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ZPRÁVY Z VÝBORU 

  
■ Pro rok 2021 se registrovalo za naši organizaci 12 členů: M. Janoušek, F. Jetmar, K. 

Kolářová, J. Mach, P. Novák, N. Palková (do jara 2020 Císařová), M. Polák, D. Šrajbr, M. 

Šrajbr, F. Vorba, J. Vrána a P. Vránová (do léta 2021 Gregorová). Dále je čestným členem ZO 

pan J. Pěnička.  

 

■ V srpnu vstoupili do vzájemného manželského svazku dva naši členové Pavlína 

Gregorová a Jakub Vrána, kterým se následně v listopadu narodili jako dvojčata kluci Vojta a 

Marek. Všem i touto cestou blahopřejeme, přejeme hodně zdraví i radosti a úspěšný vstup 

do rodičovství. 

 

NAVRHUJEME, VYJADŘUJEME SE, …  

 

■ V předjarním období si s referentem odboru životního prostředí MěÚ Litomyšl a 

panem starostou obce Budislav vyjasňujeme poměrně rozsáhlý zákrok, který se má odehrát 

při redukci dřevinné zeleně v oblasti Kamenného Sedliště a Proutky. Šlo o redukci stále se 

rozrůstajících keřů až stromů, které je žádoucí prosvětlovat a zároveň ořezem udržovat 

obhospodařování zdejších lučních ekosystému ve prospěch zde docela zajímavých 

rostlinných i živočišných společenstvech. 

 

■  V ohrožení se ocitli některé zákonem zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 

pokud by se přijala novela tzv. invazního zákona, kterou navrhoval poslanec ANO Kott 

v neprospěch silně ohrožených druhů při řešení problematiky invazních druhů. Obraceli jsme 

se předem s naším názorem na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Pardubického 

kraje, přičemž někteří s námi komunikovali a dali příslib, že budou hlasovat proti této 

připravované novele. 
 

■ Otázkám ochrany přírody při hospodaření v přírodních rezervacích se věnuje Filip 

Jetmar s Ondřejem Hrubým kontinuálně i v roce 2021. jde především o situaci s tzv. 

nahodilými těžbami po kůrovcové kalamitě, postihující nejen smrkové, ale i borové porosty, 

postižené navíc několika suššími sezónami v posledních letech. Problém i nadále je zejména 

ze strany Městských lesů Litomyšl, které úsilí narovnat libovolné dřívější hospodářské 

praktiky v PR Maštale i v těch nejcennějších místech, stále nehodlají příliš akceptovat. 

Oprávněnost našich připomínek (pokud jde o nahodilé těžby kůrovcové kalamity) potvrdilo 

ale i MŽP při snahách odvolávání se MLL proti rozhodnutí KrÚ. V tomto území nově působí 

referentka orgánu ochrany přírody Krajského úřadu, který však svým přístupem vytváří 
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vcelku dobrý předpoklad k tomu, že dojde k vyslyšení našich názorů na to, jakými způsoby se 

ochrana přírody má v tomto zjevně již tak zdevastovaného území odehrávat. V některých 

rozhodnutích o nahodilých těžbách dokonce byly naše připomínky zcela akceptovány. Pokud 

jde o klasickou těžbu, bráníme PR před holosečí, která v minulosti byla příčinou degradace 

lesních porostů se společenstvy rostlin a živočichů. Ve vhodných místech preferujeme 

clonnou seč, nebo používání malých „kotlíků“. Do budoucna je třeba vymezit místa, kde 

bude probíhat pouze samovolný vývoj lesních porostů bez zásahů člověka. Filip Jetmar 

dokonce připravil za naši ZO připomínky a návrhy do nového plánu péče o rezervaci, který „je 

na stole“ a koncem června se zúčastnil ústního projednávání návrhu plánu péče. V něm řeší i 

nové předměty ochrany přírody, nové hranice území, stanovení zmiňovaných ploch 

samovolného vývoje lesních porostů a řadu dalších potřebných oprav a novinek, které mají 

v dlouhodobém horizontu přispět k nápravě špatného stavu ochrany přírody v PR. Problémů 

v území je ale stále dost. Čerstvě je Filip zjistil např. v lokalitě Borka, kde došlo při těžbách 

k zásahu do koryta potoka, který má být biotopem mihulí potočních. K tomuto problému 

jsme podali i podnět České inspekci životního prostředí.  

          Na Hřebečském hřbetu, kde se daří spolupracovat na ochraně lesů ve stále ještě 

čerstvě vyhlášeném území NPR Rohová, je třeba zvýšit dohled nad otázkou řešení kůrovcové 

kalamity v území PR (eventuelně EVL) Hřebečovský les (severně od NPR), kde jsou z naší 

strany rovněž důležité prvky ochrany přírody v podobě plostičníku evropského nebo cenných 

druhů i společenstev bezobratlých živočichů. V území PR a EVL Psí kuchyně se jednotlivé 

případy nahodilých těžeb objevují také, ale zde se nám poměrně úspěšně daří naše 

připomínky zapracovávat do rozhodnutí KrÚ (území ale spravuje třetí referent KrÚ, který má 

ochranu lesního prostředí v blízkých ZCHÚ na starosti). 

 

■ Na jaře řeší Jiří Mach dlouhodobý problém s hlukem, který vytváří drtič papírového 

odpadu na severní straně budovy závodu WestRock ve Svitavách. Strojní zvuk, který je velmi 

permanentní (bez ohledu na dny pracovního volna, dny stáních svátků, denní dobu a 

podobně), si stěžuje již několik let také řada zahrádkářů. Zejména v období, kdy stromy a 

keře necloní svými listy, je rušivý hluk slyšet i na vzdálenost 1,5-2 kilometrů. O již tak dost 

neudržitelné situaci seznamujeme starostu Svitav a dopis píšeme hlavnímu managerovi 

závodu, ale také na ústředí společnosti do americké Atlanty. Poté se nám ozývá ing. Tomáš 

Vavera (generální manager), který slibuje další prošetřování a případné technické změny 

v horizontu několika měsíců. 
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BLESKOVKY  
    

 Až dva zpívající samce lejska malého registrovali a dokumentovali Filip Jetmar a Milan 

Janoušek v prostoru EVL Psí kuchyně u Semanína. 

 

 V průběhu měsíce května došlo ve dvou částech města Svitavy k výskytu bobra 

evropského. V jednom případě se bobr zatoulal do prostoru zahrádek na Vějíři, dvakrát jsme 

bohužel museli konstatovat smrt tohoto hlodavce na silnicích nedaleko Dolního a Horního 

rybníka. 

 
 Na Svitavsku úspěšně čápi bílí 

vyhnízdili na sloupu s podložkou ve 

Svitavách-Moravském Lačnově (2 

mláďata), na sloupu el. vedení ve 

Vendolí (3), na sloupu s podložkou 

v Opatovci (3) a na hasičské siréně 

v Opatově (4). Prázdný tak zůstal 

komín v Radiměři a sloupy s podložkou 

v Javorníku a ve Svitavách u 

Vodárenského lesa. V okolí proběhla 

další hnízdění na Českotřebovsku, 

Lanškrounsku, Moravskotřebovsku, 

Litomyšlsku nebo Poličsku. Podrobnější informace z těchto i dalších míst najdete na 

https://www.birdlife.cz/capi/. 

 

 Z našeho dlouhodobého sledování hnízdících párů labutí velkých v okrese Svitavy 

vyplynulo, že v roce 2021 došlo vyvedení mláďat na dvanácti lokalitách (4 na Svitavsku, 3 na 

Poličsku, 3 na Litomyšlsku a 2 na Moravskotřebovsku). Na třech místech pak hnízdění 

úspěšné nebylo. Novinkou této sezóny bylo náhradní hnízdění, které se s vyvedením jednoho 

mláděte v první polovině července odehrálo vůbec poprvé na malém rybníku U Kocandových 

ve Svitavách-Moravském Lačnově. K vytvoření nového hnízdiště došlo i v Moravské Třebové, 

kde se ale nejspíš pár jen „posunul“ z retenční nádrže na sousední malý rybníček Na 

zahrádkách. Na nižším počtu celkově vyvedených mláďat se jistě podílel poněkud „divoký“ 

průběh počasí během jarního období. 

 

 V lesní kolonii u Pěčíkova na Moravskotřebovsku odhadl letos Jiří Mach asi 20 

obsazených hnízd volavek popelavých. Došlo sice k úbytku početnosti na této lokalitě, ale 

v posledních letech je počet poměrně stabilizovaný. 
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 V roce 2020 došlo za našeho sledování v terénu i u počítače k vyhnízdění vysílačkou 

sledované samice luňáka červeného na Moravskotřebovsku. Informovali jsme o to 

v KonSterně č. 31. I letos po zimování prakticky ve stejném regionu Francouzského 

středohoří se na své první hnízdiště v republice samice vrátila, delší čas se zdržovala na jiném 

hnízdě opodál toho loňského, ale pokus o další vyhnízdění nedopadl podle dostupných údajů 

z vysílačky i terénu dobře.  

 

 Jinak tomu bylo u páru orla mořského, který podle slov Filipa Jetmara znovu úspěšně 

vyhnízdil ve známém prostoru jižního výběžku Svitavské pahorkatiny. 

 

  12. září pozoroval Jiří Mach v prostoru mezi letištěm a obcí Lezník u Poličky na polní 

cestě 2 strnady zahradní. Jedná se o první autorem registrované sledování tohoto druhu na 

Poličsku. 
 

6. června byl u rybníku Hvězda v Opatově Jakubem Vránou a Pavlínou Gregorovou 

okroužkován dospělý (+2K) samec hýla rudého. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letním období provedl Jakub Vrána pilotní ročník sledování netopýřích kolonií na 

jihu Svitavska. Navštíveno bylo celkem 10 lokalit (Svojanov, Vítějeves, Chrastavec, Bělá, 

Rohozná, Hradec nad Svitavou). Nalézt se mu podařilo vrápence malé, netopýry ušaté, 

netopýry večerní a netopýra velkého. 
 

V říjnu vysílal Český rozhlas Pardubice živý rozhovor s Jakubem Vránou na téma 

migrace ptáků a avifauna Pardubického kraje. 

 



 7 

Z ČINNOSTI ORGANIZACE 
 

●  Transfer obojživelníků v Hradci nad Svitavou 

Od roku 2007 přenáší naše organizace obojživelníky na jižním konci Hradce nad Svitavou. 

Rybníčky, v nichž se zdejší žáby a čolci rozmnožují, však postupem času tvrdě zasáhla sucha a 

častá vysychání. Naštěstí pomohla obec, která využila dotace z Operačního programu 

životního prostředí a zajistila úpravu všech nádrží. Vyčištěna a opravena tak byla kritická 

oblast přítoku, došlo na částečné odbahnění a tvorbu přepadů na odtoku. Velký dík patří 

místostarostovi Leoši Štefkovi, který vyvinul velké úsilí, aby vše dospělo ke zdárnému konci. 

Během jara se pak odehrálo ještě zatravnění části lokality a pár dalších dílčích úkolů.  Do 

budoucna bude cílem vypořádat se se zarůstáním rybníčků vodními rostlinami. Tento krok 

obce dal také větší smysluplnost našemu ochranářskému snažení, které zde ve směru 

k obojživelníkům zabezpečujeme. Podmínky se ale jistě zlepšily pro vodní ptactvo (zahnízdila 

např. slípka zelenonohá) nebo vodní druhy bezobralých živočichů.  
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V tomto roce probíhal záchranný transfer od 27. března (pozdní začátek vinou chladného 

počasí) do 7. května a zapojilo se do něj 36 osob (Dlábková K., Dokoupil P., Dokoupilová L., 

Etzlerovi, Charvát D., Gregorová P., Kalous R., Klusák O., Janoušek M., Mach J., Palková N., 

Pospíšil O., Richtr J., Rodina J., Šrajbr D., Šrajbr M., Šumová R., Velešík M., Velešík V., 

Škaroupka J., Štefka L., Štěpán M., Tobková J., Vorba F., Vorbová T., Vrána J., Vránová K., 

Zdražilovi). Těm se podařilo přenést celkem 383 obojživelníků, jež patřili mezi 6 druhů. 

Nejhojnějšími druhy se stali ropucha obecná (Bufo bufo) s 240 ex. (přenášena od 30. března 

do 2. května) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris) se 126 ex. (přenášen od 28. března do 7. 

května). Kuněk obecných (Bombina bombina) bylo přeneseno 8 ex. (přenášena od 27. dubna 

do 30. dubna), později ale šlo slyšet cca 15-20 samců, takže velká část její populace zřejmě 

táhla mimo zátarasy. Podobná situace nastala u skokana hnědého (Rana temporaria). U něj 

byl 28. března přenesen jen 1 ex., ale povedlo se nalézt 10 snůšek, což naznačuje, že táhl 

před začátkem přenášení. Nejcennějším nálezem se pak stal skokan štíhlý (Rana temporaria), 

ten byl poprvé zaznamenán 27. března a do 1. dubna bylo přeneseno celkem 6 ex. Jde 

přitom o nový druh pro lokalitu, jež se stala teprve druhým místem, kde byl tento druh na 

Svitavsku s jistotou zaznamenán. Poslední 2 ex. patřili mezi „zelené skokany“ (Pelophylax sp.) 

a byli nalezeni 22. dubna a 2. května. 

Rád bychom poděkovali všem, kteří se do přenášení zapojili. Letošní výsledky jsou sice 

početně nižší, ale díky úpravám lokality můžeme brzy očekávat lepší zítřky. Těšit nás navíc 

může nově nalezený skokan štíhlý. 

● Během května Jakub Vrána ve spolupráci s odborem životního prostředí MÚ ve 

Svitavách umístil čtyři informační cedulky u mokřin při svitavském Lánském rybníku. Ty 

upozorňovaly na výskyt zvláště chráněných a ohrožených ptáků a obojživelníků v této 

biologicky cenné lokalitě. Hlavně jsme tím žádali majitelé psů, aby nedocházelo k volnému 

pobíhání venčených psů „na volno“, a zabránili tak rušení živočichů v době reprodukce a 

růstu mláďat. 
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● Vycházky „Setkání s přírodou“ 

Vedle již zavedených ornitologických vycházek k Festivalu ptactva a Vítání ptačího zpěvu, 

uspořádal Jakub Vrána dvě vycházky z cyklu Po Svitasku za…, podporovaných programem 

ČSOP „Setkání s přírodou“. 

První vycházka proběhla 13. června a zaměřila se na faunu i flóru svitavského 

Lánského rybníka. Zúčastnilo se ji celkem 23 příchozích (z toho 8 dětí). V jejím průběhu jsme 

z ptáků potkali například kopřivku obecnou, vodouše kropenatého a kulíky říční s mláďaty. 

Slyšet byl také slavík modráček a kroužkovat se povedlo rákosníka obecného. Z obojživelníků 

byli vidět i slyšet kuňky obecné a zelené skokany. Vážek jsme kvůli silnému větru moc 

nechytili, ale šidélka kroužkovaná a malá potěšila. Z rostlin jsme našli třeba kohoutek luční, 

pryskyřník plazivý a několik druhů ostřic. Malý přídavek v podobě okraje Vodárenského lesa 

pak nabídl třeba blešivce a chrostíky. K akci jsme jako botanika přizvali svitavského Pavla 

Lustyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhou vycházku (25. září) jsme zaměřili na hmyz Svitav a zúčastnilo se ji opět 23 lidí 

(z toho bylo znovu 8 dětí). Vedle počasí jsme měli štěstí také na zajímavé druhy. Setkali jsme 

se například s křižákem pruhovaným, housenkou lišaje šeříkového či střevlíkem zrnitým a 

zlatolesklým. Novým nálezem pro lokalitu se stala larva vážky páskovce kroužkovaného. 

Věříme, že se naše akce všem přítomným líbily a brzy se sejdeme na dalších cestách do 

přírody. 
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● Za svitavskými létajícími sousedy  

Pod patronací České společnosti ornitologické a České společnosti pro ochranu 

netopýrů zorganizovali Jakub Vrána a Jiří Mach v pátek 16. července naši již tradiční letní akci 

pro veřejnost „Za tajemstvím našich zvířecích sousedů“. U Ottendorferova domu se sešlo 

nebývalých 23 zájemců (letos toto číslo opravdu nefalšujeme      ) o poznání druhů ptáků a 

netopýrů městského prostředí, na jejichž propagaci a ochranu je tato akce zaměřena. 

Hovořilo se hlavně o rorýsech, vlaštovkách nebo jiřičkách. Do sítě se k odchytu před 

kroužkováním chytil vrabec domácí a již před rokem okroužkovaný sedmihlásek hajní. Měli 

jsme zapůjčeného handicapovaného netopýra rezavého, kterého takto zblízka (třeba i při 

krmení larvami potemníků) jistě většina účastníků viděla poprvé. S nadcházejícím západem 

Slunce jsme se vydali na sídliště pod vlakové nádraží, kde jsme se i pomocí ultrazvukových 

detektorů velmi dobře přesvědčili o pobytu mezi panelovými domy a zelení desítek netopýrů 

večerních a netopýrů severních. Mnozí tedy vydrželi skutečně až do samého konce povedené 

akce ve 22 hodin.  
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ZÁŽITKY A POSTŘEHY Z TERÉNU 

     
Druhé (úspěšnější) vyhnízdění jeřába popelavého v okrese Svitavy 
 
 O prvním doloženém vyhnízdění páru jeřába popelavého v okrese Svitavy v  roce 

2020 jsme informovali v předchozím čísle zpravodaje. Stejně tak vyšel i o tomto zjištění 

odborný příspěvek ve zpravodaji Panurus (č. 29) Východočeské Pobočky České společnosti 

ornitologické. Připomeňme, že šlo o poldr nad obcí Třebařov, kde jeřáby na jarním tahu už v 

předchozím období sledoval Kamil Sopoušek, a kde dvě mláďata nebyla velmi brzy po 

vylíhnutí v dalším průběhu hnízdní sezóny již sledována. Poldr však díky narušení hráze a 

silnému zanešení splachy zeminy z okolí procházel v roce 2021 rekonstrukcí, což 

znemožňovalo velmi pravděpodobně stejnému páru založit hnízdo. Našel však jen o 2,5 

kilometru vzdálenou jinou lokalitu, kde se páru podařilo odchovat dvě vzletná mláďata, 

pohybující se v okolí ještě v polovině července. Jednalo se také o území obce Třebařov, 

tentokrát na posledním menším rybníčku (Jezírko), a to navíc v jeho malé a svým způsobem 

oddělené zátoce s porosty rostlinné vegetace. Museli jsme obdivovat riskování páru jeřábů, 

protože hnízdo bylo v těchto místech po celou dobu jara i léta velmi viditelné vůči 

predátorům i rušivým pohybům lidí. Samotný hnízdní biotop nemá totiž více než 0,2 ha. O to 

cennější byla zjištěná úspěšnost v inkubaci snůšky i v odchování mláďat, které z naší strany 

nejvíce sledoval Jan Hajzler (jeho foto hnízda se snůškou níže). 

J. Mach 
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Ornitologické zajímavosti regionu roku 2021 
 

Prostor vodních ploch v Opatově mezi západní zátokou rybníka Hvězda, rybníkem 

Hvězdičkou a Novým rybníkem se už poněkolikáté stal místem zimování (a jarního výskytu) 

několika lindušek horských, které přiletěly na lokalitu znovu na přelomu listopadu a prosince. 

Koncem února nás překvapila samice morčáka bílého na malé hladině Horního rybníka. 

  Mezi ornitologické zajímavosti v období jarního tahu můžeme na svitavských a 

opatovských rybnících počítat například záznam konipase citrónového (Lánský rybník), 

volavky červené (Dolní rybník), volavky vlasaté (Dolní rybník – historicky první záznam z této 

lokality i celého území města), bukače velkého (Lánský rybník), morčáků prostředních 

(Lánský rybník, Dolní rybník a rybník Hvězda), rybáků bahenních (rybník Nový, Hvězda a Dolní 

rybník), rybáků velkozobých (Dolní rybník), jespáků šedých (Lánský rybník), kolihy malé 

(Horní rybník – zde po 12 letech a rybník Hvězda), kulíka písečného (Lánský rybník – po šesti 

letech), kulíků zlatých (Lánský rybník, ale i pole u Radiměře a Hradce nad Svitavou), chřástala 

malého (rybník Hvězdička) nebo poštolky rudonohé (Dolní rybník). Zcela mimořádné bylo 

však (a to i rámci celé republiky) třídenní zastavení většího hejna (27-34 ex.) potáplic 

severních ve svatebním šatě na svitavském Dolním rybníku ve dnech 16. - 18. dubna, které 

přineslo řadě pozorovatelů naprosto nevšední okamžiky (část hejna na fotografii J. Macha 

níže).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První květnový den zaznamenal J. Mach ve stejný den (a bez pravděpodobnosti přeletu) 41 

rybáků černých nad hladinou Dolního rybníka a 37 jedinců na rybníku Hvězda. Koncem jara 

jsme pak mohli zhodnotit hnízdění dvou párů husy velké v prostoru rybníku Hvězda. Za 
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významné můžeme rozhodně považovat hnízdění dvou párů slavíka modráčka v prostoru 

Lánského rybníka, kde se navíc podařilo na dně po jarním vypuštění vyvést mláďata kulíkovi 

říčnímu. 

 V letním období se na vodních plochách zdržovali mladí jedinci kvakoše nočního 

(Lánský rybník) a volavky červené (Lánský rybník a rybník Hvězda). Zatímco zajímavostí 

kvakošů ve Svitavách bylo to, že zde mláďata setrvala až do začátku října, pozorování čtyř 

mladých volavek červených koncem července na svitavském Dolním a Horním rybníku 

vyvolalo myšlenku na to, že by mohlo jít o zdejší vyhnízdění poměrně teplomilného druhu. 

Vzhledem k tomu, že dospělec volavky zde byl pozorován v době hnízdění (v květnu) jen 

jednou, zdá se tato varianta na hojně námi navštěvované lokalitě sice nepravděpodobná, ale 

podle určitých názorů od zkušených ornitologů ne nemožná. Největší pozornost však 

vyvolala pozorování mladého  bukáčka malého, jehož letní pobyt a zejména pozorování M. 

Berana z Nového rybníka úspěšné hnízdění prakticky potvrzují. 

 Podzim na vodních plochách zpestřil polák malý (Nový rybník), mladý chřástal malý 

(Horní rybník – výskyt ve Svitavách potvrzen po 17 letech, na fotografii J. Macha níže), racek 

žlutonohý (Dolní rybník) nebo chřástal kropenatý (rybník Hvězda). Jedno z mála historických 

pozorování raroha velkého publikoval F. Jetmar z prostoru rybníka Hvězda v listopadu. 

V tomto měsíci považujeme za nezvyklé asi týdenní setrvání hejna 21 hus běločelých na dně 

v tu dobu dopouštěného po výlovu Dolního rybníka. V prosinci byl pak několikrát pozorován 

v areálu bývalého zemědělského družstva ve Svitavách-Lánech skřivan lesní (první záznam ze 

zimního období v naší oblasti). 

J. Mach 
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Konec hnízdění kavek obecných ve Svitavách 
 
 V roce 1999 a následně pak roku 2004 jsem se podrobněji zajímal o to, kde ve 

Svitavách kavky obecné hnízdí. Provedl jsem s pomocí dalších dobrovolníků z řad studentů 

nebo zdejších pozorovatelů ptáků základní orientační průzkum ve středozápadní oblasti 

města, kde jsem se častěji už dříve pohyboval a začal také trvale bydlet. Snad jediným 

druhem hnízdiště v té doby byly nevyužívané komínové průduchy menších, většinou 

dvouvchodových a dvou nebo třípodlažních bytových domů v ulicích R. Kloudy, Dvořákova, T. 

G. Masaryka, Palackého, ČSA, Nová, Mařákova, Fibichova, Myslbekova, Štursova, Pavlovova 

nebo E. Beneše. V těchto letech se dalo hovořit o hnízdění 40-45 párů kavek. Zprávy o 

hnízdění v jiných částech města jsme neměli ani z předešlých let. Zdejší lokální populace se 

zdála oproti ostatním okolním městům docela početná. S Mariánem Polákem jsem dokonce 

pro Českou televizi natočil o výskytu a životě kavek v našem městě krátký spot pro cyklus 

Živé srdce Evropy. Typicky se kavky z hnízdišť slétaly pro snadný způsob získávání potravy při 

sekání trávníků, například před gymnáziem, kde se dalo přiblížit ke kavkám na krátkou 

vzdálenost a řádně si prohlédnout jejich zbarvení peří na hlavě a krku nebo oční duhovky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav se ale začal postupně měnit. Zpočátku jsem snižování počtu pohybujících se 

kavek přisuzoval zejména rekonstrukcím objektů (např. na ulici R. Kloudy nebo ČSA). 

Pokoušeli jsme se proto v hnízdní oblasti města vyvěsit několik budek (vždy ale jen na 

stromy), které však nikdy nebyly kavkami využity. Začali jsme více jednat o problematice 

ohrožení hnízdišť na lidských obydlích i na úřadech a prostřednictvím Východočeské pobočky 

ČSO. Postupem času se viditelně snižovaly zejména počty kavek, které jsme běžně pozorovali 
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například na střešních objektech v okolí hnízdišť, případně jsem registroval zmenšování 

nocujících hejn v oblasti sídliště na ulici Dimitrovova, kde kavky nocovaly v zimním a 

předjarním období v korunách borovic černých ještě roce 2011 v počtu 40-50 jedinců. Jejich 

ranní hlasy mě sloužily jako docela dobrý způsob buzení. Jiné nocoviště využívaly kavky 

v letním období, když se slétaly do větví jasanů na ulici M. Majerové u nádraží ČD.  

V roce 2017 se už v mých denících u kavek v hnízdní době objevovaly číslovky tak 

nízké, že to už signalizovalo závěr, který se dal očekávat. Ten se bez zřetelných příčin patrně 

mohl odehrát někdy v letech 2018-2019, kdy zřejmě mohlo dojít k posledním pokusům o 

vyhnízdění, ale tak u jednoho nebo dvou párů maximálně. V tomto období se téměř úplně 

vytratily typické hlasy kavek, které nás dříve tak často doprovázely při pohybu v určitých 

částech města. V březnu 2017 a 2018 na jarní nocoviště přilétalo maximálně 7-8 „posledních 

mohykánů“. V roce 2019 se už na nocovištích ani na hnízdištích kavky prakticky 

nevyskytovaly. Šlo jen náhodná březnová pozorování 2-4 jedinců, často spíš na potulkách a 

přeletech. Kritický se zdá být pak rok 2020, kdy už kavky město Svitavy opustily absolutně, a 

kdoví, jestli ne natrvalo. 

 Tradičně početné stavy kavek v posledním dvacetiletí registruji v sousední Poličce, 

kde se v pohnízdním období objevují hejna o 200-250 jedinců. Nižší počty párů také hnízdí 

v Moravské Třebové, Lanškrouně nebo České Třebové. Určité zvyšování stavů je znatelné 

v Litomyšli (asi 100-120 jedinců), kam se (doufám), mohly přestěhovat právě svitavské kavky. 

Tak alespoň v okolí kavky ještě nalézají příležitost hnízdit a oživovat lidské prostředí, protože 

jsou to ptáci svým chováním velmi zajímaví. 

J. Mach 

 

Čtvrtý ročník kroužkování na Lánském rybníce 

 
Již od roku 2018 probíhá kroužkovací akce zaměřená především na hnízdící avifaunu 

svitavského Lánského rybníka. Čtvrtý ročník opět probíhal metodou čtyř kroužkovacích 

dvoudenních akcí s minimálně tří týdenním odstupem (konkrétně: 24. – 25. 4., 5. – 6. 6., 2. – 

3. 7. a 6. – 7. 8.) a celkem při něm bylo odchyceno 180 ex. (164 nově okroužkovaných ex. a 

16 retrapů), což je dosud druhý největší počet. Tito jedinci přitom zastupovali 28 druhů, což 

je nový rekord. 

Za takovým počtem druhů stojí především dubnovým odchyt. Chladný začátek jara totiž 

posunul tah, takže se podařilo odchytit větší počet migrujících opeřenců a několik ptáků, jež 

zde prodlužovali zimování. Mezi takové případy můžeme zařadit například strnada lučního 

(Milaria milaria) či rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus). Početně byl nejběžnější 

strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) s 20 nově okroužkovanými ex. a 2 retrapy 

z předchozích let, pomyslné druhé místo obsadil rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 

s 19 okroužkovanými ex. a 2 retrapy. Třetí pak skončil rákosník obecný (Acrocephalus 

scripaceus) s 17 okroužkovanými ex. a 1 retrapem. V jeho případě jde o výrazný úbytek 

oproti předchozím ročníkům, což může být způsobeno jak průběhem jara, tak novým 

rozmístěním sítí, které se nově více umísťovaly mimo rákosinu do okolních luk a mokřiny. 
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Zároveň svou roli zřejmě sehrálo posunutí poslední kontroly do počátku srpna, kdy velká část 

místních mláďat již odletěla.  

Mezi další zajímavé druhy, jež se podařilo chytit, patří třeba strakapoud malý (Dendrocopos 

minor), bramborníček hnědý (Saxicola ruberta), moudivláček lužní (Remiz pendulinus) a 

samozřejmě slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanocula). V jeho případě 

bylo odchyceno 6 samců (z toho 3 retrapy), 3 samice (z toho 2 retrapy) a 7 mláďat. Tato 

skutečnost by opět naznačovala hnízdění 2-3 párů. Velké množství retrapů je přitom 

způsobeno jednak velkým zaměřením na tento druh, zároveň svou roli ale sehrál také fakt, že 

tito pěvci jsou své hnízdní lokalitě poměrně věrní. Hlavním negativem tohoto ročníku pak 

byla absence cvrčilky zelené (Locustella naevia), jež při předchozích ročnících nikdy 

nechyběla. Kompletní soupis odchycených druhů a jejich počtů je uveden v tab. 1. 

Celkově lze říct, že v roce 2021 byly ve větší míře odchytávání táhnoucí ptáci, což vedlo 

jednak k vyššímu počtu druhů, ale zároveň způsobilo menší množství místních mláďat. 

Uvidíme, co přinese další, na hnízdní období více zaměřený ročník. Na úplný závěr bych pak 

rád poděkoval všem spolupracovníků, bez jejichž pomoci by tato akce probíhala opravdu 

hodně těžce.   

 

Tab. 1: Přehled druhů a jedinců odchycených na Lánském rybníce v roce 2021. 

Druh okroužkovaní retrapy   druh okroužkovaní retrapy 

bramborníček hnědý 2 0  rákosník velký 1 0 

budníček menší 9 0  rákosník zpěvný 19 2 

budníček větší 7 1  rehek zahradní 2 0 

cvrčilka slavíková 3 1  slavík modráček 11 5 

červenka obecná 6 0  stehlík obecný 3 0 

drozd zpěvný 1 0  strakapoud malý 1 0 

kos černý 5 0  strakapoud velký 1 0 

moudivláček lužní 1 0  strnad luční 3 0 

pěnice černohlavá 4 0  strnad obecný 5 0 

pěnice hnědokřídlá 4 2  strnad rákosní 20 2 

pěnice pokřovní 6 0  sýkora koňadra 7 0 

pěvuška modrá 1 0  sýkora modřinka 6 1 

rákosník obecný 17 1  ťuhýk obecný 3 0 

rákosník 

proužkovaný 15 1   vlaštovka obecná 1 0 

 

J. Vrána 
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VŠIMLI JSME SI   
 

 

Nový edukativní prvek v okolí svitavského Horního rybníka 

 
V letošním roce město Svitavy zprovoznilo v okolí rybníka Horní (Rosnička) další 

prvek, který má zatraktivnit pobyt rodičů s menšími dětmi v této okrajové rekreační části 

našeho města. Jde o „Sváťovu zážitkovou cestu“, která měří necelé dva kilometry a trasou 

provází  pohádkový příběh o perle, labutí princezně a zvědavém svitavském skřítkovi Sváťovi. 

Zábavu těm, kteří budou chtít pomoct Sváťovi zachránit princeznu, obstará osm herních 

prvků: Hopsemínko, Rovnovážka, Žabí cirkus, Rybkolov, Hadidráha, Okapka, Pylnice a 

Mravenčení, prostřednictvím kterých se děti hrou učí o životě zdejších druhů zvířat i rostlin. 

Ke hře, zábavě i poučení slouží originální dřevěná kulička, kterou je nutné si koupit 

v městském informačním centru nebo i v obou občerstveních u rybníka. 
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Entomologická výstava ze světa Ferdy Mravence 

 
Podzim roku 2021 byl ve svitavském muzeu ve znamení hmyzu. Mohla za to výstava Brouk 

Pytlík očima entomologa, která, jak její název napovídá, v sobě kloubila ukázku bezobratlých 

s kresbami Ondřeje Sekory, jehož životu a dílu byla část výstavy též věnována. K vidění byla 

řada preparátů českých i světových druhů, jmenovat můžeme třeba jasoně červenookého 

(Parnassius apollo), svižníka lesomila (Cicindela sylvicola) či střevlíka hrbolatého (Carabus 

variolosus). Nechyběli ani živí střevlíci, mrchožrouti a vodní bezobratlí, nebo mikroskopický 

pohled na různé mravence a lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Protože výstava cílila 

především na děti, obsahovala také řadu her a interaktivních prvků, mezi ně patřila například 

práce s entomologickým klíčem, tvorba schránek chrostíků nebo hledání ideálních opylovačů 

pro různé květiny. Celkově šlo o další vydařenou přírodovědnou výstavu „z ruky“ Jakuba 

Vrány, jež přinesla poznaní řadě místních i přespolních návštěvníků. 
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Z CEST A PUTOVÁNÍ                                                                
 

Rumunská Dobrudža a dunajská delta 

 Přes do určité míry jistý díl nejistoty v souvislosti s pandemickou situací koronaviru 

jsme na 3.-11. července 2021 naplánovali ornitologickou cestu do rumunské i bulharské 

pobřežní části Černého moře. Cílem bylo navštívit především jižní část národního parku 

Dunajská delta (Delta Dunării) včetně brakických jezer, ale poznat i další oblasti kraje 

Dobrudža mezi Dunajem a Černým mořem. Za výchozí bod našeho poznávání zvolila trojice 

zájemců o místní ornitofaunu Jiří Mach, Marie Balášová a Jan Hajzler s řidičem Jaroslavem 

Richtrem město Nävodari, zejména díky blízkosti známého Vadu, ale nakonec i možnosti 

koupání na plážích. Navštívené lokality jsme prozkoumávali podle zkušeností, které jsem měl 

z posledního pobytu v roce 2018, ale také podle aktuálních dat o výskytu ptáků v kraji 

Constanta nebo Tulcea na webu rombird.ro.  

 Už při cestě přes Maďarsko (hlavně kolem silnice mezi Kecskemétem a Szegedem) 

nás začaly vnadit většinou na vyvýšených místech sedící desítky mandelíků hajních. I dále 

v Rumunsku jsme si nemohli v polích podél silnic nevšimnout hlavně vran šedých a holubů 

hřivnáčů. Očekávání zajímavějších „dálničních“ druhů se zvýšilo hlavně pak za Bukureští a po  

překonání dvouramenného Dunaje u Fetesti a Cernevody. 

 Nejvíce času jsme logicky trávili na samotném jihu jezera Sinoe i národního parku ve 

Vadu. Zdejší bývalá průmyslová odkaliště nebo mokřiny poskytují možnost sledovat zejména 

vodní druhy ptáků často ve větším množství nebo na krátkou vzdálenost. My jsme se zde 

setkali s volavkou červenou, volavkou bílou, volavkou stříbřitou, bukačem velkým, kvakošem 

nočním, nebo kolpíkem bílým a samozřejmě čápem bílým. Z brodivých jistě nejvíce zaujaly 

skupiny ibisů hnědých, čítajících až 180 jedinců (na fotografii níže). Mezi i většími hejny 

pelikánů bílých, které jeden 

den opakovaně do vzduchu 

vynášely helikoptéry při 

vojenském cvičení, se dali 

pozorovat i pelikáni 

kadeřaví. Vadu přitahuje ale 

především díky bahňákům 

(dlouhokřídlým), mezi 

kterými dominovaly různé 

druhy vodoušů (oceňovaný 

byl hlavně vodouš štíhlý), 

kulíci (říční a píseční) nebo 

jespáci bojovní. Nepříliš četní byli tenkozobci opační a pisily čáponohé. Kromě zde hnízdících 

rybáků obecných a dalších rybáků (černých, bahenních nebo bělokřídlých), jsme byli potěšeni 

přítomností rybáka velkozobého a rybáka malého. Přímo na plážích ve Vadu jsme se pak 
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setkali ještě s několika rybáky severními. Kromě racků chechtavých se na odkališti 

označovaném v mapách Halda de steril nr. 3 pohybovali rackové malí a u pobřeží pak i 

rackové středomořští. Největší pozdvižení však vyvolávali samozřejmě ouhorlíci stepní. Čekali 

jsme, jestli některý bahňák z dvojice keptuška běloocasá a čejka trnitá, vyskytující se ve Vadu 

pár dní před naším příjezdem, se pozdrží do našeho příjezdu. Měli jsme nakonec štěstí na 

blízké pozorování dvou keptušek v malém mokřadu hned na začátku asfaltové cesty od 

restaurace k pláži. Povětšinou odpočívaly na ostrůvku nebo procházely mělčiny při hledání 

potravy. Později po našem odjezdu zde byli zaznamenáni i čtyři jedinci. Při pěší cestě od 

okrajových částí jezera Sinoe k pláži ve Vadu jsme měli možnost pěkně pozorovat lindušku 

úhorní, ale jinak zvukově se z porostů další očekávané druhy pěvců nijak neprojevovaly. 

V podobných místech jsme viděli i poštolky rudonohé a na samotných okrajových částech 

pláže poletovali a usedali chocholouši obecní. 

 Na většině míst jezer Sinoe nebo Golovita a Razim se díky rozloze nejen vodní hladiny, 

ale i pobřežních porostů ptáci pozorují špatně. Proto jsme se upnuli na menší lokality jako 

byly jezero Babadag (ale ani zde to nebylo ono), ale hlavně menší plochy Lacul sezonier 

Beibugeac a Lacul Sărături u obcí Plopul a Murighiol už v sousedství samotné delty Dunaje 

nedaleko Svatojiřského ramene. Na hnízdištích rybáků obecných se zde zdržovali třeba znovu 

oba pelikáni, husice rezavé, lysky černé, druhy vrubozobých, ale především různé druhy 

bahňáků, které se nám ale buď pro vzdálenost nebo tetelící se vzduch nepodařilo často 

identifikovat. Za velkou zajímavost jsme považovali 37 racků velkých, odpočívajících na 

ostrůvku uprostřed jezera, v jehož okolí jsme měli štěstí na káni bělochvostou. Předtím jsme 

navštívili zříceninu hradu u obce Enisala, kde kromě bělořitů šedých a lovících dvou orlů 

nejmenších nad námi kroužila letka pelikánů bílých a potom ještě hnízdiště vlh pestrých a 

mandelíků hajních při silnici, která vede k těmto jezerům z města Tulcea. Odtud jsme se 

poslední den v Rumunsku rozhodli zkusit štěstí a bez předchozího objednání dohodnout 

výlet na lodi do delty Dunaje. To se nám podařilo odpoledním čtyřhodinovým výjezdem. 

Svým způsobem komerční 

způsob plavby se 

pochopitelně nemohl 

vyrovnat tomu, který jsem 

zde zažil v roce 2018 

s osobním průvodcem 

rybářem Calinem Ivanovem 

z Mahmudie. Na Sulinském 

kanálu jsme logicky moc 

ptáků neviděli,  ale mezi 

rákosovými porosty na 

menších kanálech, a pak 

hlavně na jezerech Nebunu 

a Fortuna, jsme mohli vidět třeba desítky volavek stříbřitých a vlasatých, ibise hnědé, kolpíky 

bílé, kvakoše noční, rybáky obecné, rybáky bahenní, potápky rudokrké, orla mořského, 
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kormorány malé a samozřejmě hejna pelikánů bílých s pelikány kadeřavými, kterých bylo 

pospolu asi 350. Během více než hodinové plavební pauzy bylo zajímavé poznat i život 

v menších vesničkách delty, kterou pro nás byla Mila 23. Vcelku krotcí pelikáni jsou zde 

součástí „vodní drůbeže“ a narazili jsme tady i na mandelíky hajní, dudky chocholaté nebo 

břehouše černoocasého. 

Přínosné bylo i oddálení se od vodního prostředí více do krajiny ve vnitrozemí 

Dobrudži, která je ale v části mezi Constantou a Tulceou poznamenaná stovkami vysokých 

větrných elektráren. Nemuseli jsme z Nävodari cestovat daleko. Hned před sousední vesnicí 

Sibioara při jezeru Lacul Tasaul jsou lomy, ve kterých hnízdí stovky párů špačků růžových. 

Měli jsme štěstí jich až 200 pozorovat opakovaně hned u silnice při sběru hmyzí potravy 

(jednalo se i o jistě výživné kobylky ságy) nebo i při večerním koupání v dešťových srážkách. 

Často vše jen z okénka auta a na vzdálenost několika metrů. Pro nás to byl jeden 

z nejsilnějších ornitologických zážitků celé výpravy (foto části hejna níže).  

Mezi obcemi Mihail 

Kogälniceanu, Targusor, 

Grädina a Cogealac jsme často 

opakovaně narazili na 

mandelíky hajní, vlhy pestré, 

skřivánky krátkoprsté, kalandry 

zpěvné, chocholouše obecné, 

strnady zahradní, strnady 

černohlavé, strnady luční nebo 

bělořity šedé a několik sýčků 

obecných. Za návštěvu určitě 

stálo vápencové údolí přítoku 

do říčky Casimcea u vesničky 

Cheia. V kulisách tohoto 

prostředí upoutali nejen již tradiční mandelíci, ale náš první bělořit bělohlavý a ve vzduchu 

patrolující orel nejmenší. Při cestě ke skalnatému pobřežnímu mysu s římskými památkami u 

obce Jurilovca pak potěšilo pozorování ťuhýků menších, ostříže lesního nebo vrabců 

pokřovních, ale také čtyřčlenný psí doprovod celé naší pobřežní procházky, kterou okořenili 

opět pelikáni bílí nebo dudci chocholatí. 

 Blízkost bulharských hranic nám vnukla myšlenku zavítat také na pobřeží Černého 

moře i do sousední země. Lákadlem se stalo známé místo mysu Kaliakra, které se vyznačuje 

skalnatými desítky metrů vysokými vápencovými útesy, které do hnědých odstínů barví 

atomy železa. Čekání na zdejší delfíny skákavé bylo marné, ale potěšila nás přítomnost 

bělořitů bělohlavých, vrabců pokřovních, kormoránů chocholatých a vzdušné reje s typickými 

hlasy rorýsů velkých.  
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Tělo jsme pak příjemně zchladili na nedaleké malé a zapomenuté pláži Bolata, u které 

se má nacházet místo s hnízdní kolonií kormoránů malých. Na její návštěvu už ale nebyl čas. I 

v této části pobřeží musí návštěvníci a cestovatelé počítat se stovkami větrných elektráren, 

které narušují jinak stále ještě relativně nedotčenou krajinu bulharské části Dobrudži. Cestou 

jsme m. j. dvakrát míjeli jezero Techirghiol, které omývá břehy stejnojmenného města, ale 

také daleko známějších 

rumunských černomořských 

letovisek Eforie Nord a Eforie 

Sud. Zmiňuji ho proto, že by stálo 

za prozkoumání jeho nepříliš na 

první pohled atraktivního pobřeží 

(ale tak na celý den), neboť jsou 

zde hlášené tahové výskytu 

plameňáků růžových nebo 

některých druhů dlouhokřídlých, 

včetně třeba vodoušů malých 

nebo racka tenkozobého. 

 Při našem pobytu v rumunské i bulharské části Dobrudži jsme nakonec zaznamenali 

128 druhů ptáků (v Aradu na zpáteční cestě to byli ještě výrečci malí), což považuji za velmi 

pěkný výsledek (v roce 2018 to bylo 111 druhů), zejména když jsme nestihli prozkoumat 

pohoří Macin, kde se ještě nabízí možnost setkat se zde například s krahujcem krátkoprstým 

nebo bělořitem plavým. Nabídek na zajímavé ornitologické zážitky, na které jsme nedosáhli 

při našem relativně krátkém pobytu, je zde jistě víc. Třeba jezero Nuntasi u jezera Sinoe je 

známé koncentrací až stovky plameňáků růžových (např. květen tohoto roku). Ani to 

nemohlo však pokazit pocity z velmi jinak po všech stránkách úspěšné výpravy, při které jsme 

poznávaly druhy, se kterými se ve střední Evropě setkáváme velmi omezeně nebo vůbec. 

          J. Mach 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


