (Alcedo atthis) a skorec vodní (Cinclus cinclus). 

 

Pro připravovanými management rybníčků v Hradci nad Svitavou a plánovanou 

tvorbu trvalých zátarasů pro migrující obojživelníky vypracoval J. Vrána dva posudky, které 

doplnily naše znalosti o této lokalitě. Ze zajímavějších zvířat byl nově zjištěn otakárek ovocný 

(Iphiclides podalirius), modrásek bahenní (Phengaris nausithous), kudlanka nábožná (Mantis 

religiosa), lín obecný (Tinca tinca), netopýr večerní (Eptesicus serotinus) a myšice temnopásá 

(Apodemus agrarius).  

 

 14. dubna pořádal Jakub Vrána vycházku směřující od Lánského rybníka přes 

Vodárenský les až do městského intravilánu. Všech 14 účastníků mohlo pozorovat třeba 

slavíky modráčky středoevropské (Luscinia svecica cyanecula), strnady luční (Emberiza 

calandra), vodouše kropenatého (Tringa ochropus) i šedého (Tringa nebularia) a luňáka 

červeného (Milvus milvus). Kroužkován pak byl budníček menší (Phylloscopus collybita) a 

králíček ohnivý (Regulus ignicapillus). Vycházka byla součástí aktivit k výstavě o ptactvu 

v MMG ve Svitavách, stejně jako přednáška J. Vrány, kterou zájemci mohli absolvovat 

v prostorách muzea. 
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 V roce 2019 byl dokončen projekt Lesů ČR s.p., kterým došlo k revitalizaci podstatné 

části toku Zádolského potoka při Mušlovém rybníku. Od počátečních fází se za naši 

organizaci projednávání i realizace nápravných opatření účastnil F. Jetmar, který na konci 

roku výsledek revitalizace hodnotí velmi pozitivně. 

 

 Za jednu z nejzajímavějších ornitologických zpráv v novodobé historii sledování ptáků 

v oblasti Svitavska můžeme považovat popis pozorování, které na rybníku Hvězda u Opatova 

zažil Miroslav Beran 19. října 2016. Z jeho poměrně podrobného písemného popisu celé 

události, který nám nyní dodal, je zjevné, že podle jeho úsudku sledoval chaluhu příživnou 

při přeletech nad rybníkem i při úspěšném přenechání potravy od racka chechtavého. 
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Z ČINNOSTI ORGANIZACE 
 

● Někteří svitavští pozorovatelé ptáků se zapojili o víkendu 5. a 6. ledna do prvního 

ročníku akce „Ptáci na krmítkách“, kterou pořádala Česká společnost ornitologická. Výsledky 

přinesly velký úspěch mezi veřejností, protože se jí zúčastnilo přibližně 14.000 zájemců. 

Nahlásili výskyt na 280.000 ptačích jedinců, přičemž nejpočetnější byla sýkora koňadra, pak 

vrabec polní, vrabec domácí, sýkora modřinka a zvonek zelený. Ve Svitavách to bylo 

podobné. J. Mach sledoval celkem tři krmítka, kde celkem zaznamenal 15 druhů. Na jednom 

krmítku (areál gymnázia) to bylo i 10 druhů během deseti minut. Dominovali zvonci, sýkory a 

vrabci. K tomu třeba čížkové, hýlové obecní, čížkové lesní, pěnkavy obecné i jikavci nebo 

hrdličky zahradní. Početnost ptáků i obsazení během dne hodně závisela na tom, kde bylo 

krmítko instalováno, jak vypadalo okolní prostředí a čím se v danou dobu přikrmovalo. 

Každý, kdo nahlašoval svá pozorování potom obdržel graficky zpracované výsledky (s kresbou 

daných ptačích druhů) jeho krmítka i celostátní závěry akce, která se jistě povedla. 

 

● Jarní Ukliďme Česko na Svitavsku 

V letošním roce 

jsme opět zabezpečovali 

dvě úklidové akce na 

Svitavsku. M.j. celkově 

výrazně přibylo i dalších 

organizátorů této 

celorepublikové kampaně 

nejen ve Svitavách, ale i 

v okolích obcích. Filip 

Vorba se ujal vedení osmi 

milovníků pořádku 

v přírodě, kteří v sobotu 

23. března posbírali 

nepořádek o hmotnosti 250 kg kolem podstatné části rybníka Hvězda u Opatova. Jiří Mach 

pak počtvrté organizoval úklid kolem koryta řeky Svitavy v Lánech, kde se sešlo 11 

dobrovolníků, včetně skupiny svitavských gymnazistů. Z řeky odklidili přibližně 300 kg 

nepořádku, který likvidovalo LIKO a.s. Svitavy. 
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● Vítání ptačího zpěvu 

 3. května se sešlo přibližně dvacet zájemců o poznávání ptáků u svitavských rybníků 

Dolní (Svitavský) a Horní (Rosnička). V oblačném počasí se prošli po pravém břehu, zastavili 

se na pozorovatelně, používali stativový dalekohled a pozorovali zejména vodní druhy ptáků. 

Došli k lesíku u Horního rybníka, kde se tradičně koná pod taktovkou J. Vrány ukázka odchytu 

a kroužkování ptáků. Průvodcem zpěvu a pozorování ptáků byl pak letos M. Janoušek. 

● Cyklus vycházek pro veřejnost „Po Svitavsku za…..“ 

V roce 2019 pořádala naše organizace ve spolupráci s Městským muzeem a galerií ve 

Svitavách 2. ročník cyklu vycházek „Po Svitavsku za….“. Ten byl opět podpořen dotací 

z Národního programu na ochranu biodiverzity. Cílem tohoto projektu je seznámit veřejnost 

s na Svitavsku málo prozkoumanými organismy, ochranářsky zajímavými tématy a přírodou 

v jejím blízkém okolí. Také nyní přitom proběhly 3 vycházky. 

První akce se uskutečnila 22. 6. v okolí Horního rybníku ve Svitavách a zaměřila se na 

pavouky a jejich příbuzné skupiny. Všech 10 účastníků (z toho 3 děti) přitom vedl Ondřej 

Machač ze Správy CHKO Železné hory. Celkově se podařilo zjistil 37 druhů pavoukovců. Šlo 

například o skákavku obecnou (Evarcha falcata), listovníka zlatolesklého (Philodromus 

aureolus), čelistnatku perleťovou (Tetragnatha fontana), snovačku oválnou (Enoplognatha 

ovata) nebo křižáka Sturmova (Araneus sturmi). Vedle nich se podařilo z hmyzí říše najít také 

lišaje borového (Sphinx pinastri) a šidélka brvonohá (Platycnemis pennipes) s většími 
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(Ischnura elegans). Zajímavý je též nález hnízda brhlíka lesního (Sitta europaea). Potěšitelný 

byl velký zájem dětí o práci s entomologickými sítěmi a exhaustory. 

Druhá exkurze se uskutečnila 19. 10. (původní termín 7. 9. byl kvůli špatnému počasí 

přesunut) a zapojilo se do ní 8 dospělých a 6 dětí. Někteří účastníci přitom přijeli z Poličky, 

Litomyšle či České Třebové. Na jednotlivých lokalitách se přítomní mohli pod vedením Jana 

Richtra seznámit třeba s tisem červeným (Taxus baccata), ořešákem královským (Juglans 

regia), jinanem dvoulaločným (Ginkgo biloba), jedlí bělokorou (Abies alba) či třemi druhy 

dubů a javorů. Vedle stromů byly též pozorovány dvě veverky obecné (Sciurus vulgaris) a 

nalezena hnízda drozda zpěvného (Turdus philomelos) a pěnkavy obecné (Fringilla coelebs). 

Na závěr vycházky pak vedoucí pomohli dětem s tvorbou herbářových položek 

z připravených listů stromů.  

Poslední výšlap jsme uspořádali 9. 11. a zúčastnilo se ho rekordních 41 lidí (včetně 23 

dětí). Někteří přitom přijeli z Poličky, Králík či Přimdy. I přes nepřející počasí se pod vedením 

Jakuba Vrány a Jiřího Macha povedlo pozorovat celkem 11 ptačích druhů. Mezi zajímavější 

přitom patřili krahujec obecný (Accipiter nisus), pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla), hýl 

obecný (Pyrrhula pyrrhula) a přelétající volavka popelavá (Ardea cinerea). V rámci 

kroužkování pak byly demonstrovány sýkory koňadry (Parus major) s modřinkou (Cyanistes 

caeruleus). Na závěr oba vedoucí akce (stejně jako další příchozí spolupracovníci) rozdávali 

balení slunečnicových semínek a pomáhali dětem s výrobou krmítek. 

Celkově je potěšitelné, že vše proběhlo bez komplikací (počasí nepočítám      ) a 

s pozitivním ohlasem. Zároveň se řada účastníků (včetně dětí) zapojila do více než jedné 

projektové exkurze, nebo přišla na další akce naší organizace. Pro nás pořadatele byla určitě i 

zajímavá zkušenost s kombinací vycházky a dalších aktivit pro děti (tvorba herbářů či budek). 

Osobně myslím, že bychom podobné věci mohli v budoucnu zkoušet častěji. Velké 

poděkování patří všem, kteří se do projektu zapojili také pořadatelsky. Konkrétně jde o 

Zuzanu Blažkovou, Pavlínu Gregorovou, Jiřího Macha, Ondřeje Machače a Jana Richtra. 

J. Vrána 

● V roce 2019 proběhlo celostátní sčítání labutí velkých. Metodicky připravenou akci 

na našem okrese koordinoval J. Mach. V terénu se o víkendu 8. a 9. června pohybovali také 

Filip Jetmar, Marián Polák, Kamil Sopoušek, Lubor Urbánek, Jakub Vrána a Jiří Vyskočil.  

Celkem bylo kontrolováno na 128 vodních ploch (nejvíce na Poličsku). Výsledkem je 13 

úspěšně vyhnízděných párů (jeden nakonec přivedl mláďata do týdne po sčítání) a tři páry s 

neúspěšným hnízděním. Nehnízdících jedinců bylo 19 na dvou rybnících a mláďat v době 

sčítání 61. Nejvíce párů zahnízdilo na Svitavsku (5), kde se novým místem stal poldr pod 

motokrosovou tratí v Opatově. Na Poličsku vyhnízdily 3 páry, stejně jako na 

Moravskotřebovsku. Dva páry pak vyvedly mláďata na Litomyšlsku. 
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●  Přenášení obojživelníků v Hradci nad Svitavou 

Rok 2019 přinesl již 13 ročník Záchranného transferu obojživelníků. Vše začalo 24. 3., 

kdy jsme ve složení P. Gregorová, M. Šrajbr, J. Škaroupka, R. Šumová, F. Vorba, V. Velešík, J. 

Vrána a rodina Etzlerova postavili zátarasy. Celé akce, jež byla ukončena 12. 5., se zúčastnilo 

celkem 24 lidí (vedle výše zmíněných N. Císařová, P. Doukoupil, D. Charvát, O. Klusák, J. 

Mach, P. Pechanec, J. Richtr, D. Šrajbr, M. Velešík, L. Vondra, T. Vorbová, K. Vránová, J. 

Zedník). Všem jim za jejich obětavost patří velký dík. 

Nejpočetnějším druhem se opět stala ropucha obecná (Bufo bufo), byť pouhých 401 ex. je 

druhý nejhorší výsledek v historii. Stejně dopadl také čolek obecný (Lissotriton vulgaris) s 36 

ex. U kuňky obecné (Bombina bombina) bylo přeneseno 8 ex., během sezóny však bylo slyšet 

mnohem víc volajících samců. Skokan hnědý (Rana temporaria) byl v tomto roce přenesen 

pouze jeden. Čolek velký (Triturus cristatus) byl v kýblech nalezen v počtu 2 ex. Také skokani 

zelení (Pelophylax kl. esculentus) byli zjištěni pouze 2. V jeho případě je ovšem nutné 

vzpomenout ještě 15 blíže neurčených zelených skokanů (Pelophylax sp.). Tato kategorie 

byla zavedena během předchozího transferu, kdy zde byl objeven také skokan krátkonohý 

(Pelophylax lessonae). Ten tentokrát přenesen nebyl, povedlo se ho ale odchytit při 

monitoringu lokality. Bohužel nic podobného se nestalo u blatnice skvrnité (Pelobates 

fuscus), jež byla naposledy nalezena v roce 2009. 

Celkově se tedy počty zastavily na 465 obojživelnících, což znamená druhý nejhorší 

ročník v historii (horších byl s 335 ex., jen rok 2015). Hlavní viníkem je přitom suché počasí 

posledních let. Pozitivní naopak je, že by v nejbližší době skutečně mohlo dojít na budování 

trvalých zátarasů a aktivní management dolních nádrží. 

J. Vrána 

Za zvířecími sousedy – tentokrát za nezájmu veřejnosti 

 V tomto roce jsme se již potřetí rozhodli zapojit se do celostátní akce České 

společnosti ornitologické a České společnosti pro ochranu netopýrů, kterou se má 

popularizovat u veřejnosti potřeba ochrany ptačích a netopýřích druhů v prostředí měst a 

vesnic. V první polovině července však veřejnost obvykle své zájmy soustřeďuje jinam, což se 

markantně projevilo při letošním ročníků této akce. Za praktického nezájmu Svitavanů se 

nakonec J. Vrána a J. Mach v prakticky v intimním kolektivu rozhodli provést příchozí do 

oblastí, kde se synantropními druhy dá setkat. Měli jsme i štěstí na hlasy netopýrů 

v ultrazvukovém detektoru a společně si vyměnili řadu informací. Měli jsme přichystané i 

vycpaniny netopýrů, které byly obohacením programu, stejně jako řada propagačních 

materiálů pro zájemce. Možná je na „pořadu“ zvažování, zdali této aktivitě věnovat v letním 

období energii. 

          J. Mach 
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Opatovský deštivý Ptačí festival 

V sobotu 5. října se sešlo u opatovského rybníka Hvězda 22 účastníků Ptačího 

festivalu, který pořádáme především jako členové České společnosti ornitologické. Menší 

počet zájemců jistě ovlivnilo deštivé počasí. Naštěstí už tolik ne druhy a počty vodního 

ptactva. A tak jsme pozorovali například kormorány velké, lysky černé, potápky roháče, 

volavky bílé, zrzohlávku rudozobou, krahujce obecného, ledňáčka říčního, několik bekasin 

otavních, hejno holubů hřivnáčů, ještě i skoro dvacítku vlaštovek obecných a další. Kuba 

Vrána zajistil tradiční ukázku kroužkování ptáků. Chyceni byli budníček menší, kos černý a 

sýkora koňadra. Dětem z oddílu ochránců přírody z Chocně jsme nakonec připravili soutěže s 

ptačí tematikou. Snad se tedy nakonec i přes nepříznivé počasí letošní festival povedl. 

          J. Mach 
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ZÁŽITKY A POSTŘEHY Z TERÉNU 

     
K výskytu slučky malé na Opatovských rybnících. 
 

Slučka malá (Lymnocryptes minima) je poměrně málo známý druh severského 

bahňáka, který naším územím zřejmě jen nehojně protahuje a který i v důsledku dokonalého 

krycího zbarvení a nenápadného chování snadno unikne pozornosti. Podobá se značně 

bekasině otavní, od které se liší menší velikostí a poněkud kratším zobákem, hlavně pak 

tmavým hřbetem se dvěma podélnými světlými pruhy, pro které je v jejím oblíbeném 

prostředí - bahnitém dně rybníka s polehlými stébly rákosu velmi snadno přehlédnutelná. Od 

bekasiny otavní se dále výrazně liší chováním na lokalitě, zatímco bekasina odlétá prudce 

většinou s hlasovými projevy už při přiblížení pozorovatele na vzdálenost několika desítek i 

více metrů a na lokalitu se nevrací, slučka zcela spoléhá na své krycí zbarvení a odlétá 

ponejvíce tiše někdy až pod nohou pozorovatele, zřídka by bylo možné i slučku chytit do 

rukou (např. 28. 11. 2002 ryb. Nový). Podobné chování bylo pozorováno i u bekasiny větší 

(29. 5. 2012 ryb. Hvězda), která má však zřetelně větší velikost, při přiblížení odlétá o něco 

dříve, a hlavně při vzletu jsou nápadné bílé postranní lemy na ocase, vyšlápnout by bylo 

možné i ještě větší sluku lesní, ta se však vyskytuje většinou už v jiném prostředí.  

Odlišit slučku od bekasiny by bylo možno i při sběru potravy, kdy bekasina delším 

zobákem prohledává bahno a lze ji určit podle pravidelných pohybů hlavy (udávána 

podobnost se šicím strojem), slučka kratším zobákem sbírá potravu většinou z povrchu 

bahna a pohupuje přitom rytmicky nahoru a dolů celým tělem (mechanická hračka). Pokud 

se ukrývající se slučku podařilo pozorovat na zemi, byla většinou v poněkud netypické poloze 

se zobákem přitisknutým šikmo k zemi a ocasem mírně zvednutým vzhůru. Slučka po 

vyplašení odlétá celkem klidným letem jen o několik desítek až sto metrů dále, je zajímavé, 

že i když bylo další dosednutí slučky lokalizováno s přesností ±1m, slučku se následně již 

většinou nepodařilo dohledat a vyplašit, zřejmě je schopna se po dosednutí ještě přemístit 

po zemi na jiné místo příp. se ukrýt v hustším porostu a neplýtvat tím energii na let, dost 

ojediněle bylo rovněž pozorováno, že slučka po vyrušení přelétala nad lokalitou, kde hledala 

vhodné místo k přistání a nakonec usedla jen několik metrů od původního místa vzlétnutí.  

Na Opatovsku pocházejí první záznamy o výskytu slučky z počátku minulého století 

(dva zástřely od Nového rybníka, 1906, 1912, Jetmar 1998), poté však odsud není slučka 

pravděpodobně uváděna téměř dalších sto let a je opět zjišťována až v devadesátých letech 

minulého století, častěji od roku 1994 (30. 10. a 3. 11.), od té doby je pak pozorována celkem 

pravidelně, a to i při zimování (např. už v zimě 1997-1998, viz např. Janoušek, Jetmar, 

Panurus 2000). V posledních letech je zde možno slučku již označit jako na tahu celkem 

běžnou a pravděpodobně už i pravidelně v malém počtu zimující a v těchto letech byl výskyt 

slučky na opatovských rybnících sledován pravidelně, v následujícím přehledu uvádím 

pozorování slučky malé na rybnících Nový a Hvězda za posledních dvacet let od roku 2001 do 
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současnosti. S přihlédnutím k tomu, že rybníky na sebe těsně navazují, uvádím je jako jednu 

lokalitu bez rozlišení, je rovněž třeba poznamenat, že vzhledem k rozlehlosti 

lokality, charakteru prostředí a časovým možnostem byly většinou kontrolovány jen 

vytipované části lokality a skutečný celkový počet sluček na rybnících a jejich okolí mohl být 

jistě mnohem větší, tyto lokality pak byly kontrolovány pravidelně po celou dobu tahu příp. 

zimování 1 - 2x týdně. 

2001 - 21. 3., 9. 4. po jednom ex., zřejmě již zpětný tah 

2002 - 13. 3. 1 ex., 26. a 28. 11. 2 ex., 2. 12. 1 ex. 

2003 - 4. 4., 9. 4. po jednom ex., zpětný tah, 7. 10. 2 ex., 27. 10. 1ex., 2. 11. 2 ex. 

2004 - 24. 4. 1 ex., zpětný tah, 16. 10. 1 ex., 27. 10. 4 ex., 16. 11. 7 ex., 27. 11. 8 ex., 2. 12. 15 

ex. (odhad > 20 ex.), 10. 12. 7 ex., 16. 12. 2 ex. 

2005 - 7. 1. 4 ex., 11. 1. 3 ex., zimování, 16. 4. 1 ex., zpětný tah, 18. 10., 31. 10., 5. 11., 17. 11. 

po 1 ex. 

2006 - 25. 4. 1 ex., zpětný tah, 28. 10., 11. 11. po 2 ex., 17. 11. 6 ex. 

2007 - 28. 3. 1 ex., 10. 4. 3 ex., 15. 4. 1 ex., zpětný tah, 28. 11. 1 ex., 16. 12. 2 ex. 

2008 - 22. 3., 27. 4. po 1 ex., zpětný tah, 11. 12., 23. 12. po 1 ex. 

2009 - 5. 2. 1 ex. zimování, 22. 11. 1 ex., 27. 11. 4 ex., 15. 12. 1 ex. (ve dne - 10° C) 

2010 - 28. 2. 1 ex. zimování, 11. 3. 1 ex., 2. 4. 2 ex., 12. 4. 4 ex. 

2011 - 9. 1., 22. 1., 12. 2. po 1 ex., zimování, 6. 3., 25. 3. po 2 ex., 3. 4. 1 ex., 4. 10. 1 ex., 22. 

10. 3 ex., 3. 11. 2 ex., 2. 12., 14. 12. po 1 ex. 

2012 - 23. 3., 8. 4. po 1 ex., zpětný tah, 19. 11. 2 ex., 24. 11. 3 ex., 19. 12. 1 ex. 

2013 - 12. 3., 17. 4. po 1 ex., zpětný tah, 19. 10. 6 ex., 14. 11., 23. 11. po 1 ex. 

2014 - 2. 1., 19. 1., 31. 1., 5. 2., 18. 2., 24. 2., 10. 3. po 1 ex., zimování, 26. 3., 1. 4. po 3 ex., 6. 

4., 15. 4. po 4 ex., 25. 4. 2 ex., 11. 11. 1 ex., 20. 12. 4 ex., 28. 12. 1 ex.  

2015 - 6. 1., 23. 1. po 2 ex., zimování, průběh dalšího výskytu může být zřejmě dost 

charakteristický, 29. 1. 6 ex., slučky zde byly za sněhové pokrývky koncentrovány na přítocích 

do rybníka, 2. 2. však byla po zhoršení počasí a sněžení zjištěna už jen jedna slučka, slučky se 

pravděpodobně přemístily do nižších poloh bez sněhu (vzdušnou čarou vzdálených jen 10 - 

15 km), odkud se mohou při zlepšení a počasí poměrně rychle vrátit, počet ptáků na lokalitě 

tak dost kolísá. Po dalším sněžení a zhoršení počasí již slučky nebyly zjištěny. Některé další 

druhy zde však stále zimují (např. bekasina otavní nebo chřástal vodní), takže výskyt byl 

možný, a slučky se opět objevily po částečném odtání sněhu 22. 2. 5 ex., 27. 2., 3. 3., 9. 3., 

15. 3. po 1 ex., 30. 3. 2 ex., 4. 4. 3 ex., 10. 4. 6 ex., 24. 4. 3 ex., 2. 5. 1 ex., 10. 10. 1 ex., 20. 

10., 23. 11., 4. 12. po 2 ex., 18 12. 1 ex. 

2016 - 15. 1., 6. 2. zimování, 5. 3., 26. 3. po 1 ex., 27. 4. 2 ex., 8. 10. 1 ex., 23. 10. 5 ex., 3. 12. 

2 ex. 

2017 - 2. 3. 1 ex., 21. 3. 6 ex., 28. 3. > 10 ex., 14. 4., 30. 4. 1 ex., 5. 5. 1 ex., 22. 10. 2 ex., 13. 

11. 3 ex., 29. 11. 1 ex. 

2018 - 20. 1., 2. 2., 20. 2. po 1 ex. zimování, 16. 3. 1 ex., 8. 10. 1 ex., 14. 12. 1 ex. 

2019 - 18. 1. 1 ex., 16. 2. 1 ex. zimování, 2. 3. 2 ex., 4. 4. 2 ex., 6. 10. 1 ex., 15. 11. 2 ex., 5. 12. 

4 ex., 10. 12. 1 ex. 
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2020 - 1. 1. 4 ex., 5. 1., 21. 1. po 1 ex., 29. 1, 2 ex., 6. 2. 1 ex., zimování. 

 

Slučky tedy byly na opatovských rybnících ve sledovaném období zastiženy v měsících 

říjen až květen, a to v říjnu patnáct záznamů, v listopadu dvacet dva, v prosinci sedmnáct, 

v lednu patnáct, v únoru dvanáct, v březnu dvacet jedna, v dubnu dvacet sedm a v květnu 

dva záznamy, první zjištění na lok. bylo 4. října, poslední pak 5. května, (záznamů je jistě více, 

neuvádím všechna pozorování, např. opakovaná pozorování téhož ex.), z hlediska počtu 

ptáků byla zajímavá zima 2004 - 2005, kdy na podzim mohlo být na rybnících až několik 

desítek ex. (s přihlédnutím k tomu, že velký počet ptáků jistě unikl pozornosti), a slučky zde 

ve větším počtu i zimovaly. Vzhledem k tomu, že slučky patří zvláště na podzim k velmi 

pozdně táhnoucím druhům a patří tedy mezi bahňáky k nejotužilejším druhům, je trochu 

problém, co lze u tohoto druhu vlastně označit za zimování, běžná je zřejmě situace, kdy je 

v říjnu a v listopadu na lok. jen několik ptáků, v prosinci se jejich počet zvýší o další 

protahující ptáky a v lednu se počet opět zredukuje, nebo se počet ptáků v tomto období 

různě mění, z tohoto pohledu by za zimování mohl být označen výskyt od konce prosince, 

v lednu a do poloviny (konce) února, pozorování z března, kdy se počet ptáků začíná opět 

zvyšovat, se již jistě týkají zpětného tahu, ve sledovaném období se tedy kromě zimy 1997 - 

1998 jednalo o zimy 2004 - 2005, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011,  2013 - 2014, 2014 - 

2015, 2015 - 2016, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020. Přesto, že velká část ptáků určitě 

unikla pozornosti a zimování mohlo být i častější, je i z těchto údajů patrné přibývání zimních 

zjištění, pravděpodobně souvisejících s oteplováním klimatu, protože stav lokalit se jinak 

v důsledku intenzifikace hospodaření na rybnících v posledních letech značně zhoršuje. 

(Podobně zjištěna v poslední době na ryb. Nový při zimování i bekasina otavní, např. 20. 12. 

2014, 14. 1., 23. 1. 2015). Lze říci, že v posledních deseti letech slučky na rybnících s jistotou 

nezimovaly pouze v poněkud tvrdší zimě 2016-2017, kdy zde pro bahňáky pro množství 

sněhu nebyly žádné dostupné potravní zdroje. Co se týče prostředí, slučky na tahu výrazně 

upřednostňují okraje dna vypuštěných na sucho zimovaných rybníků se zbytky vegetace, a to 

do vzdálenosti max. 5 - 10 m od okraje rákosí nebo břehu, dále na volném bahně nebyly 

zaznamenány, kromě případu, kdy rybník byl letněn a dno bylo zarostlé různě hustou 

vegetací i s volnými plochami bez porostu, v tomto prostředí byly naopak zjišťovány 

nejčastěji, (ryb. Hvězda, častěji však ryb. Nový), další oblíbené prostředí jsou meliorační 

kanály nebo jiné přítoky do rybníka, ostřicoviště apod., na loukách pozorovány nepříliš často 

a zalétly sem většinou až po vyplašení a na poli zjištěna pouze v několika případech, jednalo 

se však jen o podmáčený okraj pole u břehu rybníka nebo okraje bažiny, výskyt na polích 

bude asi častější, ale slučky jsou zde jen obtížně zjistitelné, zvláště např. po oblevě apod. 

Slučky se pravděpodobně zcela vyhýbají lokalitám se vzrostlými stromy, např. na přítocích, 

vytékajících z lesa nebyly zjištěny ani za silných mrazů a sněhové pokrývce, kdy tyto 

nezamrzlé přítoky představovaly pro bahňáky jednu z mála možností k nalezení potravy, na 

vypuštěných plůdkových rybníčcích pod hrází ryb. Nový se starými stromy jsou slučky hojněji 

zjišťovány až v posledních letech po vykácení několika vzrostlých stromů a slučky se zde 

vyskytují většinou pouze za situace, kdy jsou velké rybníky napuštěny a v okolí nejsou jiné 
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vhodné lokality, nebo za silnějších mrazů, kdy se zdržují na nezamrzajících průsacích pod 

hrází rybníka Nový, výjimečně byla slučka zjištěna na výtoku z rybníčku u Hvězdy, od kterého 

bylo stromořadí topolů vzdáleno necelých 5 m. Po vyplašení však někdy slučka může 

zareagovat i dost nečekaně, kdy například zalétla do vysoké trávy pod stromořadím u cesty 

nebo z lokality zcela odlétla. Slučky nebyly pozorovány ani na některých zdánlivě vhodných 

lokalitách, např. v okolí ústí některých přítoků do rybníka jsou po plošných melioracích, 

prováděných na Opatovsku v minulých desetiletích, vrstvy sedimentu často hlubší jak 0,5 m a 

na tomto řídkém bahně se slučky zřejmě nevyskytují, tyto lokality jsou kromě toho rovněž 

obtížně přístupné a kontrolovatelné.  

 

Rovněž na 

převážně lesním 

rybníku Mušlový 

nebyly slučky 

vůbec 

zaznamenány, i 

když se zde po 

jeho vypuštění 

vhodná prostředí 

jistě vyskytují. 

V zimě 2014-

2015, kdy slučky 

nebyly zprvu 

pozorovány na 

obvyklých lokalitách, byly překvapivě zjištěny uvnitř rákosiny v zadní části rybníka Nový, kde 

jsou různá zamokřená místa, prameniště, kaluže, tůňky, stezky divokých prasat apod. Rákosí 

je v těchto podmáčených místech rozvolněné, není tak husté a slučky sem mohou snadno 

zalétat, tento typ prostředí nebyl pravděpodobně nikdy nijak zvlášť kontrolován a počet 

sluček zde mohl být dost velký (20. 12. 2014 min. 4 ex. na asi 50 m rákosiny). Do tohoto 

prostředí jen občas nehojně zalétnou např. sýkory, přelétnou straky nebo ojediněle volavka 

popelavá a slučky tak jsou v tomto zimním období v podstatě jediným zde zjistitelným a 

trvale se vyskytujícím druhem ptáka, jinak kromě rákosin slučky zřejmě žádný konkrétní 

porost neupřednostňují, na rybníčku u ryb. Hvězda se často vyskytují na okraji hustých 

porostů orobince, v zátoce ryb. Hvězda u porostu zblochanu, na dně vypuštěného rybníka 

např. v porostech rdestu nebo jiné bahenní a vodní vegetace apod. Lze říci, že je možno 

pozorovat i určitý posun v chování sluček, zatímco na začátku častějšího pozorování koncem 

devadesátých let vylétaly někdy až z pod nohou pozorovatele, v současnosti se zdá, že 

vylétají dříve, už na vzdálenost 2 - 4 m, je to možná důsledek častějších kontrol a rušení na 

lokalitě, zároveň to však svědčí o dobré fyzické kondici ptáků v nynějších mírných zimách. Je 

však třeba říci, že naopak u bekasin je pozorovatelný opačný jev, kdy bekasina vylétne až 

několik metrů před pozorovatelem a bez hlasových projevů, je pak třeba zaznamenat další 
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znaky jako délka zobáku, zbarvení hřbetu, způsob letu apod., tito ptáci však z místa vyrušení 

většinou odlétají na jinou lokalitu, někdy se bekasina může ozývat už na zemi a upozornit tak 

na svoje stanoviště. Přítomnost slučky na vhodné lokalitě nejspíše prozradí trus, stopy nebo 

vpichy zobáku do bahna při hledání potravy (podobné stopy však zanechává i bekasina), za 

sněhové pokrývky a mrazu však tyto vpichy nebyly pozorovány a je pravděpodobné, že se 

slučka v této době živí rostlinnou potravou, v úvahu přicházejí nejspíš semena různých 

plevelů nebo rostlin obnaženého dna, např. po letnění ryb. Nový se slučky vyskytovaly i za 

mrazů v porostu rdestu a jiných bahenních rostlin s množstvím semen, v zimě se slučky často 

zdržují i na okrajích rákosin orientovaných jižním směrem, kde se za slunečního svitu objevují 

nezamrzlá místa. Větší množství trusu bývá často koncentrováno i na malých ploškách o 

několika dm², slučka se buď ze svého stanoviště příliš nevzdaluje, nebo se jedná o nocoviště. 

Obtížnost pozorování slučky na lokalitě může mít kromě dokonalého krycího zbarvení slučky 

např. i určitý psychologický aspekt, kdy pozorovatel na lokalitě prohledává (zdánlivě) 

nejvhodnější místa a slučka může být přitom i zcela nekrytě na volném bahně, vícekrát byla 

zaznamenána situace, kdy slučka nejprve na lokalitě zjištěna nebyla a vylétla až při návratu 

pozorovatele stejnou trasou, v jednom případě se dokonce ukrývala ve stopě v bahně, 

kterou zde pozorovatel zanechal jen před několika minutami, častokrát bylo rovněž 

pozorováno, že se slučka ukrývala za trsem vegetace nebo za terénní vyvýšeninou. Zajímavá 

je otázka, zda se slučky na opatovských rybnících skutečně téměř sto let nevyskytovaly, nebo 

byly jen přehlíženy a začaly být zjišťovány až v souvislosti s intenzivnějším ornitologickým 

sledováním lokality v posledních letech. Vzhledem k tomu, že v literatuře nejsou zatím 

udávány nějaké podstatnější změny co se týče tahu sluček a že prostředí na opatovských 

rybnících bylo dříve při extenzivním hospodaření a před plošnými melioracemi jistě 

v mnohem lepším a slučkám více vyhovujícím stavu, je pravděpodobnější, že současná 

častější zjištění jsou skutečně jen důsledkem intenzivnějšího ornitologického sledování 

lokality v poslední době a možná i zvyšujícího se počtu protahujících ptáků, je tedy dost 

pravděpodobné, že slučky se zde vyskytovaly i dříve, ale byly přehlíženy vzhledem ke 

skrytému způsobu života na málo navštěvovaných a špatně přístupných místech i obtížnější 

determinaci, slučky byly téměř jistě pozorovány už v sedmdesátých a osmdesátých letech 

minulého století, kdy při záchranném přenosu škeblí ze dna zimovaného rybníku Nový 

(škeble říční a rybniční) byly zjišťováni ptáci vylétající téměř až před nohou, byli však tehdy 

mylně považováni za bekasiny.  

Pro průtah a zimování sluček v nynějších mírných zimách byl zřejmě dost 

charakteristický výskyt v zimě 2014 - 2015, slučky se tedy na Opatovských rybnících objevují 

obvykle od října a listopadu, max. počet bývá kolem poloviny prosince, v lednu zde může 

zimovat kolem  5 - 6 ex., při zhoršení počasí a větší sněhové pokrývce se však většina sluček 

zřejmě přemístí do nepříliš vzdálených nižších poloh bez sněhu a na lok. zůstávají většinou 

jen ojedinělé ex. (Tyto ojedinělé ex. bývá dost problém na poměrně rozlehlé lok. vůbec 

zjistit, při velmi špatném počasí pak slučka pravděpodobně ani nevylétne a nelze ji 

v podstatě na lokalitě vůbec zaznamenat). Po přechodném zlepšení počasí se část ptáků vrací 

a počet sluček na lokalitě tak dost kolísá, může se však jednat i o další protahující ptáky. 
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Koncem února tito ptáci odlétají a na lok. zůstanou opět jen ojedinělé ex., počet ptáků se 

opět zvýší od poloviny března a v dubnu o další ptáky vracející se z jihu, z května jsou pak už 

jen ojedinělé záznamy. (Relativně větší počet záznamů z jarních měsíců může být ovlivněn 

častějšími kontrolami v tomto období, v květnu pak už bývají všechny rybníky v oblasti 

přeplavené a případné pozdně protahující slučky zde nenaleznou vhodné prostředí). Je však 

zcela zřejmé, že průběh tahu a zimování závisí hlavně na konkrétní klimatické situaci, např. 

už v mimořádně mírné zimě 2015 - 2016 zimovala na Opatovských rybnících zřejmě jen jedna 

slučka (zjištěna 15. ledna, 6. února, 5., 14., 21., 26. března, a jen slabý zpětný tah - 14., 27. 

dubna po dvou ex.), a je možno předpokládat, že většina sluček zimovala v severnějších 

oblastech a naopak v „normálnější“ zimě 2016 - 2017 s větší sněhovou pokrývkou a mrazy 

zde pro bahňáky nebyly žádné přístupné potravní zdroje a slučky zde nezimovaly. Z dřívější 

doby sice nejsou od Opatovských rybníků žádná pozorování, je však velmi pravděpodobné, 

že byla pouze přehlížena, v současnosti se pak počet protahujících i zimujících ptáků viditelně 

zvyšuje, nejspíš v souvislosti s oteplováním klimatu, je ovšem i možné, že při současném 

ničení krajiny slučky jen více využívají tuto tahovou cestu přes stále ještě relativně 

zachovalou rybniční oblast. Pro zimování a tah sluček na Opatovských rybnících tedy 

v nejbližší budoucnosti budou rozhodující hlavně dva protikladné faktory, a to vývoj klimatu, 

kde se dá očekávat další oteplování, pravděpodobně s různými výkyvy, a stav prostředí, kde 

se dá předpokládat už jen další zhoršování stavu, konkrétně hlavně v důsledku další 

intenzifikace hospodaření na rybnících a rozšiřování dopravní infrastruktury v oblasti, i když 

vzhledem k prostředí, ve kterém se slučky na tahu vyskytují, by jako jeden z mála druhů 

možná nemusely být ani příliš omezeny např. plánovanou stavbou dálničního přivaděče, 

trasovanou necitlivě přímo do oblasti Opatovských rybníků mezi rybníky Hvězda a Nový, více 

ukáže další pozorování. 

          M. Beran (foto slučky z nádrže pod hrází Nového rybníka J. Mach) 
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Ornitologické zajímavosti z Poličska. 

V roce 2019 jsem při svých terénních kontrolách oblasti Poličska zaznamenal několik 

zajímavých pozorování ptáků. Jednalo se zejména o ptáky vodní nebo mokřadní, protože 

nejvíce času věnuji kontrole vodních ploch u obcí Stašov, Jedlová nebo Kamenec. Na počátku 

časného jara se ale věnuji především snaze zastihnout hejna čejek a kulíků zlatých na polích 

mezi Poličkou a Litomyšlí. Podařilo se mi přitom 2. března sledovat 29 kulíků zlatých u 

poličského letiště při obci Lezník. Zajímavá, ale zároveň smutná zpráva přišla z odkalovací 

nádrže Masokombinátu Polička v Kamenci, odkud bylo hlášeno 19. března nalezení uhynulé 

labutě velké s maďarským kroužkem.  

V hnízdní sezóně jsem prokázal zahnízdění dvou párů kulíků říčních na dně retenční 

nádrže u silnice mezi Jedlovou a Korouhví. Kulíci využili menšího přídělu vody, ale v pobřeží 

se jim nakonec nejspíš mláďata vyvést nepodařilo. Podobně nevyšel ani pokus potápky 

roháče na rybníku Dubovec v Jedlové, který se zde objevil už poměrně pozdě. Připomínám, 

že nikde na Poličsku roháči 

dlouhodobě nehnízdí. U 

soustavy jedlovských rybníků se 

už po dva roky pohybuje pár 

dospělých orlů mořských. 

S nadějí se zde proto čeká na 

jejich úspěšné vyhnízdění. 

V čase jarního tahu se mi 

podařilo vůbec poprvé dokázat 

přítomnost rybáka obecného (1 

ex., Polní rybník 25. května) a 

vodouše tmavého (4 ex. ve 

svatebním šatu 15. června na Lučním rybníku). V květnu mě překvapil zpěv samce skřivana 

lesního na okraji lesa při chatové oblasti na Svaté Kateřině v Borové u Poličky. V době 

hnízdění to také byl prvotní záznam pro Poličsko. Na jedlovském rybníku Dubovec jsem 

dvakrát (25. července a 8. září) měl možnost pozorovat čápa černého, který byl kroužkem 

opatřen na hnízdě u obce Těně na Rokycansku (červen 2012, F. Pojer). 

Podzimní sezóna přinesla pozorování ostralek štíhlých na tahu (8. září a 11. října), kdy 

se podařilo v Jedlové potvrdit výskyt tohoto druhu znovu vůbec poprvé v novodobé historii 

sledování ptáků na Poličsku. Nakonec mezi zajímavá pozorování z této oblasti zařazuji 

zastižení slučky malé na retenční nádrži u Jedlové v docela pozdní době (29. listopadu). Jedna 

slučka zde vylétla společně se třemi bekasinami z pobřežní porostů nádrže.  

          J. Mach 
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Kroužkování ptáků na Lánském rybníku v roce 2019. 

Po úspěšné pokusu o pravidelné kroužkování hnízdících ptáků na Lánském rybníce 

z roku 2018, jsem se rozhodl podobnou akci zopakovat. Opět jsem přitom přistoupil na čtyři 

velké odchytové akce probíhající jednou za měsíc od dubna do července (uznávaná hnízdní 

doba většiny druhů). Celková délka sítí přitom byla 70 metrů, což je minimum potřebné pro 

kroužkování v rámci projektu CES. Na rozdíl od něj jsem ale vždy přistoupil na dvoudenní akci 

v rytmu odpoledne-ráno a používal 

přehrávky hlasů pro přilákání vybraných 

druhů ptáků. Nutno podotknout, že krátce 

před prvním velkým kroužkováním jsme 

s Filipem Vorbou na lokalitě provedli ještě 

dne 13.4. cílený odchyt jednoho samce 

slavíka modráčka středoevropského 

(Luscinia svecica cyanecula). 

 První kroužkování proběhlo 19.-20. 

4. a bylo při něm odchyceno 14 ptáků. 

Dvakrát byl přitom kroužkován slavík 

modráček (samec a samice bez hnízdní nažiny), strnad obecný (Emberiza citrinella) a strnad 

rákosní (Emberiza schoeniclus). Jedním z dvojice u posledního jmenovaného byl přitom 

retrap z roku 2018. Dále potěšil odchyt pro rákosiny netypických či vzácnějších druhů jako 

byl krutihlav obecný (Jynx torguilla), linduška luční (Anthus pratensis), cvrčilka slavíková 

(Locustella luscinoides) a červenka obecná (Erithacus rubiculla).  

 Po druhé jsem zde kroužkoval 17.-18.5. a chytil 18 opeřenců. Jednu třetinu přitom 

tvořil rákosník obecný (Acrocephalus scripaceus) a šestinu rákosník proužkovaný (Acrocehlus 

schoenobenus). Ze zajímavějších ptáků můžeme jmenovat také dalšího samce slavíka 

modráčka středoevropského. 

 Během červnového odchytu (28.-29.6.), kdy se u některých druhů objevují již 

mláďata, bylo okroužkováno celkem 37 ptáků. Hojní byli opět rákosníci obecní (7 ex.), zpěvní 

(6 ex.) a proužkovaní (6 ex.), doplnění ještě strnady rákosními (6 ex.), u nichž byl zjištěna 

samec kroužkovaný ve Svitavách V. Klejchem roku 2016. Modráčků bylo tentokrát chyceno 5 

a šlo o samici s hnízdní nažinou, 2 mláďata a 2 retrapy samců. Jeden z nich byl přitom 

odchycen již 13.4., v druhém případě se pak jednalo o loňské mládě z Žichlínského poldru 

(kroužkoval R. Chaloupek). Pěkné jsou rovněž 2 mladé cvrčilky slavíkové a stejný počet 

tohoročních ptáků u cvrčilek zelených. 

 Červencový odchyt (23.-24.7.) byl opět nejmohutnější, co se počtu opeřenců týče. 

Vděčíme za to především velkému množství mláďat. Celkem bylo okroužkováno 95 

opeřenců, když nejhojnější byl rákosník obecný (47 ex.). Jedno mládě bylo potom odchyceno 

během srpna poblíž Biskupic na Zlínsku. U modráčka byla kroužkována 4 letošní mláďata a 1 



 22 

druhoroční pták. Opět byly chyceny cvrčilky zelená a slavíková, vůbec poprvé se v síti objevil 

také sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) a stehlík obecný (Carduelis carduelis). 

 Celkem bylo odchyceno 164 ex., jež zastupují 17 druhů. V obou případech tak jde 

vidět lehký pokles oproti roku 2018 (202 ptáků, 21 druhů). Nejhojnějšími druhy roku 2019 

byli rákosníci obecný, proužkovaný a zpěvný. Kompletní souhrn je přitom uveden v tab. 1. 

Nyní bych rád rozebral jen situaci kolem slavíka modráčka středoevropského. V době, kdy by 

nemělo jít o tah, byli odchyceni 3 samci, ale pouze 1 samice s hnízdní nažinou. Mláďat pak 

bylo odchyceno dohromady 6. Tato situace tedy odpovídá 1-3 párům. Reálnější je přitom 

hnízdění 1-2 párů. Závěrem bych rád poděkoval Pavlíně Gregorové, Ondřeji Klusákovi a 

Samuelu Polanskému za pomoc s odchytem a kroužkováním. 

  J. Vrána 

   Tab. 1: Souhrn odchycený druhů a jedinců v letech 2018 a 2019. 

druh počet 2018 počet 2019   druh počet 2018 počet 2019 

budníček lesní 1 0  rákosník obecný 94 60 

budníček menší 7 12  rákosník proužkovaný 15 23 

budníček větší 0 3  rákosník velký 2 0 

cvrčilka slavíková 1 4  rákosník zpěvný 16 17 

cvrčilka zelená 2 5  sedmihlásek hajní 0 1 

červenka obecná 0 1  slavík modráček 3 13 

kachna divoká 1 0  stehlík obecný 0 1 

kos černý 2 0  strnad obecný 8 2 

krutihlav obecný 0 1  strnad rákosní 34 15 

linduška luční 0 1  sýkora koňadra 1 0 

pěnice černohlavá 1 0  sýkora modřinka 1 1 

pěnice hnědokřídlá 6 4  ťuhýk obecný 3 0 

pěnice slavíková 1 0  zvonek zelený 2 0 

poštolka obecná 1 0   celkem 202 164 
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VŠIMLI JSME SI   
 

Změny k lepšímu na svitavské Rosničce. 

V minulém čísle KonSterny byla popsána situace na známém a hojně navštěvovaném 

rybníku, kterému svitavští neřeknou jinak, než „Rosnička“ (Horní rybník). Klimatické 

podmínky, přerybněnost mělkého rybníka a velké množství živin přispěly k rozmnožení sinic 

a následně porušení rovnováhy, které se projevilo vymřením veškeré rybí obsádky v létě 

roku 2018. Nastalá situace donutila vedení města i místní organizaci Českého rybářského 

svahu jednat rychle. Město se obrátilo na odborníka prof. Blahoslava Maršálka z brněnské 

MU a dohodlo se na postupu a realizaci kroků, které by měly razantně změnit současné 

poměry. Realizaci kroků, které mají směrovat rybník více do polohy přírodě blízkých hodnot, 

se pak od počátku ujala firma Jana Vostřela.  

 Zcela byl změněn hospodářský (zarybňovací) plán, když došlo k ponížení počtu 

nasazovaného kapra jako hlavní ryby. První zarybnění proběhlo na podzim 2018 – nasazena 

byla štika v tržní velikosti, okoun říční a z „bílé ryby“ plotice. V dubnu 2019 byla nasazena 

štika (plůdek, velikost cca 4-5 cm) a do rybníka byli rovněž vráceni dva sumci, kteří jako jediní 

přežili loňský úhyn. Na podzim 2019 bylo vysazeno 250 kaprů a na jaře roku 2020 se má 

přidat druhá (poslední) dávka stejného množství. Nebude se nasazovat amur, který by jako 

býložravá ryba mohl zlikvidovat vysazené rostliny. Snahou bude, aby bylo posíleno zarybnění 

dravou rybou (štika, candát, okoun). Po celou sezónu 2019 se pochopitelně na rybníku 

nechytaly ryby. 

Do rybníka byly na jaře nasázeny do třech lokalit vodní a mokřadní rostliny (stulíky, 

vachty a další). V průběhu vegetační sezóny se především v klidové zóně jihozápadního cípu 

rybníka rozrostly mohutné, ale i jedovaté haluchy vodní. Hlavně v létě se díky velmi slušné 

průhlednosti vody na hladině rozrostl rdest a pod hladinou růžkatec. Vodní rostliny by měly 

čerpat živiny ze dna a z vodního sloupce, dále by měly svým stínem částečně zamezovat 

přílišnému prohřívání vody. Postupně byly rostlinami osazovány i plovoucí ostrovy, kterých je 

na rybníku skoro třicet. Většina ostrůvků byla ukotvena do jihozápadní části rybníka, kde by 

měla vzniknout klidová zóna pro výskyt nejrůznějších druhů rostlin a živočichů. Vizuálně je 

oddělena žlutými bójkami. V roce 2020 by mělo hladinu Rosničky oživit dalších asi třicet 

plovoucích ostrůvků, přičemž přispět na jejich pořízení mohou i občané nebo spolky našeho 

města. Jsme rádi, že když došlo k likvidaci vegetace na několika ostrovech ze strany 

hnízdního páru labutí (rychle se letos přestěhoval i s mláďaty ze sousedního Dolního 

rybníka), byla s námi konzultována opatření, kterými se zamezilo tomuto jevu tím, že 

ostrůvky byly obehnány pletivem (vodní ptáci i tak ostrůvky k odpočinku využívají) a pro 

labutě byl jeden ostrov uzpůsoben k tomu, aby zde mohly pobývat podle jejich uvážení. 

Využití plovoucích ostrůvků jako ozdravného prvku rybničního ekosystému v takovémto 

měřítku prý nemá v ČR obdoby. 
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V červnu a v červenci byla instalována infrastruktura pro aerační zařízení – rozvody 

přímo ve vodě, dmychadlo na stavidle, zároveň byl u stavidla vybodován nový „antoníček“ – 

přívod elektřiny. Třikrát v roce 2019 byly do vody aplikovány probiotické bakterie. Jejich 

účelem je „konzervovat“ dno, a tím zabránit uvolňování živin pro růst sinic. Také by měly 

postupně snižovat mocnost bahnitých sedimentů. Město rovněž dostalo povolení pro použití 

hlinitých solí, kterými se má docílit snížení množství fosforečnanů. Ty jsou bohužel 

v rybničním bahně stále hlavní příčinou situace, která vygradoval v loňském létě po úhynu 

sinic. 

V rámci obnovy rybníka se plánují i další kroky, z nichž nejvýznamnější je 

odkanalizování chaty Rosnička a přilehlé zahrádkářské kolonie. Město Svitavy zpracovává 

studii a projektovou dokumentaci. Ve stádiu příprav a plánů je i projekt odbahnění 

a rozšíření retenční nádrže, která po slovení již nebude sloužit jako rybochovné zařízení, ale 

bude plnit pouze účel retenční nádrže. I zde by mělo dojít k vysazení rostlin a umístění 

plovoucích ostrovů. Firma J. Vostřela měla i vliv na omezení nežádoucího využívání příbřeží 

jihozápadní části rybníka místními zahrádkáři za ploty jejich pozemků. Docházelo zde hlavně 

k ukládání nejrůznějšího zahradního odpadu, stavbě malých přístřešků a podobně. Hlavně je 

zde ale stále problém se zdroji dusičnanů a fosforečnanů z odpadů, které se zde dnes už 

celoročním bydlením vytvářejí. Systém vyvážení jímek není doufejme jediným opatřením, 

kterým by se měly hodnoty nežádoucích látek, vypouštěných do vody, postupně snižovat.  

Město deklarovalo, že celý prostor rybníka bude rozdělen k plnění třech funkcí – 

přírodní lokalita, sportovní rybolov a rekreační využití. V rámci poslední funkce se město 

rozhodlo v květnu zřídit možnost půjčování třech pramic pro návštěvníky rybníka v prostoru 
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chaty Rosnička. Kvitovali jsme opět to, že nás k plavebnímu řádu vedení města přizvalo, a my 

jsme využili možnosti stanovovat podmínky pro tuto novinku. Samozřejmostí už od počátku 

bylo vymezení toho, kam se s pramicemi nesmí plout a co vše dělat proto, aby byly 

maximálně omezované rušivé vlivy pobytu lidí a loděk na rybníku vůči přírodním složkám. 

Změny, které na rybníku v letošním roce nastaly, neunikly pochopitelně hlavně 

Svitavanům. Obdivovaná byla hlavně průhlednost vody, která dovolovala bez omezení 

koupání po celé letní období. Evidentně lidé k rybníku bez zeleného zákalu chodili častěji a 

raději. Město pro ně v prostoru „plechárny“ připravilo i zlepšení informačního servisu, a to v 

podobě vývěsní tabulky, kde se mohou návštěvníci dovídat více o jednotlivých opatřeních 

nebo o sledování kvality vody. I laikům neuniklo to, že letos bylo v prostředí rybníka více 

drobnějších rybek, velké množství bruslařek na hladině nebo vážek a šídel nad hladinou. Na 

podzim se pak celé rodiny chodily a jezdily dívat na množství kachen (poláci, kopřivky, 

hvízdáci a další) a hlavně labutí (bylo jich i více než 70), které hledaly bohatost potravní 

nabídky, která se v tomto roce na rybníce vytvořila. Doufejme, že jasné oživení rybníka 

přinese i další zajímavosti nejen z pohledu biologů. Všichni budeme s napětím očekávat další 

vlivy změn, které se podařilo pro budoucnost tohoto prostředí nastavit a realizovat. 

 J. Mach (s pomocí zdrojů města Svitavy a ČRS MO Svitavy) 
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Výstava Ptáci ve svitavském muzeu. 

 Od 12. dubna do 13. května 2019 měli možnost zájemci navštívit ve svitavském 

Městském muzeu a galerii výstavu, kterou zde připravil Jakub Vrána poprvé jako pracovník 

muzea. Tu první, kterou ale jinak připravoval i tehdy Jakub, už dělí od tohoto roku devět let. 

Už při zahajování výstavy bylo konstatováno, že došlo k výraznému posunu různých úrovní 

současné výstavy směrem dopředu. Jakubovi se podařilo vytvořit ve spolupráci s mnohými 

odbornými institucemi i místními ornitology a milovníky ptactva opravdu zdařilou expozici, 

ve které bylo pamatováno i na možnost si při návštěvě muzea tak trochu pohrát, což mohly 

ocenit nejen děti. Určitě velkou výhodou bylo to, že Jakub mohl zapojit  svoji lektorskou práci 

a výstavou tak sám návštěvníky z řad škol provázel. Povedené dílo pojaté moderním stylem 

patřilo k daleko podařenějším výstavám než ty, na které jsme obvykle v okolním regionu 

zvyklí. 

Součástí expozice bylo představení ornitologicky nejvýznamnějších lokalit Svitavska, 

ukázka nejběžnějších druhů v jejich skutečné velikosti a seznámení s novými poznatky z 

chování, evoluce a života ptáků. Výstavu tvořilo mnoho fotografií a vycpanin. Nechyběly 

nahrávky hlasů našich ptáků, pohled na peří pod mikroskopem nebo video objasňující, kde 

vzal krutihlav své jméno. Kromě her bylo možné si vyzkoušet, jak složit ptačí budku nebo jaké 

nástroje si vyrábí vrány. V rámci výstavy byla také pořádána přednáška a terénní exkurze, 

které Jakub pro zájemce připravil. 

Výstava se setkala s velmi pozitivními ohlasy, a to v době, kdy už Jakub osnoval další 

výstavu, tentokrát o netopýrech, která proběhne na jaře roku 2020. 

        J. Mach 
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Zpráva z floristického kurzu 2018 na pomezí Čech a Moravy. 
 

Ve dnech 8.–13. července 2018 proběhl v Poličce celostátní floristický kurz České 

botanické společnosti, kterého se zúčastnilo zhruba 80 botaniků z celé republiky.  

Trasy terénních exkurzí směřovaly do širšího okolí Poličky a Svitav, směrem západním 

zasahovaly k Hlinsku, na sever k Proseči a na jihovýchod k Letovicím. Navštívili jsme také 

severní část CHKO Žďárské vrchy. Celkem bylo realizováno 45 exkurzních tras, jejichž vedení 

se ujalo celkem 15 vedoucích. Speciální bryologická exkurze vedla do PP Kaviny a nechyběly 

ani již tradičně oblíbené dendrologické exkurze do městských parků a zámeckých zahrad v 

Chrasti, Letovicích, Litomyšli, Luži i Poličce.  

Účastníci kurzu měli možnost navštívit některá zvláště chráněná území, jako např. 

NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště, PP Louky v Jeníkově, PP V Jezdinách, PR Maštale a 

PR Meandry Svratky, ale také řadu dalších zajímavých lokalit. Na exkurzních jsme se setkávali 

především s různými typy mokřadů 

(rašelinné a vlhké louky, přechodová 

rašeliniště, pobřeží vod), mezofilními 

loukami i suchými teplomilnými trávníky, 

potočními luhy, mezofilními lesy i se 

skalními biotopy. Potvrzeny byly výskyty 

vzácnějších druhů – např. hladýše 

andělikového (Laserpitium archangelica), 

kapradě hřebenité (Dryopteris cristata), 

mokrýše vstřícnolistého (Chrysosplenium 

oppositifolium), ostřice blešní (Carex 

pulicaris), o. dvoudomé (C. dioica), o. 

šlahounovité (C. chordorrhiza), o. 

tlapkaté (C. pediformis), sasanky lesní 

(Anemone sylvestris), sleziníku 

hadcového (Asplenium cuneifolium), 

střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium 

calceolus), suchopýrku alpského 

(Trichophorum alpinum)  či zvonečníku 

hlavatého (Phyteuma orbiculare). 

 

 

Suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum) na rašelinné louce u Herálce. 
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                       Hladýš andělikový (Laserpitium archangelica) v údolí k Ostrému Kameni. 

 

Během kurzu byly učiněny také některé velmi významné nové nálezy. 

Z nejzajímavějších lze jmenovat např. dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos) a prorostlík 

okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium) u Horního Poříčí, zcela nová lokalita střevíčníku 

(Cypripedium calceolus) u Jobovy Lhoty, vzácné archeofyty rozrazil polní a r. matný (Veronica 

agrestis a V. opaca) u Trpína či v ČR první zplanělý výskyt rodgersie noholisté (Rodgersia 

podophylla) u Lubenské hájenky. Za zmínku stojí také nálezy druhů, které se v poslední době 

šíří a z našeho regionu dosud známé nebyly – nenápadná tráva milička polabská (Eragrotis 

albensis) v Poličce a kuřinka solná (Spergularia marina), která se přirozeně vyskytuje vzácně 

na slaniscích, ale v poslední době se šíří po zasolených okrajích silnic (nyní i mezi Poličkou a 

Svitavami). 

Ubytování i stravování v internátě Středního odborného učiliště v Poličce uspokojilo 

snad všechny účastníky, stejně jako večerní botanicko-ochranářské rozpravy tamtéž, které 

následně pokračovaly v poličských restauracích, zejména pak v Klubu Polička v Tylově domě. 

          P. Lustyk 
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Z CEST A PUTOVÁNÍ                                                                
 

Zimní ornitologická výprava na sever Dánska. 
 

Za pozorováním ptáků, kteří zimují hlavně při mořském pobřeží v Evropě, jezdíme 

převážně do Holandska. Dvakrát už jsme byli i v Polsku, ale nyní všichni přijali volbu návratu 

do Dánska, kde jsme na ostrově Sjaelland byli v zimě roku 2014. Tentokrát jsme mířili na 

samotný sever do kraje Nordjylland. Už od podzimu jsem totiž sledoval dánské ornitologické 

stránky, kde se objevovala řada zajímavých údajů právě z předchozích zimních období.  

Prvního února jsme proto vyrazili na Jutský poloostrov v tradiční sestavě posledních 

let (Milan Janoušek, David Lučan, Jarda Richtr a já). Pobyt v Dánsku nezačal zrovna radostně, 

protože Ford Jardy začal při přibližování se k cíli naší trasy hlásit poruchu převodovky. Dojeli 

jsme proto raději hned do místa našeho ubytování, kterým se stalo malé pobřežní městečko 

Saeby na severovýchodním pobřeží. Zde jsme měli objednaný menší rodinný domek, velmi 

slušně vybavený pro naše skromné přespávání, hygienu, odpočinek, snídaně a večeře. Ten 

den už nám nezbyl čas na víc, než navštívit přístav a jeho okolí. Přes zataženou oblohu a 

čerstvý vítr to marné nebylo, protože jsme se setkali s rackem šedým, racky bouřními, 

linduškami skalními, ústřičníky nebo desítkami kajek mořských a turpanů černých.  

Pro neděli 3. února jsme zvolili za cíl mys Grenen, nejsevernější část pevniny Dánska. 

Od zdejšího mělkého pobřeží jsme si ornitologicky dost slibovali. Co na to ale převodovka 

Fordu? Po úspěšném ignorování si převodovka „dala říct“, za což jsme byli nesmírně rádi. 

Řešit problémy s nepojízdným autem v zahraničí by mohlo být pochopitelně pro naši výpravu 

fatální. Nejprve skoro ještě za šera 

(v Dánsku se rozednívalo v tuto 

dobu až o půl deváté ráno) 

prozkoumáváme část přístavu ve 

Strandby. Minuli jsme přitom okolí 

přístavu ve Frederikshavnu, protože 

více času jsme chtěli trávit v okolí 

Skagen mysu Grenen. Kromě hejna 

ústřičníků velkých nebo kameňáčků, 

morčáků nebo kajek, se ve Strandby 

zaměřujeme na asi patnáct pěvců, 

kteří sbírají semena rostlin na zemi. 

Vyletují však na plot nebo na další vyvýšené body v okolí. Proto můžeme zjistit, že se jedná o 

čečetky, ale s nápadnými znaky čečetek bělavých. Více zajímavých ptáků jsme čekali pak od 

přístavu ve Skagen. V samotném centru přístavu nás hned po opuštění auta zaujal alkoun 

úzkozobý (foto), který se krásně zblízka dal sledovat i fotit. Setkání s tímto druhem i na 

dalších místech patřilo pro nás jistě k nejlepším ornitologickým zážitkům. Nakonec jich 

v přístavu Skagen nacházíme celkem sedm. Mezitím fotíme racka mořského, který porcuje 
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ukořistěného platýze, se kterým si ví velmi dobře rady. V přístavu jsou i stovky dalších racků 

(zejména stříbřitých), ale také máme štěstí na čtyři sněhule severní, které docela typicky 

hledají potravu v nízkém a řídkém porostu na zdejším štěrkovišti. 

Vydáváme se na mys Grenen. Pěšky jdeme podél pobřeží, přičemž občas vykřikneme, 

že prolétá terej bílý. Na hladině však nenacházíme očekávané stovky alkounů a další mořské 

ptáky, na které web poukazoval. Mírně zklamaní se fotíme na dánském severním mysu, 

sledujeme sedm jespáků písečných, dva turpany hnědé, nějakou tu kajku nebo turpana a dvě 

lindušky skalní. Zřejmě bychom zde museli trávit podstatně víc času, abychom viděli víc 

ptáků, případně být na lodi, která proplouvá úžinou Kattegat do Švédska. Při zpáteční cestě 

nám ale vzrušení připravuje druh, který zařazujeme mezi naše prvotně pozorované! Jde o 

alku malou, která se však hodně potápí, a tak nám nedovoluje si ji více prohlédnout. Šlo o 

dvě až tři lovící ve vodě ptáky. I tak ale z nového druhu máme radost. 

Čas nám dovoluje přemýšlet o další lokalitě, kterou bychom mohli navštívit. 

Vytipovaný máme přístav v Hirtshals. Při přejezdu asi o 55 km západněji se na obloze začíná 

ukazovat Slunce, což nás povzbuzuje. Rádi bychom se v přístavu setkali třeba s rackem 

polárním, který se tu má objevovat. Racků tu bylo ale jen pár desítek a dalších druhů bohužel 

také málo (foto), a tak největší atrakcí bylo připlouvání lodního trajektu (nejspíš z Norska) do 

malého přístavu a večerní západ Slunce nad mořem. První den tedy přinesl spíš méně 

ornitologické atraktivity, a to z míst, na které jsme spoléhali asi nejvíce. Večer z toho ale 

smutní nejsme. S plným žaludkem a po popití dobrých moků a společném poklábosení 

usínáme spokojení hlavně proto, že se podařilo zažehnat problémy s Fordem, který byl jinak 

vždy spolehlivým prostředkem na našich cestách.  
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Pondělí 4. února nezačíná přívětivě, protože prší. Déšť vydržel prakticky až do večera. 

Nic jsme si tedy (zvlášť po včerejšku) neslibovali. Zamířili jsme nejprve přes Aalborg na 

východ k Hals, kde končí vody Limffjordenu, který prakticky odděluje sever Dánska od zbytku 

pevniny. Tvoří tak na severu Severojutský ostrov (v dánštině Vendsyssel Thy). Při odlivu se 

zde v mělčinách pohybovalo velké hejno kajek mořských, kterých jsem napočítal na 6.700. 

Byly zde i bernešky tmavé, ústřičníci, labutě velké, volavky popelavé, husice liščí, hoholové 

severní, koliha velká nebo vodouš rudonohý. Při cestě autem na jih odtud jsme narazili u 

silnice na hejno ptáků pestrého složení (foto). Kromě asi 80 labutí zpěvných se zde totiž 

pohybovaly bernešky bělolící (asi 

20), bernešky velké (rovněž asi 20), 

husy velké (do 20 ex.) a husy 

běločelé (asi 30). Při prohlížení 

z auta jsem si všiml odlišnosti dvou 

hus. Ano, jednalo se o husy 

krátkozobé! Vždy jsem si myslel, že 

poznat je od ostatních hus je 

problém, ale zde mi to netrvalo 

dlouho, abych byl přesvědčený, že 

jsou to ony. Hlavním znakem byl 

vzhled husy polní, ale s růžovýma 

nohama. S povzbuzením dojíždíme do rezervace Lille Vildmose. Ve zdejší krajině jezer a 

mokřadů má být orel skalní. Západně od vesničky Dokkedal prozkoumáváme zdejší 

vřesoviště, ale nejsme úspěšní. Ani jezero Birkeso nenabízí v tuto dobu žádnou zajímavost. 

Před příjezdem k budově zdejšího muzea znovu spatřujeme v hejnu hus polních i minimálně 

dvě husy krátkozobé. V muzeu se ujišťujeme, že orel skalní tu v předchozích dnech spatřen 

byl. Tak se v mírném dešti vydáváme z jiné strany k jezeru Birkeso. Nakonec si velkého 

dravce všimneme při posedu na větvích vyššího stromu. Přes větší vzdálenost a stálou 

nepřízeň počasí uznáváme, že skutečně jde o orla skalního. No vida, další nový druh pro 

některé z nás! Zavítáme ještě k sousednímu jezeru Tofteso, kde z ornitologické 

pozorovatelny vidíme orla mořského. Hladina nenabízí žádné potěšení. Pro vytrvalý déšť a 

krátící se odpoledne už nemáme dnes žádný další cíl, a tak se vracíme do Saeby. Bude nám to 

ještě hodinu trvat, než se začneme sušit v příjemném prostředí našeho pronajatého domku a 

připravovat večeři.  

Pro náš poslední den věnovaný ornitologii je docela příjemná předpověď, a tak ráno v 

úterý 5. února vyrážíme na západ od Aalborgu. Nejprve projíždíme část rezervace Store 

Vildmose. Zde se ale neukazuje nic zajímavého, a tak raději míříme dál podél zálivu 

Limffjorden. Čekají nás lokality v okolí jezera Vejlen, kde se na podmáčených polích mají 

zdržovat hejna hus a bernešek. Byla to pravda. Netrvá to dlouho, když narážíme na první 

hejno hus. Čítá přes 1.000 jedinců a jde jen o husy krátkozobé! Zažíváme jistý druh extáze, 

zvlášť když si uvědomujeme, že hnízdiště tohoto druhu spadají do Grónska, na Island nebo 

Špicberky. A my je máme sto metrů od místní silničky. Odečítáme i několik krčních límců, 
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přičemž si všímáme i čtyř labutí malých vpovzdálí hejn hus. Kdybychom zažili v Dánsku jen 

tyto okamžiky, tak se vyplatilo sem jet. Samotné jezero Vejlen u Osterby je z části zamrzlé, 

ale na volné hladině pozorujeme morčáky malé, hoholy severní, hvízdáky eurasijské, 

morčáky velké, poláky chocholačky, kolihy velké nebo bernešky velké. Na polích severně od 

jezera se pak z auta kocháme pohledem na pasoucí se labutě zpěvné (asi stovka) 

s berneškami velkými (rovněž asi stovka). Dalším pěkným místem (zejména, když na cestu a 

ptáky svítí zimní Slunce) bylo prostředí u vesniček Oslos a Veslos. Zdejší ploché mokřiny by i 

v tuto dobu nabízely dost zajímavostí. Tolik času ale nemáme. Nejprve zastavujeme na 

odpočívadle na hrázi, která odděluje Limffjorden od jezer a mokřin severněji položených. 

Hlavně je tu pozorovatelna, kde je možné využít i kameru pro pozorování vzdálenějších 

ptáků. Zaměřujeme se na orly mořské, kteří se tu stejně jako sokol pohybují po zemi. 

Informační tabule prozrazují, že zdejší lokalita musí ožít zajímavými ptačími druhy hlavně při 

jarním tahu. Úplně si to představuji. Při opouštění pozorovatelny zavítáme na WC, kde nás 

při otevření dveří překvapuje zpěv skřivana polního (reprodukce!). Příjemným zjištěním je i 

to, že se zde nachází 

expozice, věnovaná 

zdejší přírodě, kterou 

lze zdarma navštívit. U 

zálivu Tommerby je 

další pozorovatelna, 

ze které si všímáme 

hejna, které sedí na 

zemi u silnice. Jde o 

bernešky bělolící, 

kterých je tu asi tisíc 

(foto). Mezi nimi jsou 

husy velké, běločelé i 

krátkozobé.  

Naší dnešní konečnou zastávkou a posledním bodem pozorování ptactva v Dánsku je 

přístav v Hansholmu. Trochu nám vadí, že zde probíhají stavební práce. Přístav však potěšil 

hlavně Jardu, který zde narazil na ryby (první část večeře před pozřením druhého chodu, 

který v Saeby představovalo jedno celé balení špaget). Foukal silný vítr, a tak pohled na 

mořskou hladinu byl dost nesnadný. Přesto jsme ve větší vzdálenosti zaznamenali časté 

průlety racků tříprstých. Soustředili jsme se proto na klidnou hladinu v přístavu, kde se nám 

podařilo bavit se lovem alkounů úzkozobých, kteří zaujali hlavně Milana. Potěšila i potáplice 

malá nebo hoholka lední. Nejvíce nás ale zajímali rackové. Nejprve jsme mezi odpočívajícími 

ptáky objevili jednoho nedospělého racka šedého. Pak jsme se přesunuli do části přístavu, 

kde se pracovalo, ale na pláži uvnitř přístavu se soustředili právě hejna racků. Jednoznačně 

to bylo hlavní odpočinkové místo, kde rackové jistě i nocovali. Odtud jsme viděli opodál i 

jespáka mořského, ale v blízkosti pobíhali kameňáčci pestří, jespáci píseční a ústřičníci velcí. 

Mezi odpočívajícími racky bylo dost racků mořských, stříbřitých a bouřních. V tu chvíli tu bylo 
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až 800 racků, ale další neustále přelétávali nebo kroužili u vyvýšené hrany pobřeží nad 

přístavem. My jsme však zaregistrovali i tři nedospělé racky šedé, což je na jednom místě pro 

nás neobvyklost. Vydrželi jsme čekat na tomto pozorovacím bodu dvě hodiny. Nejen proto, 

že jsme se chtěli dočkat racka polárního, ale i proto, že to byly poslední okamžiky naší 

výpravy za ptáky do Dánska. A přestože jsme racka polárního neobjevili, odjížděli jsme 

z přístavu za západu Slunce spokojeni.  

Ve středu 6. února ráno před osmou hodinou odjíždíme ze Saeby. Počasí se zhoršilo a 

vyprovází nás i sněžení s deštěm, které neustává ani na severu Německa. Náladu nám to 

nekazí. Počítáme pěkné zážitky, celkem zastižené druhy (celkem 76, z toho 24 druhů 

vrubozobých nebo 14 druhů dlouhokřídlých) a hodnotíme nejlepší okamžiky se zimujícími 

ptáky severu Dánska. Motivuje nás to přemýšlet, kam vyrazíme příště. Napadá nás sever 

Německa, kde bychom chtěli vidět jarní migraci ptáků do Skandinávie. A co na příští jarní 

prázdniny? Dopadne znovu Holandsko? 

          J. Mach 

 

Předvelikonoční sledování ptáků na Rujáně. 
 

 Severoněmecký ostrov Rujánu jsme si vybrali pro dubnovou návštěvu proto, že jde o 

výběžek pevniny s mimořádným významem pro migrující ptáky. V oblasti severovýchodu 

Předního Pomořanska chrání toto území národní park Vorpommersche Boddenlandschaft. 

Jedinečný pruh země od poloostrova Darß-Zingst až po západní pobřeží Rujány, je tvořený 

strmými útesy a dunami, kosami a pobřežními jezery. Za svůj název vděčí zátokám, kterým se 

v němčině říká Bodden. Jsou to mělčiny oddělené od Baltského moře, v nichž se mísí slaná a 

sladká voda. Ideální možnost pro vodní ptáky načerpat energii na další cestu před přeletem 

Baltu do severských hnízdišť.  

 Pro pobyt zde jsme si vybrali předvelikonoční období. Parta ve složení Milan 

Janoušek, Kamil Sopoušek, Jarda Richtr a já vyrazila s nadšením ve středu 17. dubna ze Svitav 

a Moravské Třebové. Místem našeho ubytování byl dvojdomek v malém městečku Altefähr 

na jihozápadním cípu Rujány, odkud jsme přes most měli kousek do Stralsundu, což je jedno 

z centrálních měst kraje Meklenbursko a Přední Pomořansko. Na jeho návštěvu čas nebyl, 

protože hned první den po příjezdu na sever Německa jsme měli v plánu dostat se ze 

Schaprode trajektem na ostrov Hiddensee. Jardu jsme nechali odpočívat po cestě, protože 

na Hiddensee nesmí návštěvníci jezdit auty. Cena dvoucestné jízdenky byla 20 eur a už při 

plavbě na ostrov jsme vyhlíželi na hladinách a při pobřeží ptáky. Při připlouvání do Klosteru 

jsem poukázal na to, že nad pevninou u přístavu krouží velký dravec a mohl by to být sup 

hnědý, který tu byl v pondělí k velkému překvapení Němců pozorován. Milan s Kamilem to 

nebrali zřejmě vážně. Když jsem jim ale po pár krocích na pevnině zahlásil, že na pastvině 

před námi sedí asi ve stopadesátimetrové vzdálenosti sup, nedalo to práci je přimět k použití 

dalekohledů. Od té doby jsme na cestě u pastviny strávili půl hodiny času pozorováním 

dravce, který jinak žije na jihu Francie, ale hlavně ve Španělsku. Se zájmem se u nás 

zastavovala řada kolemjdoucích (spíš kolemjedoucích na kole) a u stativového dalekohledu 
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se jich tak dost vystřídalo. Většině z nich musel Milan vysvětlovat, že nejde o orla mořského. 

Skutečná rarita! Příběh o tom, jak jsme do Německa přijeli pozorovat supa (foto), který jako 

nedospělý pták změnil tradiční místo svého výskytu. Při vzdalování se od místa, kde sup 

celou dobu posedával, jsme pak měli i možnost ho vidět kroužit poté, když ho začali 

obtěžovat vrány a krkavec.  

Mířili jsme do mělčin kosy na severovýchodě ostrova. Už zdálky nám bylo jasné, že to 

tu ptáky zrovna nehýří. A pohled zblízka byl jen potvrzením toho, že nemáme zrovna štěstí. 

Ptáci zřejmě v tuto dobu využívali jiné lokality ostrova, nám nedosažitelné. V pobřeží se 

pohybovalo pár poláků, ostralek, morčáků prostředních nebo volavek. Aktivní byli hlavně 

skřivani polní nebo lindušky luční. Docela zklamaně pak stoupáme k majáku, přičemž nám 

alespoň prozpěvují strnadi luční. Kolem majáku proletí světlá fáze káně lesní, kterých 

nakonec za celou dobu pobytu vidíme víc, než jsme zvyklí. To už jsme v přístavu, odkud 

poplujeme zpět. Chvíle čekání na trajekt si krátíme návštěvou místních obchůdků, ale i 

pozorováním racků bouřních. Těsně před vyplutím nás pak překvapují početná hejna 

bernešek bělolících, které vylétají z hladiny nedalekého jezera. Bylo to kousek od nás, ale 

ono naplánovat si návštěvu více lokalit v místech, kde se pohybujete jen pešky, je docela 

těžké. Navíc ta rozlehlost celého území. Tak snad jindy doceníme ostrov Hiddensee jako 

dobrou migrační zastávku ptactva. Vracíme se do Altefähr, kde jsme s ubytováním moc 

spokojeni. Navíc za tři noci platíme (se všemi službami) každý 70 eur, což je cena docela 

příznivá.  

 V pátek 19. dubna nás čeká vstávání v 6 hodin. Do osmi chceme vyjet na poloostrov 

Darß-Zingst národního parku Vorpommersche Boddenlandschaft. Za Stralsundem 

odbočujeme na sever a místními cestami se dopravujeme do malého městečka Barthöft. 
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Krátce observujeme v malém přístavu a vidíme, že na písečných lavicích a v mělčinách ptáci 

jsou. Většina z nich je však docela daleko. My ale registrujeme ve slušné vzdálenosti třeba 

vodouše šedé, kormorány velké, čírky obecné, husice liščí nebo tři rybáky velkozobé. Hlavně 

jsou tu ale stovky labutí velkých. Jdeme na okraj pevniny, kde se v rákosině nachází 

vyhlídkové místo. Po chvíli slyším hlas sýkořice vousaté. Použiji nahrávku na mobilu k tomu, 

aby se ukázala samice. Za chvíli ale přilétá z druhé strany samec, který neváhá přiletět na 

vzdálenost tří až čtyř metrů od nás. Je to moc pěkný okamžik, který si vychutnáváme. Při 

příjezdu k městu Barth nás upoutává pozorovatelna u jezera Günzer nedaleko obce Günz. 

Z ní spatřujeme několik hus velkých s mláďaty. U jezera se pase i dvojice jeřábů popelavých. 

Na hladině menší vodní plochy je větší živo. Jsou tu lžičáci, kopřivky, čírky, lysky, husice liščí, 

několik hus běločelých a jedna berneška velká. Poletuje tu i několik motáků pochopů. 

Popojíždíme k městu Prerow, které je lázeňským městem na břehu Baltu na samém 

severozápadním okraji poloostrova, kde se nachází i mys, vybíhající do moře. Zdejší zálivy a 

jezera skýtají určitě dobrou možnost pro migrující ptáky. Jenže do těchto míst stezky 

nevedou. My jsme odkázání na pohyb pěšky, což se zde při dostatku kol asi moc „nenosí“. 

Ale ornitolog-cizinec volí pěší túru po mořském pobřeží, kde jsou ptáci (mají být). A když 

nejsou ptáci (jako zde), tak je alespoň možné hledat zdejší jantar, což se nám při krátkém 

pokusu nakonec i daří. Za doprovodu řady turistů se dostáváme na dvě ornitologické 

pozorovatelny na severu mysu, odkud kromě větrných elektráren na moři vyhlížíme něco 

zajímavějšího.  

Dva ústřičníci, několik kolih velkých a pár hoholek nám zatím radost moc neudělali. Poletují 

zde orli mořští a luňáci červení. Na hladině jezer ostralky, a hlavně volavky popelavé, 

v rákosinách hlas chřástala vodního a laň jelena lesního. Povyražení pak způsobil Kamil, když 
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vytáhl placatku své moravské slivovice. Rázem jsme rozveselení, což nám vlévá sílu i do 

dalších kilometrů. Původně jsme ani málem nedošli na západní pobřeží poloostrova, ale 

vyplatilo se to. Jednak zjišťujeme zpěv skřivanů lesních z borovic na písečných dunách, ale 

pak hlavně nad mořem přeletují opakovaně menší skupiny rybáků severních. I ty nevídáme 

každoročně, takže jsme spokojení. Čeká nás pěší přesun od majáku Darßer Ort přes les na 

dunách do Prerowa, kde jsme zakončili dvanáctikilometrové putování. Nedaleko města nás 

ještě zaujalo slétání velkého hejna bernešek bělolících na zdejší podmáčené pastviny. Na 

internetových stránkách německých ornitologů jsme se dověděli, že jich tu bylo pozorováno 

asi 10.000. Byl to dnešní poslední ornitologický počin, přestože jsme ještě zastavili v přístavu 

města Barth, které prospělo nejspíš jenom Jardovi, který si zde dal v restauraci porci první 

večeře.  

 Sobota 20. dubna patřila celá ostrovu Rujána. V pěkném počasí (slunečno a teplo) 

jsme chtěli objet ostrov prakticky po celém obvodu. První lokalita nakonec nebyla daleko od 

našeho ubytování. Záliv Schutzzone II měl méně vody a my si konečně začali „připisovat“ 

druhy bahňáků, od nichž jsme si tolik slibovali. Novinkou byl vodouš tmavý, vodouš 

rudonohý, jespák bojovný a na poli u zálivu pak čejky a kulíci zlatí. Potěšili rackové malí, 

rybáci černí, volavky bílé, orlovec říční, rákosník proužkovaný a řada druhů kachen. Konečně 

větší koncentrace vodního ptactva. Přes Gingst, Kluist a Trent dojíždíme k pobřeží zálivu, 

jehož úžinu přeplouváme 

přívozem (8 eur). 

V Dranske zastavujeme a 

na pobřeží hledáme ptáky. 

Vidíme ale jen ostrov 

Hiddense pohledem, který 

dosud neznáme. Po 

lehkém nákupu v místním 

marketu už nabíráme směr 

k severovýchodnímu mysu 

Arkona u Putgartenu. 

Vystupuji za 3 eura na 

místní maják, odkud je 

velmi pěkný rozhled do krajiny s rovinami a mořským pobřežím (bohužel také se stovkami 

větrných turbín na moři, které já „moc nemusím“). Dá se dohlédnout i do Dánska a při lepší 

viditelnosti jistě i na jih Švédska. Odtud také sleduji migraci luňáků červených. Pak s Milanem 

scházíme srázem k moři. Sráz je tu proto, že jej tvoří asi 40 metrů vysoké křídové útesy 

(foto).  

Křída je materiál, který já osobně vidím v přírodě poprvé. Pobřeží je tak díky křídě 

plné balvanů z pazourku. Krásné chvíle na rozjímání o životě. Ornitologicky toho zde už moc 

na obdivování není, a tak se vydáváme na cestu po východním pobřeží. Zastavujeme 

v lázeňském městě Prora, známém hlavně díky Hitlerovi, který zde nechal před začátkem 

války vybudovat megalomanskou stavbu hotelového komplexu, který měl měřit na délku 4 
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kilometry a měl sloužit pro 20.000 německých dělníků. Krátce stavíme také v přístavu města 

Glowe, kde nás potěší ale jen hlas pěnice pokřovní. U vesničky Zudar na jihovýchodě ostrova 

nás zaujal pohled na hladinu zálivu. Objevujeme zde husici nilskou nebo bernešku velkou. 

Pěknou lokalitou je zálivové jezero jižně od města Garz a Poseritz. Stav vody umožňuje 

hledat potravu na obnažených březích, kde zjišťujeme třeba konipase luční, lindušky luční, 

husy velké s mláďaty a kolonii kormoránů velkých. Nacházíme v objektivu dalekohledů i 

hnízdo, kde nejspíš sedí orel mořský. Četně také přelétají jeřábi. Jižní pobřeží je sice součástí 

chráněného území (NSG Vogelhaken Glewitz), ale pobřeží je hůře přístupné díky četným 

rákosinám. Proto už zde ani moc ptáky nehledáme a vracíme se do Altefähr. Večer také 

dáváme dohromady statistiku, ve které skončilo 110 ptačích druhů, 49 druhů pěvců, 21 

vrubozobých a 18 dlouhokřídlých druhů.  

 Neděle 21. dubna je už odjezdovým dnem. Cesta domů trvá jen necelých deset hodin, 

a tak ještě ráno zkoušíme učinit poslední pozorovací pokus v zálivu Schutzzone II, kde jsme 

včera ráno měli docela úspěch. Lokalita ale ptáky moc nežije (novinkou jsou tři ústřičníci), a 

tak balíme stativáky a vydáváme se do naší republiky. Ta ubíhá neskutečně rychle. Stihneme 

ale při ní probrat řadu tradičních témat      , včetně hodnocení této naší cesty. 

           J. Mach 

 

Nahlédnutí do přírody Severní Makedonie. 
 

Protože většina z nás Severní Makedonii nikdy cíleně nenavštívila nebo ji zná jen 

z průjezdu do jižněji položených zemí, rozhodli jsme se vcelku jasně, že letní výjezd roku 

2019 vyřešíme prozkoumáním oblastí v okolí Prespanského a Ohridského jezera. Ve stejném 

složení, ve kterém jsme loni absolvovali exkurzi do delty Dunaje (K. Sopoušek, M. Janoušek, 

F. Vorba a já), jsme vyrazili 1. července. Připraveni jsme byli na vyšší teploty i přítomnost 

komárů. Obojí se nakonec ale dalo dobře snést.  

Cesta byla docela dlouhá (okolo 1.400 km), a tak první noc (a také noc na zpáteční 

cestě) trávíme v Srbsku u Bělehradu v apartmánu městečka Novi Banovci, odkud se můžeme 

z balkónu dívat na hladinu Dunaje. Jak se v úterý 2. července blíží hranice se Severní 

Makedonií, vzrůstá v nás určité vzrušení. Nutí nás k tomu svým způsobem změna krajiny po 

přejetí hranic, protože se charakter zemědělské krajiny, kde se pěstuje především obilí, 

kukuřice nebo slunečnice, mění. Ráz kamenité kopcovité až hornaté krajiny, většinou 

s absencí souvislého lesního porostu, ale za to s častou roztroušenou keřovitou vegetací, se 

prakticky po celou dobu našeho pobytu nemění. Snad jen některé polohy horských pásem 

Helenid (Baba nebo to v NP Galičica) nám připomínají scenérie, které známe z jiných 

hornatých částí Evropy.  

První cílenou přírodovědnou zastávkou (po výměně 50 eur za denáry ve městě 

Kumanovo) se stává po překonání toku řeky Vardar vesnička Marena, severně od města 

Kadavarci. Víme totiž, že se tady má nacházet kolonie poštolek jižních, které ještě nikdo z nás 

nikdy neviděl. Vycházíme z informací od účastníků exkurze České společnosti ornitologické, 

kteří zde poštolky pozorovali v roce 2014. Netrvá dlouho a několik poštolek vidíme poletovat 
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nad vesnicí. Náznaky toho, že jde o poštolky jižní máme, ale jisti jsme si až v okamžiku, kdy se 

nám jich několik daří sledovat za pomoci dalekohledů v korunách stromů. Potom už 

sledujeme několik desítek minut hned několik rodin s vyvedenými mláďaty. Já osobně se o 

kousek dál potkávám poprvé s vlaštovkami skalními, které poletují v blízkosti kolem nás. 

Podaří se mi je i vyfotit na drátech elektrického vedení. Kamil mezitím obhlíží suchý a 

vegetací spoře opatřený terén, kde by našel nějaký zajímavý druh brouka. Nakonec se mu 

podaří při odpočinku na lavičce najít i místní domorodce, se kterými (jak se vždy očekává) 

navazuje kontakt. Při cestě k našemu cílovému místu oceňujeme docela dobrý stav silnic a 

obdivujeme na zdejší krajině v extravilánu hlavně to, že není rušená civilizačními prvky, které 

v podobě různých marketů, billboardů, překladišť nebo dalších průmyslových objektů, známe 

z „rozvinutějších“ zemí. Sympatická je také extenzivita zemědělství, kterému díky nesnadným 

přírodním podmínkám moc intenzivní být asi ani nemůže. Tento obraz však bude v budoucnu 

zcela jistě narušen přísunem kapitálu, který se sem dostane po očekávaném vstupu země do 

zóny EU. My navečer dojíždíme do obce Pretor, která se nachází na východním pobřeží 

Prespanského jezera na úpatí pohoří Baba. Ze silnice předtím vidíme i jeho nejvyšší vrch 

Pelister s nadmořskou výškou 2.601 m, který také dává jméno celému zdejšímu národnímu 

parku. V Pretoru nás vítá mladá paní Emilia Geroska, která nás vede do vily Kirjana, kde 

budeme trávit čtyři noci. Je ve skvělém klidném místě, docela i zakrytá mezi stromy a keři, 

což nám biologům samozřejmě zcela vyhovuje. Po zabydlení, večeři a hygieně už spřádáme 

plány, kam zítra vyrazit.  

Už docela brzy ráno nás budí hlasy zdejších pěvců. Jde hlavně o slavíka obecného, 

žluvu hajní a sojku. S radostí vítáme, že dvě vlaštovky skalní poletují se zájmem o stavbu 

hnízda (v tuto dobu jde asi jen o nácvik) hned na zápraží u vchodu. Podaří se mi přilákat i 



 39 

několik sýkor temných, které se ráno z okolí v korunách stromů také ozývaly. Sice se přiblížily 

až k naší vile, ale jsou velmi neposedné a prohlídnout si je pěkně jde jen stěží. Přesto to je 

pro nás nový druh.  

Na další jsme nemuseli čekat dlouho. Cílem ve středu 3. července byla totiž blízká 

oblast mezi Prespanským a Ohridským jezerem. Předěl tvoří pohoří Galičica (a stejnojmenný 

národní park), který spadá do systému Helenid, navazujícího na známější balkánské Dinárské 

hory. Jde o dříve zaledněnou oblast, ve které se tak dnes nachází celá řada endemických 

druhů (často zároveň glaciálních reliktů), hlavně ze skupin hmyzu (motýlů) nebo rostlin. Auto 

jsme zaparkovali v sedle, označovaném Lipova Livada, v nadmořské výšce 1.570 m. Už při 

výstupu z auta nás začala pronásledovat „armáda“ ovádů, která z nás prakticky celou dobu 

našeho pobytu v horách „nespouštěla z fasetových očí“. Nekazilo nám to ale radost ani 

přitom, když jsem Milanovi zahlásil, že na svahu kousek od nás vidím samce skalníka 

zpěvného, což byl pro nás oba nový druh. Slyšíme skřivana lesního, strnada lučního a 

zahradního, ale skalníka jsme znovu neobjevili. Štěstí jsme ale měli při výstupu k nejvyšší 

vrch Magaro. 

Na jednom ze skalních vápencových výstupků se jeden samec asi 15 metrů od nás 

přímo vystavoval. My už potom dojdeme jen k torzu reklamní tabule (co zde dělá 

nechápeme) do výšky 2.020 m n.m. I odtud jsou krásné rozhledy na obě jezera i okolní 

pohoří. Neuniká nám při zpáteční cestě pestrost zdejších druhů motýlů, obdivujeme několik 

rostlin (včetně orchidejí nebo parazitických záraz) a mě upoutává černožlutý ploskoroh, 

kterého vidím vůbec poprvé v životě. Sympatické je pěkné počasí, ale kde jsou některé další 

zajímavé druhy ptáků? Třeba dravci? Jistým utěšením je Kamilovo zjištění, že viděl hejno, 

které nakonec přiřazujeme i podle jeho fotografií k hejnu kavčat. Celkový dojem nás všech 
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z této oblasti byl velmi dobrý. Odpoledne už míříme ze sedla serpentinami k Ohridskému 

jezeru. Nemine nás ani poplatek 200MKD (asi 80 Kč) při výjezdu z národního parku. 

Dobíráme naftu a osvěžujeme se v teple nanuky na pumpě na okraji města Ohrid (také 

Ochrid). Protože víme, že v dřívějších dobách šlo o významné sídlo kultury, vzdělanosti i 

křesťanství, chtěli jsme některé památky vidět na vlastní oči. Nejprve jsme úzkými uličkami, 

které na nás dýchaly středověkou atmosférou, vystoupali pod hradbami Samuelovy pevnosti 

z 10. století ke kostelu sv. Klimenta a sv. Pantelejmona, odkud jsme pak došli k nejznámější 

„pohlednicové“ památce, kostelu sv. Jovana Kaneo, který se nachází na samotném břehu 

jezera. Tady vychutnáváme letní „riviérovou“ atmosféru. Na cestě do Pretoru domlouváme 

večerní návštěvu restaurace, na které nás má čekat ochutnávka místní kuchyně a 

makedonského piva. Při příjezdu k Pretoru Milan hlásí pohyb dravců ve vzduchu. Nad námi 

krouží orlík krátkoprstý, který má v zobáku úlovek v podobě hada nebo snad blavora a jeden 

včelojed. Nakonec přelétne i moták lužní. Podaří se zachytit i pohyb několika rorýsů velkých, 

ale to už spěcháme na večeři. Po dvou lahvových značky „Skopsko“ před každým z nás už 

stojí miska s „uštipci“. Toto syté jídlo, jde o kousky opečeného vepřového masa ve tvaru 

válečků se sýrem, se stává díky své chuti i hutnosti pro nás legendární. Někteří z nás mají 

odvahu si stejný požitek nenechat ujít i další den. Cestu k vile nám v přítmí zpestřují 

intenzivně zářící světlušky. 

Čtvrteční ráno mě vytáhne k pobřeží jezera. Očekávám, že na malém pontonu 

v blízkosti břehu se tu objeví pelikáni kadeřaví. Mám štěstí. Trojice pelikánů zde odpočívá a já 

se sluncem, které pomalu přelézá přes vrchy Baby, můžu vychutnávat první pečlivé sledování 

tohoto majestátného ptáka. Přidají se i kormoráni malí, bukáček malý a volavky stříbřité. 

Hladinu Prespy pak ještě pokrývají stovky potápek roháčů.  

Po snídani se vydáváme na návštěvu tzv. Malé Prespy, jižní část Prespanského jezera. 

Ta se už nachází v Řecku. Protože neexistuje možnost překročit hranici, která se nachází 

nedaleko od Pretoru na východním pobřeží, dohodli jsme se, že jezero celé objedeme. 

Znamená to nejprve přejet do Albánie a potom do Řecka. Přestože cesta trvá delší dobu, za 

nahlédnutí do albánské části jezerního okolí to stálo. Mě osobně tady například potkalo první 

setkání se strnadem černohlavým. Krajina v Albánii je přibližně stejná jako v Severní 

Makedonii nebo i v přilehlé části Řecka, ale přesto na mě osobně působí dost exoticky. U 

Malé Prespy zastavujeme u jejího severního pobřeží. Filip s Kamilem se vydávají po lávce na 

ostrov Agios Achillios a já s Milanem vystoupáme na malou vyvýšeninu, odkud je pěkný 

rozhled do okolí. Můžeme v tu chvíli tak stanout nad hnízdní kolonií, ve které se daří oběma 

druhům evropských pelikánů (foto – pelikán kadeřavý). Takových míst je ale bohužel 

v Evropě málo. Pozorujeme i další vodní ptactvo, třeba kormorány malé, volavky vlasaté, ale 

hlavně průlety nebo kroužení pelikánů nad námi. Blíží se první déšť, který v cizině 

registrujeme. Jeho nejintenzivnější část nás nakonec míjí, ale aspoň pociťujeme ochlazení 

vzduchu. Déšť nás doprovází skoro až na hranice mezi Řeckem a Severní Makedonií u 

vesničky Niki. Cestou si nelze nevšimnout toho, jak se u města Florina vypíná 34 monster v 

podobě větrných turbín, umístěných přímo na hřbetu jedné části horského hřebene. Doklad 

toho, že Řecko je v EU a toho, jak se dá krajinný ráz nevkusně narušit a industrializovat i 
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v prakticky panenské krajině. Po přejezdu hranic se zastavujeme u rybníků jv. od města 

Bitola. Jejich přístupnost je ale špatná. Podaří se nám nakonec k hladině jednoho z nich 

dostat a pozorovat několik běžnějších druhů vodních ptáků. Po příjezdu do Pretoru 

zjišťujeme, že nejen u nás neteče vůbec voda, a tak se jdu projít do okolí pobřeží jezera. 

V zahradě jednoho z objektů narážím na nezvyklé hlasy slavíka obecného, ale hlavně na 

samce strnada cvrčivého, který někde krmí svá mláďata. Zoologickou atrakci večer ještě 

připravil Kamil, když nám donesl želvu zelenavou. S želvami jsme se jinak potkávali podél 

silnic při cestách, ale byly to zřejmě bohužel spíš pozůstatky střetu s automobily. 

V pátek ráno voda už teče. Mě to znovu vytáhne na břeh jezera a tentokrát se přidává 

i Milan. Pelikáni na pontonu dnes bohužel nejsou, ale nás spíš lákají k pobřežní vegetaci pro 

nás málo známé hlasy. Jedná se o cetii jižní. Někde se ukrývají minimálně dvě. Já si na jednu 

chci „políčit“ a díky hlasové nahrávce se mi daří ji dostat i do mé blízkosti. Na dnešní den 

jsme se po místy zbytečně peprné debatě domluvili, že se budeme dělit podle svých zájmů. 

Kamila jsme dopoledne vysadili nedaleko Pretoru do okolí menších vesniček, kde měl 

v úmyslu hledat brouky na úpatí pohoří Baba a snad vystoupat i nad hranici lesa, což se mu 

nakonec nepovedlo. Přesto měl zážitků dost. Cílem Milana a mě byla zemědělská krajina 

v rovině mezi městy Bitola a Prilep, která se označuje jako součást oblasti, zvané Pelagonie. 

Filip zase chtěl poznat právě město Prilep. V docela velké výhni jsme s Milanem začali 

poznávat heterogenní krajinu, ve které se sice hospodaří, ale nijak intenzivně. Pěstuje se zde 

dokonce tabák. V okolí vesničky Erekovci jsme se setkali s konipasem lučním, bělořitem 

šedým, křepelkou polní, strnadem černohlavým, ale hlavně jsem zde mohl vidět svůj dlouho 

očekávaný nový druh – ťuhýka rudohlavého, za kterého jsem byl opravdu rád. Milan zase 

ocenil pozorování vrabce pokřovního v zahradě u domu, kde jsme čekali na Filipa. S ním jsme 
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se vydali ještě více na východ, kde rovina Pelagonie přechází v kamenité podhůří kopcovité 

až hornaté planiny Selečka, která se na severu dotýká pohoří Dren. U vesničky Podmol nás 

vítá zpěvem chocholouš obecný, opodál na dráty elektrického vedení dosedá několik vlh. 

V polohách, kde vystupují velké balvany, porostlé řadou druhů lišejníků, naši pozornost 

upoutávají bělořiti šedí. Zaslechneme i vytrvalé dudání dudka. V jednu chvíli vyhrknu na 

Milana, že vidím brhlíka skalního. Nastane klasické nahánění mého dalšího nového druhu, 

když se nakonec objevuje i dvojice, která se předvádí i na vrcholcích balvanů. Tohle jsme 

nečekali, a o to je to příjemnější. Přichází bouřka, která nás nutí se začít vracet do Pretoru. 

Ještě ale projíždíme vesničkami, které jsou evidentně osídlené islámskou menšinou. Na 

okraji Bitoly pak už poněkolikáté míjíme zase zónu, která je vyhrazená lidem, kteří si 

s pořádkem nedělají velké starosti a veškerý odpad odhazují za svoje příbytky (zde ale 

zároveň na mezinárodní silnici). Déšť nás minul, slunce znovu ukazuje svoji sílu, a tak se 

rozhoduji, že bych se měl svlažit v Prespanském jezeře. Vždyť je to jedno z nejstarších 

evropských jezer, ve kterém žije také celá řada endemických druhů živočichů, například 

devět druhů ryb. Když ale přicházím ke břehu do míst, které by se jinde nazvaly pláž, chuť mě 

přechází. Je to díky míře řas i kamenitému pobřeží. „Aby se neřeklo“, lezu v pečlivě 

vybraných partiích břehu před zraky několik nadšených domorodců, kteří zjevně kvalitu vody 

nevnímají, do vody alespoň po kolena. Připomínám ještě, že okolí břehu „ozvlášťňuje“ 

všudypřítomný nepořádek, mající podobu nejrůznějších plastů. Zase na druhou stranu se do 

vody neprodíráte davem lidí a ani život na hladině jezera není rušen množstvím plavidel 

nejrůznějšího druhu. Večer dáváme v restauraci „uštipce“ a pivko a Kamil se rozhodl znovu 

podpořit myšlenku slovanské vzájemnosti (panslavismu) tím, že navštěvuje osazenstvo, které 

už celý týden chystá „tábor“ pod naší vilou k příjezdu dětí z Bitoly na rekreaci. Jižní Slované a 

Slované střední Evropy bizarně, ale srdečně a s nostalgií pějí společně ruskou píseň „Kalinka“. 

Sobota 6. července už má sloužit jen k tomu, abychom opustili Severní Makedonii. 

Byla to krátká „mise“, daná hlavně časovou možností některých z nás. Určitě by bylo vhodné 

aspoň další tři dny se pohybovat v širším okolí jezer a proniknout především víc do horských 

poloh. My jsme se o to ještě pokusili tím, že jsme ze zpáteční trasy před Prilepem odbočili 

přes Selečka planina a dostali se do lidmi opuštěné oblasti řídce porostlých kopců. Když jsme 

překonali po náhradním mostu Crnou reku, dostali jsme se do pohoří Mariovo. Cílem byla 

vesnička Vitolishte. V její blízkosti se mají nacházet krmiště supů, ale kdo ví, jak se tomuto 

projektu v posledních letech daří. Supy jsme neviděli, za to nejopuštěnější místa 

v Makedonii, která jsme měli možnost poznat (jistě jsou jich v této zemi tisíce), rozhodně 

ano. Dýchla tak na nás svým způsobem i nostalgie, že už musíme nabírat zpáteční kurz. Tak 

ještě poslední pohledy do strání a na vrcholky pustých hor, poslední setkání s dravci (káně 

bělochvostá a dva orlíci) a už nezbývá než za poslechu místního folklóru v rádiu skládat 

poklonu zemi, do které se určitě chce vracet díky její zachovalosti jednoduchého životního 

stylu a určitě i přírody a krajiny. 

      J. Mach 
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Předsilvestrovský výjezd na nádrže do Polska. 
 
 Už minulou zimu jsme se mezi sebou domlouvali na tom, jestli nezměníme tradiční 

destinaci předsilvestrovského výjezdu za ptáky z lokalit jižní Moravy do oblasti, kterou jsem 

osobně chtěl už dříve navštívit. I díky tomu, že Petr Zobač nově působí na Správě CHKO 

Jeseníky, jsme se rozhodli zamířit do polské příhraniční krajiny severně od Jeseníků. Cílem 

měly být vodní nádrže Otmuchowská a Nyská. Pokus číslo jedna v roce 2018 ale nevyšel, a 

tak se s neutuchající chutí ujal Petr nás oslovit podruhé. Tentokrát se vše organizačně 

povedlo, a mohli jsme tak trávit dva dny (29. a 30. prosince) v zajímavé části pohraničí, 

zajímavé především krajinou s výhledy na Rychlebské hory, vrcholové partie Jeseníků 

(případně na Zlatohorskou vrchovinu) které se od nádrží neustále (pokud nebyla nízká 

oblačnosti) ukazovaly. V sestavě Pavlína Gregorová, Petr Zobač, Jakub Vrána, Filip Jetmar a 

Jiří Mach pro nedělní program navíc ten sobotní doplnila Zuzka Blažková, a dále Tomáš Bělka 

se Zdeňkem Vermouzkem. V tomto složení jsme po srazu v Jeseníku kolem poledne začali 

s průzkumem zimujícího ptactva v jižních partiích Otmuchowské nádrže. Ta byla k překvapení 

místního znalce Toma Bělky nezvykle naplněná vodou. Z pobřeží registrujeme čtveřici orlů 

mořských, stovky kachen divokých, kormoránů velkých, desítky potápek roháčů, racků 

bělohlavých, hvízdáků euroasijských nebo morčáků velkých. Už jednotlivě sledujeme ostralky 

štíhlé, potápku černokrkou nebo několik potáplic severních. Dvojice z nich se v jednu chvíli 

přibližuje do naší blízkosti až natolik, že stojí za to pořizovat i nějaké fotografie. Určité 

pozdvižení přináší přílet hejna hus (nejspíš polních), které se v předvečer snášejí na hladinu.  
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Chceme ještě navštívit před setměním nádrž u města Nysa. Po polních cestách, kde se úplně 

jinak tváří řidič Filip, než řidič Tomáš, se dostáváme na hráz k pravému pobřeží nádrže 

nedaleko obce Siestrzechowice. Odtud shlížíme vodní hladinu nádrže, která už není tak 

naplněná vodou jako Otmuchowská. Proto je tu více mělčin a daleko členitější pobřežní zóna. 

V ní se ptáci ale tolik nedrží. Registrujeme hlavně hejna kormoránů, kteří odpočívají na 

ostrůvcích v přítokové zóně nádrže, která je ale daleko od nás. Jsou tu znovu zejména 

morčáci velcí, ale třeba poprvé i hejna hoholů severních. V jednu chvíli si více všímáme 

skupiny kachen, které některým z nás připomínají turpany, ale úbytek světla nám už 

přesnější determinaci nedovoluje. Přesto se od nádrže ještě vydáváme do okrajové části 

přilehlého města Nysa, kde by se v parku měli pohybovat podle zpráv zdejších ornitologů 

alexandrové malí. Tyto dnes už na řadě jiných míst volně žijící papoušky se nám ale nedaří 

zastihnout. V příšeří se do města se za to sletují k nocování větší počty kavek a havranů.  

 My se druhý den 

navracíme dopoledne za 

příjemného počasí nejprve 

k Nyské nádrži. Stojíme na 

jižní, a pak i na východní 

hrázi, odkud se nám daří 

potvrdit přítomnost 15 

turpanů hnědých. Ještě 

předtím ale Filip našel ve 

střední části nádrže 

osamělého turpana 

černého. Domlouváme se, 

že se zastavíme u 

Otmuchowské nádrže. Tady vidíme více hus než včera a Kuba spatřuje při přeletu i jeřáby 

popelavé. Druhá parta od severu kontroluje sedm potáplic, většinou asi severních. Při 

projíždění poslední cesty k jezeru u Kozielna a Paczkowa (Zalew Paczkowski) si všímáme 

hejna hus, které dosedají na pole u nádrží. Daří se nám určit většinu z nich jako husy polní, 

mezi kterými jsou i husy běločelé a dvě bernešky bělolící. Na jezeru v Kozielnu nacházíme 

desítky kormoránů velkých a volavek popelavých (foto), ale třeba i poláky chocholačky a tři 

turpany hnědé, které si můžeme konečně prohlédnout i pořádně.  

 Na nádržích jsme si sice trochu posteskli nad ne úplně pestrou skladbou vodního 

ptactva (chyběli například poláci kaholky nebo hoholky severní, málo bylo čírek, lysek, hus 

nebo labutí), ale zavítání do těchto míst jsme zhodnotili jako určitě zajímavé a užitečné. 

Vznikly určitě i náměty na další návštěvy do této oblasti, která se nenachází nijak daleko. Při 

spojení s prohlídkou některých horských nebo podhorských partií na našem území i v jiné 

části roku (hlavně na jaře), to může být skutečně příjemné trávení času v přírodě. 

           J. Mach 


