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ZPRÁVY Z VÝBORU 

  
■ Pro rok 2020 se registrovalo za naši organizaci 15 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). Dále je čestným členem ZO pan J. Pěnička. Rodinné členství má Marie Zdražilová 

s dcerami Julií a Alenou. 

 
 

NAVRHUJEME, VYJADŘUJEME SE, …  

 

■ Hned počátkem roku se Filip Jetmar jménem naší organizace obrací na zastupitele 

města Litomyšl s problematikou rušivých efektů městského ohňostroje na volně žijící ptactvo 

(především kavky) a dále poukazuje na negativní vlivy zábavní pyrotechniky, která se 

v období přelomu roku bohužel od obyvatel celorepublikově nadužívá. Problém negativ 

tohoto druhu společenského „veselí“ se momentálně diskutuje v celé společnosti. Známou 

trablí je samozřejmě nedostatečné vymáhání plnění závazků pro obyvatele, které jim 

v použití pyrotechniky přináší městská nebo obecní vyhláška. Výsledkem byla písemná 

komunikace se starostou města a příslib, že se touto záležitostí s hledáním nějakých řešení 

město bude s ohledem do budoucna zabývat. 

 

■ Celoročně se Filip Jetmar ve spolupráci s Ondřejem Hrubým s velkým úsilím věnoval 

nesnadné práci v péči o PR Maštale. Šlo především o stanování pravidel a postupů při řešení 

tzv. kůrovcové kalamity (činnost lýkožrouta vrcholkového), která se podepsala na stavu 

četných borovicových porostů. Jednalo se o stanovení ploch, kde se má postupovat 

bezzásahově, kde se má těžit aktivní kůrovcové dříví, a jak odklízet dřevní hmotu v turisticky 

atraktivních místech, a jak rozeznávat technické zásahy v reliktních a naproti tomu v 

kulturních borech. Zjistili jsme i to, že při odvozu kůrovcového dříví z rezervace 

dochází zřejmě i k fatálnímu narušování prostředí mihulí potočních, a dost možná i k jejich 

úhynu. Filip absolvoval také několik schůzek v terénu i jednání na Krajském úřadě. Narážíme 

ale především na odpor proti našim názorům u vedení Městských lesů Litomyšl, které 

neváhají hospodařit v lesích ZCHÚ proti platným nařízením. Nastavit jiné přístupy v péči o 

lesy ve ZCHÚ se ale snažíme i u dalších vlastníků, kteří na dohled platných norem bohužel 

nejsou za více než dvě desetiletí zřejmě zvyklí. Cílem je však najít pochopení v prosazování 

péče o lesy u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu, který je zákonným 

správcem zájmových chráněných území.  

Se stejným zřetelem se pak Filip i Ondra snažili jednat s Lesy ČR, AOPK a Krajským 

úřadem o řešení podobné situace v oblasti PR Psí kuchyně a Královy zahrady, kde šlo 

zejména znovu o těžbu tzv. kůrovcových smrků. Zde je však projednávání za účasti všech 
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zainteresovaných snazší. Aby toho nebylo málo, jednání o stejné problematice se nás 

v menší míře (ve spolupráci s Kamilem Sopouškem) dotklo i v území PR Hřebečovský les na 

Moravskotřebovsku, kde šlo o možný vliv nahodilých těžeb v lokalitách s výskytem 

chráněného ploštičníku evropského, případně o vliv kalamitních dřevin na svahu nad silnicí a 

použití chemických látek (pesticidů) k ošetření kůrovcového dříví. 

Pokud jde o ochranářské úsilí v PR Maštale, vydalo po dvouletém období Ministerstvo 

životního prostředí rozhodnutí, ve kterém hodnotí námi napadaný způsob hospodaření 

v lesích rezervace, které spadá do tzv. „intenzivních technologií“ (IT). MŽP konstatuje, že 

všechny ty postupy, které jsme napadly, jsou intenzívní technologií, a že měla být udělena 

výjimka či zásah zakázán. MŽP dává také za pravdu našemu spolku a naopak sděluje, že KrÚ i 

ČIŽP vykládají chybně pojem intenzivní technologie. Považujeme to za dílčí úspěch 

v prosazování názorů na správu rezervace, kterou má na KrÚ nově ve své gesci (po odchodu 

Jany Svobodové z tohoto postu) nová referentka ochrany přírody. 

Postup KrÚ v případech řešení nahodilých těžeb (NT) má být podle nás takový, že mají 

existovat na vybrané porosty výjimky ze zákona 114 (§ 34) k použití IT pro provádění NT. V 

případě platné výjimky bychom (i kdybychom s těžbou nesouhlasili) měli výjimku 

respektovat. Samozřejmě je důležité výjimku vhodně nastavit a počítat i s eventualitami typu 

výskytu zvláště zákonem chráněných druhů rostlin nebo živočichů, kvůli kterým by bylo 

možné povolenou NT omezit či zarazit. Těžbu by sice oznamovat předem dál vlastníci měli, 

ale rozhodně by se to nemuselo řešit takto po jednotlivých smrcích či drobných ohniscích 

skoro každý týden. Vadí nám, že není jednotný postup ani v ČR ani v rámci kraje. Lesy ČR (a 

nově i MLL a Gerimo/Simmo) oznamují zásahy, ale jen v těch rezervacích, které "hlídáme". 

Pokud jde o situaci s výskytem suchých borovic v PR Maštale a působením lýkožrouta 

vrcholkového, na naše osobní dotazy reagovali prof. Ing. Marek Turčáni, PhD. (Lesnická a 

dřevařské fakulta ČZU), Dr. Jiří Hulcr (School of Forest Resources and Conservation, 

University of Florida - Gainesville) a RNDr. Petr Doležal, PhD. (Entomologický ústav AV ČR).  
 

■ Koncem dubna zjišťuje Jiří Mach černou skládku v prostoru stromového větrolamu 

jižně od Lánského rybníka. Šlo o krabice s papíry. Po kontaktu s odborem životního prostředí 

byl tento materiál rychle odklizen. Doufejme, že se podařilo najít i viníka, který si troufnul 

zajet do přírody navíc s tříditelným odpadem na tak viditelné místo. 

 

■ České inspekci životního prostředí podáváme podněty k prošetření podle nás 

nežádoucích zásahů do přírody. Jednalo se o orgánem ochrany přírody nepovolenou těžbu 

dřevní hmoty Městskými lesy Litomyšl v PR Maštale, prošetření oprávněnosti stavby srubu 

v PR Maštale, dále frézování pařezů u Střelnice v Semaníně, ve kterých nám byl znám výskyt 

ohrožené druhu brouka – lesáka rumělkového. Nakonec to bylo kácení mnoha kusů a druhů 

dřevin kvůli rekonstrukci silnice č. 366 mezi Hradcem nad Svitavou a Křenovem. Přestože 

některá šetření stále probíhají, z dosavadních výsledků ČIŽP jsme spíše zklamáni. Inspekce 

zjevně nepracuje tak, jak by bylo třeba pro společnost. Již nějaký rok pozorujeme, že stát 

v tomto směru činnost inspekce možná i záměrně ponižuje a znekvalitňuje hlavně nízkou 
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personální kvalitou a úrovní pravomocí, což může souviset s typem současné vlády 

v republice a její vůči přírodě a životnímu prostředí nechvalně známou politikou. Inspekce 

v několika našich podnětech sice oznámila porušení zákona, ale viníkovi nepochopitelně 

žádnou sankci neuděluje. 

 

■ V červnu k  MěÚ Svitavy podáváme souhlasné a podpůrné stanovisko k záměru 

revitalizace přítoku do rybníka Sychrovec z lesů mezi hranicemi k. ú. Mikuleč a Opatovec. Jde 

o další revitalizační akci Lesů České republiky s. p., ve kterém žádají Lesy ČR úřad o zásah do 

významného krajinného prvku. 

 

 

BLESKOVKY  

 
        V lokalitě Střelnice u Semanína jsme se mohli na přelomu ledna a února opakovaně 

setkávat hejnem až 65 brkoslavů severních. Pro mnohé z nás to bylo setkání po několika 

letech. Živili se bobulemi jmelí na topolech při silnici ze Semanína do Opatova. 

 

  Již po několikátý rok v období extrémně mírné zimy přečkávaly na ploše převážně 

vypuštěném rybníčku Hvězdička v Opatově lindušky horské. Většinou šlo o jednotlivce nebo 

dvojici, ale maximální zjištěný počet byl pět lindušek. Na podzim se zde znovu k zimování 

shromáždilo dalších několik jedinců. 

 

 Díky mírné zimě i dostupnosti potravy vlivem změny průhlednosti vody v Horním 

rybníce, se během ledna zdržovalo na tomto svitavském rybníku až 50 labutí velkých (v 

prosinci roku 2019 to bylo i 80 labutí!). Jednalo se o naprosto na Svitavsku ojedinělý případ 

zimování takového počtu labutí v posledních desetiletích. Počet začal klesat začátkem února, 

ale ještě počátkem března zde bylo k vidění 25 ptáků. U dvou z nich se podařilo odečíst 

hliníkový kroužek, díky kterému víme, že to byli jedinci z oblasti Rokycanska a Táborska. 

 

Na upozornění Ondřeje Klusáka jsme zkontrolovali zimní výskyt letounů v jednom 

mostu na Hřebči u Boršova. Po dvou pozitivních kontrolách (zimující jedinci se zdržovali ve 

volných prostorách mezi skružemi), jsme tuto nově objevenou lokalitu předali ke sledování 

Karlovi Weidingerovi, který se výzkumu těchto zvířat na Svitavsku věnuje již několik let. 

Doplňme ještě, že zde byly nalezeny hned čtyři netopýří druhy. Konkrétně šlo o netopýra 

černého (Barbastella barbastellus), netopýra řasnatého (Myotis nattereri), netopýra 

vodního (Myotis daubentonii) a netopýra vousatého/Brandtova/alkatoe (Myotis 

mystacinus/brandtii/alcathoe). 
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 V období přelomu března a dubna objevil Milan Janoušek v keřích u svitavského 

Lánského rybníka nocoviště strnadů lučních, kteří lokalitu využívali po několik týdnů 

v počtech několika desítek jedinců. Na přelomu léta a podzimu se v okolí rybníka a v polích 

jižně od něj shromažďovala hejna až o 90 jedincích. 

 

 11. dubna přistihl Filip Jetmar v západní části rybníka Hvězda a v okolí samce 

konipase citrónového. 

 

 Nezvykle brzy (17. dubna) pozoroval Jiří Mach u Lánského rybníka otakárka 

ovocného. Jde vůbec o jeden z mála dokladů o výskytu tohoto teplomilného motýlího druhu 

na Svitavsku. Druhý zajímavý druh motýla spatřil stejný pozorovatel 23. srpna za velmi 

zvláštních okolností. Na Horní svitavském rybníku si všiml, že jedno šídlo neslo v ústním 

ústrojí velkého motýla, který se však ze sevření dostal. Naneštěstí však spadl na hladinu 

rybníka, odkud se několikrát pokoušel vzlétnout. To se mu však nepodařilo. Šlo o další u nás 

v teplých oblastech vyskytující se druh – okáče voňavkového. 

 

 Přírůstek do seznamu v přírodě pozorovaných druhů ptáků si 19. dubna přičetl Milan 

Janoušek u rybníka Hvězda, když v letu sledoval bekasinu větší. 

 

 22. dubna došlo na opatovských rybnících Hvězda a Nový hned ke dvojímu 

zajímavému pozorování vodních ptáků. Karel Málek, Milan Janoušek, Jiří Mach a Jan Hajzler 

zastihli na Novém rybníku volavku červenou a na rybníku Hvězda kolpíka bílého. 

 

 Přelom dubna a května přinesl na poldru u Třebařova zcela mimořádnou událost. 

Jiřímu Machovi a Milanovi Janouškovi se podařilo zde prokázat úspěšné vyhnízdění (první 

doložené) páru jeřába popelavého v okrese Svitavy. Vyvedl do poměrně otevřeného 

prostoru dvě mláďata. Bohužel jejich zdejší pobyt patrně netrval dlouho, neboť již v polovině 

května už mláďata s rodiči už nebyla na hnízdišti zaznamenána. 

 

 Všeobecné „pozdvižení“ vyvolal 7. května pan Miloš Peitner, když v celorepublikové 

databázi pozorování ptáků AVIF zveřejnil svůj záznam o sledování ťuhýka rudohlavého v obci 

Třebařov na Moravskotřebovsku. Ještě ten den se rozhodlo na místo zajet několik 

pozorovatelů ptáků v řady míst republiky, neboť jde o naprosto raritní záznam tohoto 

teplomilného druhu, který se vyskytuje především v jižní Evropě (nejbližší pravidelný výskyt 

má v Maďarsku).  

 

 Počátkem května se v historii rybníků u Svitav vůbec poprvé objevily hned dva páry 

husy velké s mláďaty (5 + 2). Po loňském prvním hnízdění v okrese Svitavy v Jevíčku je to na 

rybnících Hvězda a Nový u Opatova další doklad o šíření i tohoto druhu v naší přírodě. 
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Na jaře 2020 se k nám dostaly fotografie raka z Horního rybníka. Po poradě 

s odborníky bylo toto zvíře určeno jako invazní rak signální (Pacifastacus leniusculus). 

Doufejme, že Rosnička nepomůže k dalšímu šíření tohoto druhu. 

 

Od léta 2020 je v Linharticích u Moravské Třebové v provozu ekocentrum Stolístek. 

Na jeho akcích se podílí také náš člen Jakub Vrána.  

 

 Přibližně po dobu jednoho měsíce (květen-červenec) byl několikrát pozorován i 

hlasově identifikován na svitavském Lánském rybníku samec bukáčka malého. Jde o nejvíce 

získaných dat z pobytu tohoto volavkovitého druhu na Svitavsku v době hnízdění. 15. května 

prakticky v jedné chvíli s Bukáčkem pak Milan Janoušek sledoval i bukače velkého. 

 

V rámci mapování obojživelníků na jihu Svitavska se trojici Pavel Dokoupil, Ondřej 

Klusák a Jakub Vrána podařilo nalézt jednu novou lokalitu čolka velkého (Triturus cristatus) 

v Chrastavci a dvě nové lokality čolka horského (Ichthyosaura alpestris) u Rozhrání a opět 

v Chrastavci. Dále byl zjištěn čolek obecný (Lissotriton vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), 

skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan zelený (Pelophylax esculentus). Navíc byl u 

Radiměře odchycen také vodomil černý (Hydrophilus piceus) a rak říční (Astacus astacus). 

 

 O novém hnízdě čápů bílých v Bystrém u Poličky jsme se dověděli díky panu 

Findejsovi. Po instalaci drátěného pletiva na vrchol komínu bývalého podniku Vlněna, došlo 

velmi brzy k objevení vhodných podmínek pro zahnízdění čápů, kteří oba byli kroužkovaní. 

Jeden byl označen v Meziměstí na Náchodsku v roce 2016 a druhý pochází z Německa, kde u 

řeky Labe mezi Berlínem a Lipskem byl okroužkován v roce 2017. Kroužky odečetl Jiří Mach 

v květnu. V hnízdě došlo k vylíhnutí tří mláďat a šlo o jediné úspěšné hnízdění čápů v tomto 

roce na Poličsku. 

 

 Na začátku června měl štěstí Jiří Mach, když na svitavském Horním rybníku 

v odpoledních hodinách mohl sledovat osm lovících rybáků bahenních. Jde na Svitavsku o 

dosud největší počet tohoto druhu zaznamenaný na jedné lokalitě, přičemž počet je 

neobvyklý i v rámci celé ČR. 

 

Prvního července byl na svitavském Lánském rybníku vůbec poprvé na tomto rybníku 

Jiřím Machem zjištěn pobyt kormorána malého. Jde o třetí záznam v území Svitav v celé 

novodobé historii. 

 

Kromě Dolních rybníčků v Hradci nad Svitavou jsme hlasy ohrožených žab kuněk 

obecných slýchali k naší radosti také z mokřin Lánského rybníka, v lučním mokřadu při 

Vendolském potoku nebo z prostoru svitavského poldru na Studeném potoce pod 

Schindlerovým hájem. 
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 Po delší pauze se podařilo 4. srpna nad hladinou svitavského Horního rybníka 

sledovat při průtahu naší oblastí rybáka velkozobého. 

 

 V poslední zářijové dekádě se v polích Na předělu (Moravský Lačnov) netradičně 

v tuto dobu zastavili dva kulíci zlatí. V téže době jsme zaznamenali také první pozorování 

kulíka bledého v oblasti Poličska na dně Pachovského rybníka. 

 

Několik dní se na začátku listopadu zdržovalo menší hejno sýkořic vousatých 

v rákosinách svitavského Dolního rybníka. 

 

 V září a říjnu Svitavy navštívili netradiční sokolovití dravci. Šlo o mladou poštolku 

rudonohou a dřemlíka tundrového. 

 

Pavel Dokoupil a Jakub Vrána prohloubili v listopadu několik trvale zaplavených kaluží 

v oblasti kolem Javorníku a Kuklí. Všechna tato místa vznikla díky pohybu lesní techniky a 

slouží k rozmnožování čolka horského (Ichthyosaura alpestris). 

 

 Při průzkumech netopýrů se v tomto roce podařilo znovu sledovat výskyt netopýrů 

rezavých, netopýrů večerních a netopýrů severních (níže na fotografii) ve svitavských 

panelových domech, stejně jako tradiční hlasy netopýrů pestrých v podzimním období 

páření. K nejzajímavějším novým zjištěním patří podzimní výskyt netopýrů hvízdavých 

v parku Jana Palacha.  
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Z ČINNOSTI ORGANIZACE 
 

● V měsících březen-květen jsme nemohli ve Svitavách pořádat akce „Ukliďme Česko“ a 

„Vítání ptačího zpěvu“ z důvodů celosvětové koronavirové pandemie, při které nebyly 

společenské akce povolovány. První aktivity takového druhu bylo možné zařadit do našeho 

programu až od druhé poloviny května. 

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

V sobotu 30. května jsme ve spolupráci s místním muzeem pořádali vycházku do okolí 

svitavských rybníků Dolní a Horní se zaměřením na flórou a faunou našich rybníků. Celkem 

34 účastníků (z toho 11 dětí) se pod vedením Pavla Lustyka a Jakuba Vrány vydalo za 

poznáním. V pěkném počasí přitom mohli pozorovat například pisíka obecného, šídlatku 

hnědou či štiku obecnou. Kroužkovat se podařilo rákosníka zpěvného, pěnici pokřovní, 

sýkoru koňadru a budníčka menšího. K tomu přibyla také spousta zajímavých rostlin. 
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●  Transfer obojživelníků v Hradci nad Svitavou 

Již počtrnácté jsme na jaře přenášeli obojživelníky na jižním konci Hradce nad 

Svitavou. Na známé lokalitě Dolní rybníčky se od 14. března do 17. května do transferu 

zapojilo celkem 27 lidí (v abecedním pořadí: rodina Etzlerova, Pavel Dokoupil, Lenka 

Dokoupilová, Pavlína Gregorová, Daniel Charvát, Ondřej Klusák, Jiří Mach, Jitka Moláčková, 

Natálie Palková, Jan Richtr, Jan Škaroupka, Daniel Šrajbr, Martin Šrajbr, Martin Štěpán, 

Renata Šumová, Marian Velešík, Vladimír Velešík, Filip Vorba, Tereza Vorbová, Jakub Vrána, 

Kristýna Vránová, Zdeňka Vránová a rodina Zdražilova), kteří neváhali obětovat svůj čas na 

pomoc těmto obratlovcům.  Za jejich práci jim patří velký dík!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Za celou dobu jsme našli pouze 215 ex., což znamená nejslabší ročník vůbec. Za 

takovýmto propadem stojí hlavně pouhých 166 ropuch obecných (Bufo bufo). Do této chvíle 

nejnižší celosezónní číslo bylo přitom praktický dvojnásobné (335 ex. z roku 2015). Počty u 

zbylých druhů se přitom výrazně nelišily od situace předchozích let. Konkrétně bylo za celou 

dobu v kýblech nalezeno 41 čolků obecných (Lissotriton vulgaris) a jeden čolek velký (Triturus 

vulgaris). Žáby pak zastupovali tři kuňky obecné (Bombina bombina), dva skokané zelení 

(Pelophylax kl. esculentus), jeden neurčený skokan rodu Pelophylax a jeden skokan hnědý 

(Rana temporaria). V jeho případě však můžeme najít jeden z důvodů tak nízkých čísel. Již na 

začátku transferu bylo v Horním rybníčku nalezeno hned deset jeho snůšek. Přelom února a 

března byl totiž docela teplý, takže mohlo dojít k dřívějšímu tahu. V době přenášení jsme 

naopak zažili hodně mrazivých nocí a rán, což mohlo migraci přerušit, a hlavně kuňky či čolci 

velcí mohli táhnout po skončení naší akce. Navíc se zde stále setkáváme s nedostatečným 

přítokem k Dolnímu rybníčku. V tomto případě se však konečně daří budovat kvalitní přítok, 

takže můžeme očekávat zlepšení současné situace. 
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●  Práce na semanínské Střelnici 

Po roční přestávce jsme do Národního programu ochrany biodiverzity připravili další 

projekt na bývalé vojenské střelnici u Semanína. Vedle tradiční péče o porost s orchidejemi, 

jsme tentokrát zkusili také výběrové vyřezávání a veteranizaci dřevin, k čemuž byla použita 

z dotace zakoupená motorová pila. 

Podařilo se tak posekat i shrabat louku s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza 

majalis), prosvětlit jeden remízek a výběrovým kácením rozšířit okolní luční plochy. Zároveň 

se povedlo vytvořit několik souší pro xylofágní hmyz. Ze zbylého dřevo a sena se pak 

postavily hadníky a hmyzí hotely. Filip Jetmar a Marian i Vladimír Velešíkovi navíc pokračovali 

v práci také po ukončení projektu. Vedle nich se do této činnosti zapojil též Marian Polák, 

Jakub Vrána, Jiří Mach a Milan Janoušek. 

Vše vedlo ke zatraktivni lokality pro řadu vzácných a chráněných druhů. Stále je však 

před námi spousta práce, díky níž bude semanínská střelnice tak biologicky zajímavým (nebo 

ještě zajímavějším) místem.  

 

● Za svitavskými zvířecími sousedy  

První termín (28. června) provázelo bohužel špatné počasí, takže se pro 11 příchozích 

uspořádala aspoň krátká procházka po rorýsích hnízdištích kolem náměstí. V náhradním 

termínu 3. července. se sešlo 17 účastníků, kteří byli u Ottendorferova domu svědky 

kroužkování vrabců, sedmihlásků nebo rehka domácího, a následně pak i pozorování 

netopýrů večerních a severních na sídlišti pod vlakovým nádražím. Tuto akci organizoval sám 

Jakub Vrána a Pavlína Gregorová. 

● Opatovský Ptačí festival 

Dalšího ročníku festivalu ptactva 

se 3. října na Opatovských 

rybnících zúčastnilo celkem 27 

účastníků (z toho 11 dětí). Ti 

mohli v prostředí rybníků 

Hvězda a Nový pozorovat třeba 

orla mořského, kormorány 

velké, pěnkavy jikavce, hvízdáka 

eurasijského, ostříže lesního a 

další druhy vodních i ostatních 

skupin ptáků. Při kroužkování 

pak došlo na budníčky menší, 

sýkoru modřinku, červenku obecnou, a hlavně káni lesní. Děti tradičně soutěžily o ceny 

s ornitologickou tematikou. Organizovali Jakub Vrána, Pavlína Gregorová, Milan Janoušek a 

Jiří Mach. 
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ZÁŽITKY A POSTŘEHY Z TERÉNU 

     
Zahnízdění luňáka červeného na Moravskotřebovsku. 
 

Dne 14. května 2020 mě oslovil ornitolog Dušan Rak s podezřením na hnízdní chování 

telemetricky sledovaného luňáka červeného na Moravskotřebovsku. Tento jedinec dostal 

GPS–GSM vysílačku firmy Anitra 13. června 2019 jako mládě na hnízdě na Mladoboleslavsku 

v rámci evropského LIFE projektu „Eurokite“ (Life 18) jako jedno ze tří mláďat. Jedinec, který 

byl na základě pohybu a chování na hnízdišti, určený jako samice, zimoval ve Francouzském 

středohoří nedaleko pohoří Cantal a 22. února 2020 se objevil na území ČR v oblasti Českého 

lesa. Koncem tohoto měsíce na dva dny přeletěl do Opolského vojvodství ve slezském 

Polsku, od 27. února se začal zdržovat v hnízdní oblasti na Moravskotřebovsku ve východní 

části Pardubického kraje. Od počátku března se vyskytoval na vybraném hnízdišti již prakticky 

nepřetržitě.  

Lokalita se nachází ve vzdálenosti přibližně 150 km jihovýchodním směrem od místa 

vylíhnutí luňáka. Potravní zálety v době hnízdění, v paprsčitých směrech od hnízda, obvykle 

nepřesahovaly tři kilometry. Jen výjimečně se nejdelší hranice pohybu nacházela ve 

vzdálenosti do 10 km. Poprvé jsem hnízdní lokalitu navštívil 17. května 2020. Během 90 

minut jsem se s luňákem nesetkal, ale na místě zadaných souřadnic jsem zaregistroval na 

jednom ze smrků ztepilých hnízdo, odpovídající hnízdu většího dravce. Nacházelo se v 

blízkosti kmene stromu v horní třetině koruny asi 30 m vysokého stromu, prakticky v 

okrajové části menšího pásovitého lesního porostu se šířkou 180 m mezi poli, kde byly 

pěstovány především obiloviny a pícniny. Oblast je součástí poměrně úzké terénní sníženiny 

(10 km) v nadmořské výšce 400 m n. m., kde převládají polní kultury s roztroušenými 

menšími lesními plochami. Při této návštěvě jsem žádný pohyb ze vzdálenosti asi 20 m od 

paty kmene hnízdního stromu na hnízdě nezaregistroval. Při kontrole 2. června 2020 jsem 

během dvou hodin v okolí hnízdiště pozoroval dva luňáky (jeden z nich měl vysílačku) při 

shánění potravy i při pohybu v blízkosti hnízda.  

Při návštěvě 5. července 2020 jsem na hnízdě už pozoroval dvě přibližně měsíc stará 

mláďata se zbytky prachového peří na hlavě, patrně v dobré kondici (na fotografii). Během 

mé prohlídky hnízdiště ze země, která netrvala déle než 30 minut, jsem provedl 

fotodokumentaci a nahrál pomocí fotoaparátu videosekvenci mláďat na hnízdě. Pod 

hnízdem byly v tu dobu četné stopy trusu. Ještě před mým příchodem k lesnímu porostu 

jsem zaznamenal ze vzdálenosti asi 200 m od lesního kraje, že značený dospělec vysílačkou z 

hnízdiště odlétal. Údaje z vysílačky ukazovaly stálou přítomnost luňáka na hnízdišti a v jeho 

okolí ještě v polovině měsíce září. Přestože přímý doklad o úspěšném vyvedení mláďat z 

hnízda chybí, tyto informace naznačují, že hnízdění bylo úspěšné. Vhodnou potravní nabídku 

pro hnízdící luňáky červené po celou dobu hnízdění zajišťovalo především sečení a sklízení 

okolních polních kultur. Atraktivní potravní stanoviště byly zejména porosty pícnin, travin a  
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obilovin. Podle D. Raka není hnízdění luňáků ve druhém roce života běžným jevem, 

přičemž je zajímavé, že k němu v roce 2020 došlo v rámci sledování značených luňáků v 

několika případech. 

J. Mach 
 

Soutěžení v počtu pozorovaných ptačích druhů v ČR. 
 
 V tomto roce se do našich řad pozorovatelů ptáků přidružil po kontaktu s Karlem 

Málkem mladý Jan Hajzler z Lanškrouna. Postupně začal navštěvovat i soustavu rybníků u 

Opatova a my jsme ho začali zasvěcovat do tajů ptačí říše nejen na lokalitách u Svitav, ale 

vyjížděli s ním na další lokality východních Čech, na jižní Moravu,  i do oblasti Neziderského 

jezera v Rakousku a Maďarsku. Přitom jsme si začali dělat přehled kolik druhů v tomto roce 

uvidíme. V rámci jisté soutěže podobně „postižených“ milovníků ptáků, sdružených do Klubu 

300 (www.klub300.cz), jsme se naladili na vlnu stále modernějšího a oblíbenějšího 

birdwatchingu až tzv. twitchingu, při kterém už jde o záměrné cestování za ptáky s cílem 

„odškrtnout“ si pozorovaný druh, nejlépe nějakou tu raritu. Cílem ale nebylo dosahovat 

nějakých předních příček v uvedené soutěži. Využili jsme mimořádnosti sezóny, tak 

ovlivněné podmínkami, které do osobních, pracovních, ale i volnočasových sfér přinesla 

koronavirová pandemie a přijatá vládní opatření. Bez velkých ambicí, spíš pro zpestření a 

zajímavost, jsme spíš chtěli poznat druhy, které v rámci republiky patří mezi skutečně raritní 

nebo jsme se s nimi ještě nesetkali. A rok 2020 byl na přítomnost rarit v ČR skutečně 

mimořádný. Častějším pobytem především na jižní Moravě (Lednické rybníky, Mutěnické a 

Hodonínské rybníky a vodní nádrže Nové Mlýny) nebo na vodní nádrži Rozkoš u České 
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Skalice, se nám nakonec podařilo dosáhnout určitě dosavadního osobního nejvyššího počtu 

druhů pozorovaných ptáků v jednom roce. Konkrétně já jsem zpozoroval 240 druhů ptáků 

(13. místo), Milan Janoušek 235 (14. místo) a Honza Hajzler pak 211 (23. místo). Celkem 

v roce 2020 soutěžilo 45 zájemců. Tohoročnímu vítězi (Tomáš Grim) se podařilo takto v ČR 

zapsat číslo 288, což je druhý nejvyšší počet druhů ptáků v jednom roce za posledních 10 let. 

Nezvykle úspěšný rok pro pozorování ptáků dokládá i to, že počet 240 druhů ptáků by např. 

v roce 2017 stačil na 1. příčku nebo v roce 2019 na 4. místo. Vlna zvýšeného zájmu a 

cestování po různých místech naší republiky nepřinesla jen poznání nových druhů ptáků, ale 

také okamžiky, kterými se tvořila dobrá nálada a tmelil se kolektiv lidí se stejnými zájmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labutě malé přezimovaly na polích v okolí Bohdanečského rybníka na Pardubicku. 

 

K nejzajímavějším druhům, které jsme v roce 2020 pozorovali, pak patřili například  

bernešky (tmavá, velká, rudokrká), labutě (malá a zpěvná), turpan černý, volavka rusohlavá, 

moták stepní, drop velký, kormorán malý, lelek lesní, vodouš štíhlý, kameňáček pestrý, 

jespák rezavý, jespák písečný, lyskonoh úzkozobý, rybák severní, chaluha pomořanská, 

chaluha malá, budníček zelený nebo zedníček skalní. Mě a Milanovi se pak podařilo ještě 

sledovat v jednom roce všechny naše druhy šplhavců. Po ornitologické stránce byl pro 

mnohé z nás rok 2020 skutečně mimořádný a nevšední. 

          J. Mach 
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Co přineslo kroužkování na Lánském rybníce v roce 2020? 
 

Po několika náhodně prováděných odchytech, které přinesli například vodouše 

bahenního (Tringa glareola), ledňáčka říčního (Allcedo athis) či potvrzené hnízdění slavíka 

modráska středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), dozrála v roce 2018 myšlenka, 

zkusit na Lánském rybníku kroužkovat pravidelně. Již po třetí se tak povedlo provést čtyři 

velké odchyty v hnízdní době většiny pěvců (8.–9. 5., 6.–7. 6., 9.–10. 7., 31. 7.– 1. 8.). Zároveň 

se přidala také jedna krátká „kroužkovačka“ (dvě hodiny s jednou nataženou sítí) pro děti 

z přírodovědného kroužku při SVČ Tramtárie (4. 6.). A jak to tentokrát dopadlo? 

Celkově se povedlo odchytit 163 ex. (157 nových ptáků, 5 retrapů, 1 ex. s cizím 

kroužkem). To je téměř stejně jako v roce 2019 a o něco méně než v roce 2018 (tab. 1). Z 15 

okroužkovaných druhů byl opět nejhojnější rákosník obecný (Acrocephalus scripaceus) před 

rákosníkem proužkovaným (Acrocephalus schoenobaenus) a zpěvným (Acrocephalus 

palustris). Mezi retrapy byli zaznamenáni dva rákosníci zpěvní i obecní a jeden rákosník 

proužkovaný. Cizí kroužek pak měl samec slavíka modráčka, jenž byl okroužkován v červnu 

2018 na Žichlínském poldru a na Lánském rybníce byl zjištěn již v roce 2019.  

Ze zajímavějších odchytů je třeba zmínit mladého strakapouda malého (Dendrocopos 

minor), samici bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) s hnízdní nažinou a cvrčilky zelené 

(Locustella naevia) i slavíkové (Locustella luscinoides). U cílového druhu (modráčka) pak byli 

chyceni tři samci, dvě samice s hnízdní nažinou a šest juvenilních mláďat. Navíc bylo chyceno 

jedno starší mládě, u něhož nešlo určit, zda z lokality pochází (z juvenilního šatu již přepeřilo 

do šatu prvního kalendářního roku). Tato čísla ukazují na hnízdění dvou párů. 

Na závěr bych rád poděkoval Pavlíně Gregorové, Honzovi Hajzlerovi, Samuelu 

Polanskému a rodině Dyčkových za pomoc se samotným kroužkováním. Věřím, že také rok 

2021 přinese zajímavé výsledky a pomůže nám zjistit více o avifauně Lánského rybníka. Na 

jaře u sítí na viděnou!    
 

Tab. 1: Souhrn druhů a jedinců odchycených na Lánském rybníce v letech 2018–2020. 

Druh 2018 2019 2020   Druh 2018 2019 2020 

bramborníček hnědý 0 0 2  rákosník proužkovaný 14 23 27 

budníček lesní 1 0 0  rákosník velký 2 0 0 

budníček menší 7 12 7  rákosník zpěvný 16 17 20 

budníček větší 0 3 4  sedmihlásek hajní 0 1 1 

cvrčilka slavíková 1 4 4  slavík modráček 3 12 11 

cvrčilka zelená 2 6 3  stehlík obecný 0 1 0 

červenka obecná 0 1 0  strakapoud malý 0 0 1 

kachna divoká 1 0 0  strakapoud velký 0 0 1 

kos černý 2 0 0  strnad obecný 8 2 0 

krutihlav obecný 0 1 0  strnad rákosní 34 12 11 

linduška luční 0 1 0  sýkora koňadra 1 0 0 

pěnice černohlavá 1 0 0  sýkora modřinka 1 1 2 

pěnice hnědokřídlá 6 4 4  ťuhýk obecný 3 0 0 

pěnice slavíková 1 0 0  zvonek zelený 2 0 0 

poštolka obecná 1 0 0  retrap/cizí kroužek 4 5 6 

rákosník obecný 91 60 59   Celkem 202 166 163 

J. Vrána 
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VŠIMLI JSME SI   
 

Výstava „Netopýři – tajemní a zranitelní“ ve svitavském muzeu. 
 

Od 13. února 2020 ovládli spodní část svitavského muzea a galerie okřídlení tvorové 

noci. Probíhala zde totiž interaktivní výstava „Netopýři tajemní a zranitelní“. Ta provedla 

návštěvníky úžasným a často neprávem zavrhovaným světem letounů. 

Vidět na ni bylo všech 27 druhů České republiky. Zájemci se přitom mohli dovědět 

řadu zajímavostí z jejich ekologie, výzkumu či ochrany. Atraktivní pro návštěvníky byl 

například poslech netopýřích hlasů a zvláštnosti jejich echolokace. Vedle našich netopýrů a 

vrápenců byli k vidění také tropičtí listonosi, ocasaté tadaridy a obrovští kaloni. Na přetřes 

přišlo téma netopýří potravy, predátorů a parazitů. Stranou nezůstaly ani významné lokality 

Svitavska. Nejen děti si pak mohly prohlédnout netopýří srst v mikroskopu a potravu či 

parazity v binolupě. Připravena byla též poznávačka, skládání budek, cesta netopýřím 

labyrintem, hledání potravy a spousta dalších her. Jmenovat lze ještě čichové přiřazování 

netopýřích mláďat k matce, hledání letounů v jejich úkrytu nebo vystřihování vlastní 

netopýru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava trvala díky neplánovanému prodloužení z důvodu koronavirové epidemie až 

do 20. září a její součástí byly také různé doprovodné akce. První z nich se uskutečnila v 

prostorách muzea již 20. února, kdy zoolog Jiří Šafář z AOPK ČR seznámil návštěvníky s 

životem našich druhů ve zdařilé přednášce „Letouni – vládci noční oblohy“. Populární byla 

rovněž přednášce Evžena Tošenovského (Česká společnost pro ochranu netopýrů) „Letem 

světem letounů“, na které mohli účastníci přednášky v muzeu zblízka vidět i živé 

handicapované netopýry. S tímto přednášejícím se pak mohli zájemci vydat do prostředí 
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města, kde se mohli seznamovat s hlasy netopýrů v ultrazvukovém detektoru. Nevšední bylo 

například setkání s netopýry hvízdavými v parku Jana Palacha.  

Nutno vyzdvihnout vysokou úroveň, která celá výstava (i s doprovodnými akcemi) 

měla, a to díky výborné práci Jakuba Vrány, nyní již také pracovníka Městského muzea a 

galerie ve Svitavách, kterému ještě tímto vyjadřujeme velké poděkování. 

 

Oživení cesty v Langrově lese. 
 

Město Svitavy se i nadále snaží zatraktivnit návštěvníkům pobyt v příměstském 

prostředí při svých volnočasových aktivitách. Důkazem jsou v roce 2020 nová odpočinková 

místa u cesty v Langrově lese, v západním směru od města ke Sluneční stráni. Byly zde 

instalovány čtyři lavičky, které zdobí dřevěné sochy řezbáře Petra Steffana s milými motivy 

mnohých lesních živočichů (savci, ptáci, obojživelníci, plazi a hmyz). Hned první zastavení 

nabízí i herní prvek v podobě pexesových otočných destiček s ptáky, kteří nejen v lese, ale i 

v přilehlém okolí žijí. Ten je pak doplněn další trojicí podobných interaktivních prvků, které 

mají nejen naučný charakter, ale věnují se i rozvoji pohybových dovedností. Jde tedy o další 

počin vedení města, který má edukační i zpříjemňující funkci v přírodním památkovém 

okruhu. Město nově připravuje projekt k zušlechtění dalšího nedalekého navazujícího 

prostoru ve Svitavském lese. 
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Reportáž s Ondřejem Hrubým o Rohové. 
 

Sedmá generace je společensko-ekologický dvouměsíčník vycházející v Brně od roku 

1991. Původně byl přímo vydáván ekologickou organizací Hnutí DUHA, počínaje rokem 2013 

se z něj stala samostatná organizační jednotka Hnutí DUHA – Sedmá generace. Vznik národní 

přírodní rezervace Rohová v naší oblasti v minulém roce zřejmě neuniklo ani tomuto médii, a 

tak Žaneta Gregorová oslovila koncem zimy našeho ochranářského spolupracovníka Ondru 

Hrubého k reportáži. Výsledek si můžete s chutí přečíst na našich webových stránkách pod 

tímto odkazem:  

http://csopsvitavy.cz/2021/07/upozorneni-na-reportaz-o-npr-rohova/ 

Pro Ondru jde o jeden ze způsobů poděkování za jeho podíl na vzniku této významné 

rezervace v naší oblasti. 
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Z CEST A PUTOVÁNÍ                                                                
 

Znovu do severního Holandska za ptáky. 

 Po čtyřech letech jsme se rozhodli znovu přijet v zimě (8.  ̶ 12. února) do severního 

Holandska. Především proto, že se zde dají v tuto dobu zastihnout ptačí druhy z různých 

prostředí poměrně široké oblasti Holoarktidy. Nejde přitom jen o druhy bernešek, hus, 

„kachen“ a dalších druhů vodního ptactva. Přestože jsme zde už byli poněkolikáté, o nové 

zážitky i druhy ptáků ani tentokrát nebyla nouze. A tak osvědčená čtveřice našich tradičních 

zimních výprav (Jarda Richtr, Milan Janoušek, David Lučan a já) dojela v sobotu ráno po 

nočním přejezdu Německa k Severnímu moři.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Milan s Davidem při večerním pozorování ústřičníků, kameňáčků a jespáků písečných na mořském pobřeží. 

 

 První cílenou lokalitou byly menší vodní plochy u pobřežního města Harlingen. Tady 

se měl vyskytovat samec hvízdáka amerického, kterého se nám daří na ornitologické 

pozorovatelně dostat do stativového dalekohledu poměrně rychle. Pro nás všechny první 

nový druh, kterému tu dělají společnost hvízdáci eurasijští, poláci, čírky, lžičáci, kopřivky, 

ostralky, husy, lysky, rackové a další vodní ptáci. Pěkný zážitek hned prvních chvil 

v Holandsku, kde m. j. sledujeme terénní úpravy pro hnízdění tenkozobců opačných. V Den 

Oeveru začíná pršet, a tak při pohybu v místním přístavu si pozorování ptáků moc 

neužíváme, nehledě na to, že díky odlivu jsou ptáci (hlavně ústřičníci a kolihy) na wattovém 

pobřeží docela daleko. Registrujeme novou pozorovatelnu, na které jsou povedené kresby 
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zdejších ptáků jak v době hnízdění, tak i v období tahu, které tady musí být v celém 

Holandsku u moře úžasné. Pro nás známou trasou míříme západním směrem podél pobřeží, 

kde na poldrech u Hippolytushoef objevujeme první hejna bernešek bělolících. Tady o pár 

dní později obdivujeme tisíce ptáků, hlavně bernešek tmavých, hus velkých, kolih velkých, 

ústřičníků velkých, čejek nebo i kulíků zlatých. U tradiční cihlové pozorovatelny kontrolujeme 

watty, kde nelze přehlédnout stovky husic liščích a kolih velkých v pobřežních mělčinách. 

Rozhodli jsme se v nedalekém městečku Julianadorp zapátrat po rackovi polárním, který se 

tu má opakovaně zdržovat, ale při prohlídce okraje zástavby nemáme štěstí. Přichází 

podvečer, který trávíme na pobřeží se zapadajícím sluncem a pozorováním sympatických 

čtyřiceti jespáků písečných, devadesáti ústřičníků, patnácti kameňáčků a dvou jespáků 

rezavých. Dnes bylo počasí ještě přívětivé, ale víme, že se to má zítra změnit. Ještě za světla 

se snažíme odjet do blízké vesnice Schagerbrug, kde se část rodinného domku stane naším 

příjemným zázemím na pět nocí. V blízkosti je větší město Schagen, kterým také často 

projíždíme a jezdíme sem nakupovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V přístavu v Ijmuidenu je vždy větrno, ale v těchto bouřlivých dnech nebylo vůbec snadné se zde pohybovat. 

 

 V neděli ráno se plní předpověď, která hlásí příchod silného větru až bouře. V západní 

Evropě se jí říká Ciara nebo Sabine a postupně zasáhne v dalších dnech i na území naší 

republiky. Snažíme se program dne volit pobytem v centrálnějších částech země, a tak 

vyrážíme do Amsterdamu. Cílem má být racek polární. Už po příjezdu do centra města nás 

po zaparkování auta u jednoho z parků zaujaly hlasy alexandrů malých, kterých je tu v malém 

parčíku asi patnáct. Pro nás exotika, pro místní běžný a přehlížený (i přes typický křik těchto 

papoušků) obraz. Míříme ale ke kanálům Kostverlorenvaart a Kattensloot, kde už z dálky 
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vidíme hejno na hladině odpočívajících racků chechtavých a stříbřitých. Mezi nimi docela 

vyniká racek polární, který pro nás všechny opět novým ptačím druhem. Více než půl hodiny 

se „kocháme“ v jeho blízkosti. Pak se přesouváme na jih hlavního města k jezeru Nieuwe 

Meer, kde sice vítr vytváří velké vlny, ale v jihozápadní části se nám na už klidnější hladině 

daří pozorovat potáplici lední. Z holandských internetových stránek se dovídáme o aktuálně 

pozorovaném (i vyfotografovaném) strnadu malinkém u vesnice De Zilk u západního pobřeží. 

Netrvá dlouho a místo dáváme do navigace. Ta nás dovede do polí u farem na cibuloviny, ale 

žádní pozorovatelé tu nejsou, a to není dobré znamení. Sice v polích narážíme na strnady 

rákosní, ale na toho malinkého (pokud tu vůbec ještě je) štěstí nemáme. Večer se trýzníme 

pohledem na holandské webovky, protože strnad malinký zde byl ještě i po našem odjezdu 

zastižen. No, nemůžeme vidět všechno. Den ale nekončí, a my chceme vidět další nový druh, 

kterým je morčák chocholatý. Celou zimu se zdržuje na malém kanálu Lange Vaart 

v Bleiswijku. Zde ho také nacházíme v místech, kde by ho nikdo nehledal (jak typické pro 

Holandsko). Pěkný pták, o jehož původu mohou být vedeny diskuze, protože jsme 

v Holandsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Racka polárního (větší jedinec) jsme v Amsterdamu všichni viděli poprvé v životě. 

 

 Vítr nás provází i nočním spánkem, a hlavně k ránu registrujeme jeho kvílení a hukot 

v korunách stromů. Chuť vyjíždět za ptáky nám to nedodává, ale neohroženě ráno vyjíždíme 

do terénu. Předpověď vlivu bouře je bohužel i pro následujících několik dní. Fouká víc než 

včera, ale hlavně neprší. Západně od Medembliku zastavujeme v polních mokřadech, kde 

jsou hejna kolih velkých, hvízdáků, čejek, ústřičníků, ale i kolpík, břehouš černoocasý nebo 

labuť černá. Mezi berneškami si poprvé všímáme jinak zbarvených jedinců, které podle 

literatury zhodnocujeme jako křížence bernešky bělolící a bernešky malé. Dívat se do 
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dalekohledů nám díky silnému větru dělá problémy, a tak ideální je sledovat ptáky z auta při 

zastavení. U pobřeží jezera IJseelmeer se soustřeďují tisíce bernešek bělolících a stovky kolik 

velkých. Rozhodli jsme se severním obchvatem přejet Amsterdam a navštívit přístav a 

pobřeží Severního moře v IJmuidenu. Zde vítr bouří moře do nevídaných měřítek, ale na to si 

vcelku rychle zvykáme. Daří se nám sledovat lindušku skalní, pod nohama běhající 

kameňáčka a jespáka písečného, ale radost máme hlavně z hejna jedenácti jespáků 

mořských, kteří v bouři nacházejí útočiště na kamenitém valu, kde je občas nějaká ta vlna 

také nemine. Tím dnešní větrný den končí, přičemž zdaleka nekončí větrné počasí. 

 Další den ráno síla větru stále kalí úvahy nad programem. Přicházejí i myšlenky 

Holandsko předčasně kvůli povětrnostním podmínkám opustit, ale nakonec se správně 

rozhodujeme zůstat. To ještě nevíme o tom, že nám náš ubytovatel nabídne pobyt prodloužit 

zdarma o dva dny. Odpoledne končíme dnešní program v Den Helderu na pobřeží, kde fouká 

tak, že je možné se o vítr i opřít a svírat se zemí úhel 60°. Naštěstí se schováváme za zdí 

jedné z budov, odkud sledujeme, co se děje za těchto podmínek na pobřeží. Rackové tu 

docela podle nějakých pravidelných linek prolétají. Ukazují se i rackové tříprstí, ale největší 

radost až vzrušení máme s Milanem v okamžiku, kdy hlásím zleva nečekaný přílet chaluhy, 

kterou o pár chvil určujeme jako chaluhu velkou. Zakrouží u břehu a docela rychle odlétá 

podél pobřeží, takže ji nestihnu vyfotit. Sedá si ale na moře, kde ji ve směru k ostrovu Texel 

stačíme několik dalších minut sledovat, ale to je hodně daleko. Máme další nový druh, jehož 

určení nám podporují údaje o jejím pozorování na holandských webových stránkách z řad 

dalších ornitologů. Na pobřeží registrujeme i první oběti bouře, kterým je alkoun úzkozobý. 

Milan ho nakonec dopravuje do republiky k pozdější preparaci. V podvečer dojíždíme 

k Pettenu a Camperduinu, kde na stojatých vodních plochách pozorujeme racky mořské, 

žlutonohé, bouřní i chechtavé (zřejmě tu nocují) a bahňáky (kolihy, ústřičníky, jespáky 

obecné, vodouše rudonohé, jespáky bojovné nebo tenkozobce). U pobřeží zažíváme příval 

větru, písku i vodní tříště, ale hlavně fotogenické vlnobití a zapadají slunce nad mořskou 

hladinou. Od místních přírodovědců se dovídáme, že v místních pobřežních dunách byl viděn 

zblízka terej bílý, kterého asi 300 m od pobřeží vidíme nad hladinou manévrovat i my. 

 Rozhodli jsme se využít nabídky hostitele a jeden den v Holandsku navíc zůstaneme. 

Poslední den tak zrealizujeme odkládanou celodenní návštěvu ostrova Texel, kam i přes 

nepřízeň počasí trajekty plují. Dopoledne ještě předtím prohlížíme znovu pobřeží v Den 

Helderu, kde se ale žádné překvapení nekoná. O půl jedné se naloďujeme na trajekt, na 

kterém nás před vyplutím pobaví chytrá kavka, která stačí oloupit o kus bulky jednoho 

nepozorného pasažéra. Na ostrově nejprve projíždíme mokřiny v centru pevniny – rezervace 

Walenburg, kde jsou hlavně hejna hus velkých. V zátoce De Slufter pozorujeme dva sokoly 

při pokusech o lov kameňáčků, ale na prozkoumávání oblasti dun zalitých mořskou vodou a 

hledání strnadů severních nebo skřivanů ouškatých moc času nemáme. Ocitáme se na 

severním mysu ostrova s majákem, a hlavně rozsáhlými mělčinami – watty, kde registrujeme 

pohyb celé řady druhů vodních ptáků, hlavně racků, jespáků písečných nebo i typicky 

v kamenitých záhozech jespáků mořských. Ještě větší masu ptactva nacházíme na wattech u 

městečka Cocksdorp, kde jsme desítky minut v úžasu ve společnosti tisíců jespáků rezavých, 
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kteří naprosto dominují, dále kajek mořských, kolih velkých, kameňáčků pestrých, vodoušů 

rudonohých, ale také břehoušů rudých, kulíků písečných nebo kulíka bledého. Bahňáci loví 

pískovníky rybářské (velcí „červi“ za řad kroužkovců). Podél východního pobřeží ostrova 

dojíždíme k malé nádrži, kde víme o plameňákovi růžovém, který tu tráví celou zimu. Tak 

nakonec si pár minut před odplutím z Texelu prohlížíme v těchto zeměpisných šířkách 

exotický ptačí druh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorovat bernešky tmavé nebo bělolící v tak velkých počtech a blízkosti je ve vnitrozemí prakticky nemožné. 

 

 Při zpáteční cestě severním Holandskem i Německem zaznamenáváme nejen zimující 

vodní ptáky v mokřadech zdejší krajiny, ale také posly jarního pohybu ptáků na hnízdiště 

v podobě luňáků červených nebo hejn špačků. I přes většinovou nepřízeň počasí v podobě 

silného větru jsme si výjezd za zimujícími druhy ptáků tradičně k naší spokojenosti užili. 

  J. Mach 


