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Slovo úvodem
Biodiverzita znamená variabilitu všech žijících organismů suchozemských, mořských a jiných
vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí; zahrnuje různorodost v rámci
druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. Toto je definice, kterou zavádí celosvětová
Úmluva o
biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity- CBD). Zároveň je biodiverzita pojmem,
který se již dostal v poslední době do podvědomí široké veřejnosti. Laik si samozřejmě pod tímto
slovem nevybaví výše uvedenou definici, ale spíše ochranu druhů rostlin a živočichů před vyhynutím,
a to nejčastěji v celosvětovém měřítku. Málokdo si však již uvědomuje, že biodiverzita existuje na
různých úrovních- národní, regionální i lokální.
Je jistě celosvětovou prioritou zachránit před vyhubením takové druhy, jako jsou delfínovec
čínský nebo tygr ussurijský. Často je však podceňována a přehlížena ochrana taxonů, které této
nezáviděníhodné popularitě zatím unikají, nicméně jejich výskyt je rozdroben do navzájem více či
méně izolovaných populací, a jejich přežití závisí na ochraně velkého množství často poměrně malých
lokalit. Jako příklad nám může posloužit drobná kaprovitá rybka střevle potoční. Tento dříve hojný
druh zůstal v 90. letech dvacátého století díky regulacím potoků, znečištění a příliš intenzivnímu
vysazování pstruhů zachován jen na několika desítkách lokalit v České republice, a neměl díky
migračním bariérám možnost osídlit znovu místa původního výskytu po zlepšení podmínek. Zbývající
populace byly mnohdy tak malé, že hrozilo jejich postupné vyhynutí. Díky aktivnímu ochranářskému
přístupu, spočívajícímu v rozšiřování vhodných biotopů a v nezbytných případech též v repatriacích
z blízkých zdrojů, se dnes tento druh rozšířil zpětně na některé lokality a stav jeho populací se mírně
zlepšuje.
Český svaz ochránců přírody již dokázal úspěšně realizovat i tak významné projekty, jako
návrat v naší zemi vyhynulého motýla jasoně červenookého do volné přírody, nicméně těžiště činností
na ochranu biodiverzity spočívá právě v péči o regionální a lokální populace vzácných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů. Nedílnou součástí praktické péče o přírodu je též osvětová
činnost, které napomáhá zapojování místních obyvatel včetně dětí a mládeže do ochrany a péči o
přírodu a krajinu. A právě na této úrovni je možné spatřovat velký význam programu OCHRANA
BIODIVERZITY, který již devět let umožňuje základním organizacím Českého svazu ochránců
přírody i dalším nevládním organizacím a zájmovým sdružením realizovat projekty v celkem 24
odborných programech.
Následující sborník představuje 47 vybraných závěrečných zpráv z realizace projektů v rámci
programu Ochrana biodiverzity z roku 2005. Sborník má za cíl blíže představit některé z činností
Českého svazu ochránců přírody, jejich rozsah a kvalitu. Vybrané zprávy mohou posloužit jako
inspirace pro realizování podobných projektů a jako předloha pro sestavování závěrečných zpráv
z dalších projektů.
Martin Dušek
Předseda Komise ochrany přírody ČSOP
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Monitoring rodu Orchis v Olomouckém kraji
Číslo projektu: 121805
Program: Orchideje
Podpora projektu: 30 000,- Kč
Podávající organizace:
Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Lazecká 6, 779 00 Olomouc
Olomouc 2005
Řešitelé:
Mgr. Slavomír Dostálík, Mgr. Lenka Ondráková

Úvod
Sdružení Sagittaria se monitoringem vstavačovitých intenzivně zabývá již od roku 1997, kdy
započalo se sledováním populační dynamiky vstavače trojzubého a vstavače kukačky, později i
vstavače bledého a vstavače mužského. Tento monitoring byl cíleně prováděn pouze na několika málo
vybraných lokalitách. O zbytku populací byly informace pouze kusé, proto jedním z výstupů
předkládaného projektu měla být databáze historických i recentních lokalit zástupců rodu Orchis na
území Olomouckého kraje. Dalším cílem letošního projektu bylo zaktualizovat stav vybraných
populací a pokračovat v již započatém sledování populační dynamiky na trvalých plochách.
Cíle projektu
Projekt měl 3 základní cíle:
- vytvořit co nejobsáhlejší a nejaktuálnější databázi současných i historických výskytů zástupců rodu
Orchis na území Olomouckého kraje.
- zaktualizovat stav vybraných populací
- pokračovat v sledování populační dynamiky druhů Orchis tridentata, O. morio, O. mascula a O.
pallens na vybraných moravských lokalitách
Výsledky
1.1 Orchis pallens L.
1.1.1 Rozšíření na území Olomouckého kraje
lokalita

Rok ověření

Slavkov

2005*

Počet
(kvetoucí/sterilní)
47/35

Hustopeče nad Bečvou

2001 (Hrabovský, Natura 2000)

0

PP Nad Kostelíčkem

2005*

6/26
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1.1.2 Ověřené lokality:
1. SLAVKOV
Poloha lokality: strmé východní svahy na pravém břehu Trnávky, cca 1 km severně od Lipnické
myslivny nad obcí Loučka (okr. Přerov). Populace se vyskytuje 10 m pod lesní cestou v cca polovině
svahu, jižní okraj populace začíná 200 m nad strží.
Charakteristika lokality: suťový les (javorová jasenina) na skeletnatém strmém svahu.
Pravděpodobný výskyt i na druhém svahu údolí.
- plocha populace (m2): 5000 (odhad)
- expozice: JVV
- sklon: 55o
- nadmořská výška: 430 - 460 m n.m.
Velikost populace: 47kv + 35st (pouze část populace)
Ohrožení lokality: v současné době okus lesními býložravci, částečně občasné sesuvy skeletu –
mohou naopak zajišťovat potřebnou disturbanci lokality zabraňující jejímu zarostení buřinou, do
budoucna nevhodná těžba dřeva
Management: bez zásahů
2. PP NAD KOSTELÍČKEM
Poloha lokality: zalesněný vrch nad hřbitovem na východním okraji Hranic na Moravě. Populace se
vyskytuje na ploše cca 1x1 m podél cestičky v západní části přírodní památky.
Charakteristika lokality: 60ti letá druhově bohatá karpatská dubohabřina na strmých svazích a
vrcholu bezejmenného kopce, který je pozůstatkem krasového kuželu. Podklad lokality tvoří
devonské vápence.
- plocha populace (m2): 1,5
- expozice: SZ
- sklon: 5o
- nadmořská výška: 318 m n.m.
Velikost populace: 6kv + 26st (pouze část populace)
Ohrožení lokality: populace roste v těsné blízkosti pěšiny, rostliny proto velmi trpí sešlapem, 3
kvetoucí jedinci byli ulámáni (okus), plocha velmi zarůstá zimolezem. Negativní vliv má i zástin
hustě zapojeného stromového patra. Do budoucna představuje přímé riziko těžba dřeva a následný
převod porostů na nepůvodní smrkové kultury.
Management: odklonění pěšiny, prosvětlení stromového patra výběrnou těžbou
3. HUSTOPEČE NAD BEČVOU
Poloha lokality: jižní okraj lesního komplexu Hložec, nad silnicí z Hranic nad Bečvou do Vsetína,
cca 1,5 km severovýchodně od Milotic nad Bečvou.
Charakteristika lokality: . Jedná se o vzrostlou cca 60ti letou karpatskou dubohabřinu s velmi
bohatým bylinným patrem s výskytem řady vzácných druhů (Scilla kladnii, Dentaria glandulosa,
Lilium martagon, Hacquetia epipactis).
- plocha populace (m2): ?
- expozice: JZ-JV
- sklon: 5-25o
- nadmořská výška: 250-270 m n.m.
Velikost populace: v roce 2005 nezaznamenán žádný jedinec, v roce 2001 zde bylo nalezeno 7
rostlin v rámci mapování Natura.
Ohrožení lokality: v současnosti velká koncentrace zvěře, hustý zápoj stromového patra. Do
budoucna představuje přímé riziko vytěžení nadúrovňového lesního porostu a následná výsadba
nepůvodních dřevin
Management: prosvětlení stromového patra výběrnou těžbou
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1.2 Orchis morio –vstavač kukačka
1.2.1 Rozšíření na území Olomouckého kraje
lokalita

Rok ověření

PR Malý Kosíř

2005

Počet
(kvetoucí/sterilní)
578/316

Kašpárovec

2005

2/0

PR Brániska

2005

0

Blátka

2005

0

PR Za hrnčířkou

2005

2/0

Loupežník

2005

1/1

Plánivá

2005

78/306

1.2.2 Ověřené lokality
1. PR Malý Kosíř
Poloha lokality: severovýchodní svahy Malého Kosíře (316 m n.m.), cca 0,5 km jihozápadně od
Slatinic na Hané.
Popis lokality: převládajícím typem vegetace jsou subxerofilní trávníky sv. Koelerio – Phleion
phleoidis s fragmenty vřesovišť a porosty xerofilních křovin. Část přírodní rezervace je tvořena
extenzivním sadem. Lokalita je pravidelně 1 – 2x ročně sečena dle charakteru vegetace v období
červen, srpen, místně jsou odstraňovány křoviny. V roce 2005 byla vykácena akátina na
jihovýchodním okraji přírodní památky.
- plocha populace (ha): 9 (odhad – populace se vyskytuje roztroušeně ve shlucích po celé rezervaci)
- expozice: severovýchodní
- sklon: 5-20o
- nadmořská výška: 288 – 316 m n.m.
Velikost populace: 578 kvetoucích + 318 sterilních
Ohrožení: místně expanze ovsíku, rozrůstání křovin (zástin), velká návštěvnost (sešlap, i když jistá
míra disturbance je spíše pozitivním jevem), sběr rostlin (vyrýpávání, trhání)
Management: pravidelná mozaikovitá seč 1x ročně v měsíci červenec či extenzivní pastva ovcí nebo
koz. V jižní části území pokračovat v rozvolňování zapojených křovin a akátiny.
2. Kašpárovec
Poloha lokality: křovinatá stráň cca 1 km jihozápadně od Slatinic
Popis lokality: stráň s jihozápadní expozicí s fragmenty teplomilných acidofilních trávníku sv.
Koelerio – Phleion phleoidis a teplomilných křovin. Od roku 2004 je lokalita pravidelně kosena a
byly provedeny vyřezávky křovin a nevhodných dřevin.
plocha populace (m2): bodový výskyt 2 jedinců
expozice: jihozápadní
sklon: 5o
nadmořská výška: 310 m n.m.
Velikost populace: v roce 2004 zde byl po 9 letech znovuobjeven 1 jedinec, v letošním roce
zaznamenány 2 kvetoucí rostliny.
Ohrožení: expanze ovsíku, rozrůstání křovin – důsledek dřívější absence managementu, v současné
době při udržení managementu je dobrý předpoklad pozitivního vývoje lokality.
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3. LOUPEŽNÍK
Poloha lokality: Bývalý akátový háj s fragmenty xerofilní vegetace cca 2 km jihozápadně od obce
Mostkovice.
Popis lokality: Současná vegetace je mozaikou subxerofilních trávníků sv. Koelerio – Phleion
phleoidis s bohatou populací Daphne cneorum na západě území, mladé acidofilní doubravy na jihu
území a akátin na severním a východním okraji území. V minulosti byla část akátiny ve středu území
vykácena, na vzniklé pasece dominuje Arrhenatherum elatius, Urtica dioica a Calamagrostis
epigejos.
Populace Orchis morio je vázáná na fragment teplomilných trávníků na exponovaném hřbítku
s mělkou půdou na západě lokality. Plocha je pravidelně 2x ročně kosena.
plocha populace (m2): bodový výskyt 2 jedinců
expozice: jjz
sklon: 30o
nadmořská výška: 320 m n.m.

Velikost populace: v roce 2004 zde byl po 3 letech zaznamenán 1 jedinec, v letošním roce 2 kvetoucí
rostliny.
Ohrožení: expanze ovsíku, akátu při absenci stávajícího managementu, malá plocha vhodná pro
rozvoj populace vstavače.
Management: pravidelné kosení 1x ročně v období červenec – srpen, případně extenzivní pastva ovcí
či koz. Centrální číst lokality s dominantním ovsíkem by se měla kosit nejméně 2x ročně, s první sečí
načasovanou před vymetáním ovsíku (polovina června), druhou seč provést v průběhu srpna.
V případě invaze akátu je nutná jeho mechanická či chemická likvidace.
4. PP Za hrnčířkou
Poloha lokality: jihozápadní travnatá stráň 0,4 km jižně od silnice Ohrozim –Vícov, cca 4,5 km
severozápadně od obce Plumlov.
Popis lokality: na území dominují subxerofilní acidofilní trávníky sv. Koelerion – Phleion phleoidis
v mozaice s roztroušenými xerofilními křovinami a menším borovicovým lesíkem. Část trávníku je
pravidelně od roku 1997 kosena, na části byly v roce 2004 a 2005 odstraněny křoviny.
plocha populace (m2): bodový výskyt 2 jedinců
expozice: jihozápadní
sklon: 25o
nadmořská výška: 345 m n.m.
Velikost populace: v letošním roce zde byli po 21 letech znovuobjeveni 2 kvetoucí jedinci.
Ohrožení: expanze ovsíku, akátu, borovice , okus zvěří
Management: pravidelné mozaikovité kosení 1x ročně v období červenec – srpen, případně pastva
ovcí či koz. Místa s vyšším podílem ovsíku je nutné kosit 2x ročně.
5. Dětkovice-Plánivá
Poloha lokality: lokalitu tvoří 2 mikropupulace nacházející se na jihovýchodních svazích vrchu
Plánivá cca 1 km jižně od obce Dětkovice. První mikrolokalita leží na spodním okraji dubové mlaziny
nad horní hranicí intenzivního sadu, druhá na vrchu Plánivá v okolí chatové zástavby.
Popis lokality: vegetačně území tvoří mozaika subxerofilních acidofilních trávníků sv. Koelerion –
Phleion phleoidis, teplomilných křovin a fragmentů vřesovišť. Lokalita je od roku 1999 pravidelně
kosena, v roce 2003 a 2004 zde byly odstraněny nálety křovin.
plocha populace (m2): spodní: 2200 (odhad)
horní: 1000 (odhad)
expozice: jihovýchodní
sklon: 0 - 10o
nadmořská výška: spodní 300 m n.m., horní: 327 m n.m.
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Velikost populace: 78 kvetoucích + 306 sterilních jedinců
Ohrožení: expanze ovsíku, rozrůstaní křovin , okus zvěří, sběr rostlin (hrozí hlavně na horní
mikrolokalitě)
Management: pravidelné mozaikovité kosení 1x ročně v období červenec – srpen, případně pastva
ovcí či koz. Místa s vyšším podílem ovsíku je nutné kosit 2x ročně.
6. PP Brániska
Poloha lokality: jihozápadní svah nad údolím Roudníku cca 2 km severozápadně od Plumlova.
Popis lokality: vegetaci území tvoří acidofilní teplomilné trávníky sv. Koelerion – Phleion phleoidis
s bohatou populací Pulsatilla grandis. Významné jsou rozsáhlé porosty teplomilných křovin s
Cotoneaster integerrimus a Cerasus fruticosa.. Přesná lokalizace Orchis morio není známá, jeho
výskyt se předpokládá na pravidelně kosených teplomilných trávnících v jižní části lokality
expozice: jihozápadní
plocha populace (m2): ?
sklon: 10 -40o
nadmořská výška: 318 – 322 m n. m.
Velikost populace: v letošním roce nezaznamenán žádný jedinec, naposled 1984 Hájek
Ohrožení: rozrůstaní křovin, okus zvěří, expanze ovsíku především v severní části lokality
Management: pravidelné mozaikovité kosení 1x ročně v období červenec – srpen, případně pastva
ovcí či koz. Místa s vyšším podílem ovsíku je nutné kosit 2x ročně.
7. Blátka
Poloha lokality: křovinatá stráň nad spodní nádrží v údolí Kelčického potoka, těsně pod stávající PR
Blátka. Lokalita leží cca 1 km jihozápadně od obce Vranovice.
Popis lokality: rozvolněný porost acidofilních teplomilných trávníků sv. Koelerion – Phleion
phleoidis s roztroušenými keři, na okraji opuštěného ovocného sadu. V letošním roce byla lokalita po
dlouhé době pokosena a z části byly odstraněny rozrůstající se keře růží (Rosa canina subsp. canina).
plocha populace (m2): ?
expozice: jihovýchodní
sklon: 10 -20o
nadmořská výška: 200 m n. m.
Velikost populace: v letošním roce nebyl zaznamenán žádný jedinec, naposled v roce 1995
(Albrecht)
Ohrožení: rozrůstaní křovin, expanze lipnice luční a vlčího bobu
Management: pravidelné kosení 1x ročně v období červenec – srpen, případně pastva ovcí či koz.
Místa s vyšším podílem ovsíku je nutné kosit 2x ročně. Odstraňování křovin a nepůvodních dřevin.
1.3 Orchis mascula subsp. signifera – vstavač mužský znamenaný
1.3.1 Rozšíření na území Olomouckého kraje – navštívené lokality
lokalita
Rok ověření Počet (kvetoucí/sterilní)
Anenské údolí BC Louka pod 2005
31/2
Javoříkem
Louka za kravínem
2005
25/0
PR Louka za hotelem U kance

2005

166/stovky

Louka a háje pod Kopřivníkem
Louka p. Procházky
V serpentinách
Hanušovice
Louka na Pomezí

2005
2005
2005
2005
2005

cca 1000 jedinců
31/32
9/12
7/0
94/stovky
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1. 3. 2 Ověřené lokality
1. Anenské údolí – BC Louka pod Javoříkem
Poloha lokality: lokalita se nachází v Anenském údolí na okraji CHKO Jeseníky cca 1,5 km jižně od
obce Lipová – Lázně. Populace je vázáná na okraj mezofilní louky na pravém břehu bezejmenného
přítoku potoka Stariče , mezi posedem a okrajem lesa nad vysazenými smrky.
Popis lokality: okraj mezofilní louky sv. Arrhenatherion elatioris, díky absenci kosení expanduje do
louky devětsil lékařský. Na části lokality byly vysázeny smrky. Populace je pouze nepravidelně
sečena, část populace není kosena vůbec.
plocha populace (m2): 80
expozice: SV
sklon: 0 - 10o
nadmořská výška: 565 m n.m.
Velikost populace: 31 kvetoucích + 2 sterilní jedinci
Ohrožení: výsadba + nálet smrku, ruderalizace (Calamagrostis epigejos, Tanacetum vulgare,
Petasites hybridus), nepravidelné kosení, nedosékání okrajů, v budoucnu rozježdění lokality při těžbě
v blízkém smrkovém lese
Management: pravidelné sečení (nejlépe 2x ročně), odstranění smrku
2. Louka za kravínem
Poloha lokality: lokalita se nachází v horní čísti údolí bezejmenného přítoku potoka Stařiče, cca 0,5
km jižně od zemědělského družstva v obci Lipová – Lázně na hranici CHKO Jeseníky.
Popis lokality: okraj mezofilní louky sv. Arrhenatherion elatioris na rozhraní cca 60ti leté smrkové
monokultury a listnatého lesa, těsně pod lučním prameništěm. Louka je pravidelně kosena, okrajové
části lokality trpí nedosékáním a náletem dřevin z okolních lesních porostů.
plocha populace (m2): 70
expozice:SSZ
sklon: 15o
nadmořská výška: 560 m n.m.
Velikost populace: 25 kvetoucích jedinců
Ohrožení: nálet dřevin (klen, vrby), nedosékání okrajů, expanze maliníku, okus zvěří, případně
intenzivní pastva.
Management: pravidelné sečení (nejlépe 2x ročně), odstranění náletu, extenzivní pastva, přepásání
3. Louka za Hotelem u Kance
Poloha lokality: louka na strmých svazích mezi potokem Stařič a železniční tratí těsně za Hotelem u
Kance v intravilánu obce Horní Lipová.
Popis lokality: nepravidelně sečená svahová mezofilní louka sv. Arrhenatherion elatioris, místy
vykazující přechody k podhorským smilkovým trávníkům. Část populace roste i v okolních
březových hájích.
plocha populace (m2): 1012
expozice: J
sklon: 50o
nadmořská výška: 535 m n.m.
Velikost populace: cca 166 kvetoucích jedinců, stovky sterilních
Ohrožení: díky nepravidelnému sečení na louku začínají expandovat Tanacetum vulgare,
Aegopodium podagraria. Potencionálním rizikem do budoucna je přímá likvidace lokality, rozrůstání
okolních březových hájů. Připravuje se územní ochrana (PCHP, registrované VKP).
Management: pravidelné sečení (nejlépe 2x ročně), odstranění náletu.

10

4. Louka a háje Pod Kopřivníkem
Poloha lokality: louky a listnaté háje pod a nad železniční tratí nad rekreačním střediskem ČD
v intravilánu obce Horní Lipová. V blízkosti se nachází PCHP Sněženka Horní Lipová
Popis lokality: velmi bohatá populace roztroušená na loukách sv. Arrhenatherion elatioris, které
místy vykazující přechody k podhorským smilkovým trávníkům. Část populace roste i v okolních
březových hájích.
plocha populace (m2): cca 8000 (odhad)
expozice: JV -J
sklon: 30-45o
nadmořská výška: 540 – 555 m n.m.
Velikost populace: cca 1000 jedinců
Ohrožení: louky jsou z velké části pravidelně koseny, pouze na náspu trati zmlazuje jasan a
expanduje Rubus spp. V současné době je populace bez přímého ohrožení. V budoucnu představuje
největší riziko opuštění od sečení a následné zarůstání luk dřevinami či přímá likvidace stanoviště.
Management: pravidelné sečení (nejlépe 2x ročně), odstranění náletu.
5. Louka p. Procházky
Poloha lokality: svahová louka na okraji lesního porostu pod vysokým vedením na severním okraji
obce Bratrušov, za domkem (č.p. 1025) p. Procházky.
Popis lokality: sečená ovsíková louka a mlází na okraji mladé jaseniny a smrčiny. Nejvíce jedinců
roste v zarůstajícím lesním lemu. Několik málo jedinců roste podél lesní cesty v jasenině. Před 30 lety
bylo na lokalitě pole.
plocha populace (m2): cca 25
expozice:JZZ
sklon: 40o
nadmořská výška: 435 m n.m.
Velikost populace: 31 kvetoucích a 32 sterilních jedinců
Ohrožení: louka je pravidelně sečena, do lesního lemu expanduje ovsík, jsou zde vysazeny smrky,
okraje zarůstají náletem dřevin (olše, klen, habr, bříza). Část populace v okolí lesní cesty je
ohrožována sešlapem. V budoucnu představuje největší riziko opuštění od sečení, expanze ovsíku a
zástin rostoucích smrků a náletu.
Management: pravidelné sečení, místa s ovsíkem nejméně 2x ročně, odstranění náletu a vysazených
smrků. Snížit frekvenci sečení spodních partií louky (v současné době až 4 ročně kosena).
6. V serpentinách
Poloha lokality: v serpentinách silnice z Hanušovic do Kopřivné (1. levá zatáčka od Hanušovic).
Popis lokality: malá populace ve stromořadí klenu a smrku, se zmlazujícími dřevinami (klen, mléč,
jasan), podrost je pravidelně sečen Správou silnic.
plocha populace (m2): 100 (odhad)
expozice: SVV
sklon: 40o
nadmořská výška: 460 m n.m.
Velikost populace: 9 kvetoucích a 12 sterilních jedinců,
Ohrožení: podrost je pravidelně sečen, populace je ohrožena zarůstáním dřevin. Populace ohrožují
přímé i nepřímé vlivy spojené s údržbou silnice.
Management: odstranění náletu.
7. Hanušovice
Poloha lokality: louka nad chalupou na jižním okraji města Hanušovice nad silnicí do Rudy nad
Moravou
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Popis lokality: několik jedinců roztroušených v pravidelně sečené ovsíkové louce, severní okraj
louky vykazuje přechody k vlhkým pcháčovým loukám.
plocha populace (m2): 1000 (odhad)
expozice: SVV
sklon: 35o
nadmořská výška: 530 m n.m.
Velikost populace: 7 kvetoucích jedinců,
Ohrožení: pravidelně 2 x ročně kosena louka. Ze severu do louky expanduje Carex brizoides.
V současné době je populace bez přímého ohrožení. V budoucnu představuje největší riziko opuštění
od sečení a následné zarůstání luk dřevinami či přímá likvidace stanoviště.
Management: pravidelné sečení (nejlépe 2x ročně)
8. Louka na Pomezí
Poloha lokality: rozsáhlá louka na jižním okraji NPR Jeskyně Na Pomezí. Populace je roztroušená po
celé louce, nejvíce jedinců roste ve střední části mezi skruží a melioračním kanálem.
Popis lokality: pravidelně sečená louka,
plocha populace (m2): 40 000 (odhad)
expozice: S
sklon: 5-20o
nadmořská výška: 610 - 650 m n.m.
Velikost populace: 94 kvetoucích a stovky sterilních jedinci
Ohrožení: louka je pravidelně sečena, Okrajové partie kolem lesních porostů a remízů zarůstají
náletem dřevin, hlavně Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Picea abies, Acer pseudoplatanus,
Populus tremula, Salix caprea a Rubus idaeus. V roce 1991 byla severozápadní část louky částečně
odvodněna a zalesněna smrkem ztepilým a modřínem opadavým. V roce 1996 byly smrky a modříny
vyřezány a následně byla louka v této části rekultivována. Potencionální riziko tedy spočívá
v opakování těchto aktivit.
Management: pravidelné sečení 1 x ročně, místa s ruderálními druhy nejméně 2x ročně a dříve
(červen), odstranění náletu

1.4 Orchis militaris – vstavač vojenský
1.4.1 Rozšíření na území Olomouckého kraje – navštívené lokality
lokalita

Rok ověření

Vicpálkův lom

2005

Počet
(kvetoucí/sterilní)
0

PP Vápenice

2005

0

1.4.2 Ověřené lokality:
1. Vicpálkův lom
Poloha lokality: opuštěný žulový lom cca 2 km severozápadně od obce Vápenná (okr. Jeseník)
Popis lokality: zarůstající žulový lom s 2 jezírky, na stěnách lomu se vyskytují fragmenty vegetace
silikátových skal a drolin, zbytek lomu je porostlý pionýrskými dřevinami.
plocha populace (m2): ?
expozice: S, J, Z, V
sklon: 0-80o
nadmořská výška: 450 - 490 m n.m.
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Velikost populace: v roce 2005 0 jedinců, poslední údaj je z roku 1991 –Batoušek in Jatiová et
Šmiták 1996
Ohrožení: vysoká návštěvnost lokality – koupání, rekreace a s tím spočívající negativní ale i
pozitivní vlivy
Management: není známa přesná lokalizace minulého nálezu, proto management nelze doporučit,
obecně částečně blokovat sukcesi, prořezávky náletu….
2. PP Vápenice
Poloha lokality: malé opuštěné vápencové lůmky 0,4 km jižně od Slatinek
Popis lokality: vegetace přírodní památky je tvořena především teplomilnými bylinnými
společenstvy širokolistých suchých trávníků sv. Bromion erecti se skupinami teplomilných křovin.
plocha populace (m2): ?
expozice: SV-SZ
sklon: 0-30o
nadmořská výška: 270-318 m n.m.
Velikost populace: v roce 2005 0 jedinců, poslední údaj je z roku 1995, kdy M. Jatiová společně s P.
Albrechtem zde nalezli 3 kvetoucí jedince.
Ohrožení: při zachování managementu bez ohrožení, lokalita je poměrně rozlehlá s dominantními
porosty Bromus erectus
Management: pravidelná mozaikovitá seč 1 – 2x ročně, pokusně potlačovat na vyčleněných ploškách
porosty sveřepu a rozvolňovat vegetaci – následné sledování změn druhového složení, v případě
pozitivního vývoje aplikovat na větší plochu lokality, extenzivní pastva
1.5 Orchis ustulata – vstavač osmahlý
1.5.1 Rozšíření na území Olomouckého kraje – navštívené lokality
lokalita

Rok ověření

Poláchovy stráně

2005

Počet
(kvetoucí/sterilní)
0

1.5.2 Ověřené lokality
1. Poláchovy stráně
Poloha lokality: extenzivní pastvina nad zemědělskou usedlostí p. Polácha, v intravilánu obce
Hanušovice
Popis lokality: populace rostla na severním okraji pastviny a lesního lemu smrkového porostu.
plocha populace (m2): ?
expozice: SZ
sklon: 35o
nadmořská výška: 490 m n.m.
Velikost populace: v roce 2005 0 jedinců, poslední údaj je z roku 1994 –Procházka in Jatiová et
Šmiták 1996
Ohrožení: nejsou známy příčiny ústupu druhu, lokalita je extenzivně pasena ovcemi, do okrajů
expandují nálety dřevin.
Management: extenzivní pastva, odstranění náletů na okraji pastvin.
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1.6 Orchis tridentata – vstavač trojzubý
1.6.1 Rozšíření na území Olomouckého kraje – navštívené lokality
lokalita

Rok ověření

Počet
(kvetoucí/sterilní)
7/11

PP U Strejčkova 2005
lomu
PP U bílých hlin
2005

6/7

1.6.2 Ověřené lokality
1. PP U Strejčkova lomu
Poloha lokality: Lokalita ležící na spojnici mezi obcemi Grygov a Krčmaň v okrese Olomouc.
Lokalita je dostupná z polní cesty odbočující doprava z hlavního tahu ve směru Olomouc –Přerov
před obcí Krčmaň. Nedaleko lokality prochází zelená turistická značka (vede okolo nedaleké PP U
bílých hlin)
Popis lokality: Bývalý vápencový lom s vyvinutými xerotermními společenstvy teplomilných
trávníků. Fytocenologicky se jedná o porosty ze svazu Cirsio-Brachypodion pinnati. V okolí
samotného lomu se nachází drobné deprese po lokální těžbě vápence, dnes botanicky nejcennější
plochy.
plocha populace (m2): 20
expozice: J
sklon: 10o
nadmořská výška: 225 m n.m.
Velikost populace: v roce 2005 11 jedinců, plocha s výskytem vstavače je pravidelně od roku 1997
sledována a monitorována
Ohrožení: vysoká návštěvnost lokality, exkurze, v případě opuštění od managementu její zarostení
Management: pravidelná mozaikovitá seč 1 – 2x ročně, extenzivní pastva, likvidace rozrůstajících se
křovin
2. PP U bílých hlin
Poloha lokality: Lokalita ležící cca 200 m východně od lokality předchozí
Popis lokality: Drobný ostrůvek (0,6 ha) teplomilné vegetace uprostřed polí. Fytocenologicky se
jedná o porosty ze svazu Cirsio-Brachypodion pinnati .
plocha populace (m2): 20
expozice: J
sklon: 10o
nadmořská výška: 225 m n.m.
Velikost populace: v roce 2005 7 jedinců, plocha s výskytem vstavače je pravidelně od roku 1997
sledována a monitorována
Ohrožení: vysoká návštěvnost lokality, exkurze, v případě opuštění od managementu její zarostení
Management: pravidelná mozaikovitá seč 1 – 2x ročně, extenzivní pastva
2. SLEDOVÁNÍ POPULAČNÍ DYNAMIKY VYBRANÝCH DRUHŮ NA TRVALÝCH PLOCHÁCH
2.1 Orchis pallens

počet rostlin
z toho kvetoucích
výška lodyhy (cm)
výška květenství
(cm)
medián počtu květů

PR Dráhy
(část)
238
50
23,56 ± 5,74
8,33 ± 2,98

Kadlečková
(část)
129
27
19,81 ± 5,37
6,16 ± 2,4

Leskovec

Nivka

PP Bečevná

111
13
26,52 ± 5,24
7,85 ± 3,02

20
1
14,1
4,5

10
3
30,7 ±4,69
8,4 ± 2,2

23

14

14

11

13

14

medián počtu listů
4
3
2
3
2,5
medián počtu
2
1
4
2
5
tobolek
reprodukční
10,11 %
10,82 %
34,71 %
18,18 %
39,08 %
úspěšnost
Tab 1: Výsledky biometrického měření Orchis pallens na lokalitě PR Dráhy, Kadlečková (okr.
Uherský Brod), Leskovec, Nivka, PP Bečevná (okr. Vsetín) v roce 2005
2.2 Orchis morio
PR Malý Kosíř
Dětkovice - Plánivá
Kášpárovec
Loupežník
počet rostlin
895
384
2
2
z toho kvetoucích
578
78
2
1
výška lodyhy (cm)
19,5
25,4
15,52 ± 6,02
16,637 ± 4,636
výška květenství (cm)
4,4
8,6
4,86 ± 1,97
4,419 ± 1,33
medián počtu květů
6
6
10
10
medián počtu listů
6
6
8
5
šířka růžice (cm)
7,9
8,021 ± 2,554
7,662 ± 1,864
11,85 ±1,1
reprodukční úspěšnost
56%
59%
?
?
nejčastější pořadí tobolky 2,3
3
?
?
Tab 2: Výsledky biometrického měření Orchis morio na lokalitě PR Malý Kosíř, Dětkovice Plánivá,
Kašpárovec, Loupežník v roce 2005
2.3 Orchis mascula subsp. signifera
Jasenice-sad
Jasenice-les
Leskovec
počet rostlin
413
330
235
z toho kvetoucích
251
20
39
výška lodyhy (cm)
32,78 ± 7,84
35,36 ± 9,25
44,38 ± 8,71
výška květenství (cm)
10,11 ± 3,48
7,36 ± 2,28
14,57 ± 4,1
medián počtu květů
19,5
20
21
medián počtu listů
3
2
2
medián počtu tobolek
3
0,5
1
reprodukční úspěšnost
18,12%
3,8%
6,93
Tab 3: Výsledky biometrického měření Orchis mascula subsp. signifera na lokalitě Jasenice sad, les
a Leskovec (okr. Vsetín) v roce 2005
2.4 Orchis tridentata
NPR Strabišov - Oulehla
Byl prováděn pravidelný monitoring v měsících: květen a červen. Během každé návštěvy byly
měřeny základní biometrické charakteristiky na všech označených rostlinách, dohledáváni a
označováni noví jedinci nerezovými štítky (viz metodika). Jedná se v podstatě o jedinou stabilní
lokalitu vstavače trojzubého v ČR s dostatečným počtem jedinců schopných reprodukce. Sagittaria
zajišťuje na této lokalitě pravidelný management od roku 1999. Monitoring zde probíhá pravidelně od
roku 1997.
PP U Strejčkova lomu a U Bílých hlin
Monitoring na této lokalitě byl prováděn během vegetačního období v měsících květen a
červen. Metodika sběru dat byla stejná jako na předchozí lokalitě a rozsah provedených prací totožný.
Sagittaria pravidelně provádí sečení a vyřezávání křovin na ploše s výskytem vstavače trojzubého od
roku 2000. Monitoring zde probíhá pravidelně od roku 1997.
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NPR Šévy
Lokalita je pravidelně navštěvována od roku 2000. Námi zde nebyly rostliny vstavače
trojzubého nikdy pozorovány. V letošním roce byla lokalita revidována s p. Jiřím Kopřivou, který zde
rostliny v roce 2001 viděl. Jedinci vstavače nebyli potvrzeni. Jediný údaj po roce 1995 pochází
z AOPK Brno, kdy v roce 2001 zde byl pozorován 1 kvetoucí jedinec (Koukal). Velká část lokality je
značně zarostlá zmlazujícími dřevinami (hloh, trnka...). Management probíhá jen na menší části
plochy, kde vstavač trojzubý nebyl pozorován.
PR Drahy
Na lokalitě byli jedinci vstavače trojzubého potvrzeni poprvé v roce 2004 (dříve hist. údaj
z roku 1955 Horní Němčí). Jedinci byli zaznačeni a jsou monitorováni stejně jako na předchozích
lokalitách.
Ostatní
Během vegetačního období bylo pátráno po potencionálních lokalitách výskytu vstavače
trojzubého. Výsledky jsou však negativní. V rámci propagace a informovanosti veřejnosti byl
rozšiřován propagační leták. Pozemkový spolek Sagittaria zažádal o pronájem pozemků na lokalitě
Oulehla. Žádost se vyřizuje.
Graf všech a kvetoucích rostlin vstavače trojzubého na lokalitě „Lísky“ v letech 1997 - 2005
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Graf všech a kvetoucích rostlin vstavače trojzubého na lokalitě „Grygov“ v letech 1997 - 2005
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Graf všech a kvetoucích rostlin vstavače trojzubého na lokalitě „PR Drahy“ v letech 2004 - 2005
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Závěr
Tímto projektem byl položen základ k vytvoření souhrnné databáze výskytu zástupců rodu
Orchis v Olomouckém kraji. Tato databáze prozatím obsahuje 64 záznamů, v průběhu dalších let se
počítá s jejím postupným doplňováním. Během projektu bylo navštíveno a zhodnoceno 25 lokalit.
Pokračovalo studium populační dynamiky vstavače trojzubého, vstavače kukačky, vstavače bledého a
vstavače mužského na vybraných 17 lokalitách. Výsledky ze všech těchto dílčích úkolů rozšířily
znalosti o rozšíření a populační dynamice těchto taxonů
Realizace celé projektu byla neočekávaně finančně a především časově náročná. Vzhledem
k nedostatku finančních prostředků na počátku projektu nebylo možné provést zaměření lokalit
pomocí GPS (nákup nebyl podpořen), což považujeme za největší nedostatek v projektu. Pro další
efektivnost využití dat bude nutné v projektu pokračovat, aktualizovat a doplňovat databázi, provádět
revize a hodnocení vybraných lokalit a postupně rozšiřovat databázi o další rody orchidejí. Získaná
data z projektu budou poskytnuta kompetentním orgánům ochrany přírody a odborným organizacím.

Lokalita Bílá hlína (Foto: Sagittaria)
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Pyrola media
Číslo projektu: 520205
Program: Ohrožené druhy bylin v lesích
Podpora projektu: 8 000,- Kč
Podávající organizace:
13/18 ZO ČSOP SILVATICA
č.p. 88
271 01 Ruda Brejl
Řešitel:
Václav Somol
1. Úvod
Zájmovým územím projektu lesy ve správě LS Lužná se zřetelem na Džbán. Cílem projektu
bylo vymapování lokalit hruštičky prostřední (Pyrola media) v uvedených revírech s využitím
rešeršních údajů a dále zpracování fotodokumentace chráněných a ohrožených druhů rostlin
rostoucích v obvodu LS Lužná.
2. Rešeršní práce
Ke shromáždění historických dat byly využity následující zdroje:
A. Literatura
Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Malgocký Š., Procházka F. (1999): Červená kniha - díl 5., Príroda
Bratislava
Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, Academia Praha
Houda J. (1969): Džbán. ONV Louny
Mladý F., Kolbek J. (1990): Rostlinný genofond Rakovnicka, ZO ČSOP Silvatica
Němec J.(ed.) (1996): Chráněná území ČR 1, AOPK Praha
Netušil J. (1940-1943): Poznámky ke květeně Novostrašecka, rukopis
Štefánek M. (ed). (1999): Seznam chráněných, ohrožených a fytogeograficky významných druhů
Roubalova herbáře, ZO ČSOP Silvatica
B. Poznámky z vlastních vycházek a exkurzí 2002-2004
Ve starší literatuře není Pyrola media ze Džbánu vůbec uváděna, V Červené knize je pouze
poznámka, že nově byla zaznamenána také ve Džbánu. Vzhledem k erudici botaniků dříve na Džbáně
působících se lze domnívat, že zde Pyrola media nerostla. Při rešeršní práci byl kontaktován také
mapovatel (Jiří Hadinec), který prostor Bílichova mapoval pro soustavu Natura 2000. Jeho údaje se
však týkaly většinou Smradenského a Cikánského údolí, která mapoval podrobně. Tyto lesy nejsou ve
vlastnictví LČR. Těžiště průzkumu tak spočívalo na vlastních terénních pochůzkách.
3. Metodika a výsledky
Vlastní průzkum byl prováděn v průběhu vegetační sezóny terénními pochůzkami řešitele a
jeho spolupracovníků, případně za účasti revírníka LČR
Hranice lesů LČR byly upřesněny při konzultacích s revírníky zpravidla přímo v terénu.
K zakreslování lokalit získal řešitel od LS Lužná a LS Žatec černobílé kopie porostních map.
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Ve výše uvedených revírech bylo zjištěno celkem 11 lokalit hruštičky prostřední. Údaje o
jednotlivých lokalitách jsou podle metodiky programu zpracovány do tabulek a jsou přílohou této
zprávy.
Souřadnice jednotlivých lokalit byly zjištěny pomocí GPS a jsou uvedeny v poznámce
v mapovacích kartách.
Byla pořízena fotodokumentace chráněných a ohrožených druhů rostoucích v prostoru LS
Lužná v digitální podobě a zpracován krátký průvodní text k jednotlivým druhům (57 druhů, 91
snímků).
4. Diskuse
Těžiště výskytu hruštičky prostřední je v revíru Bílichov, dále byla nalezena v sousedních
revírech Bor, Kozojedy a Selmice (LS Žatec). Řešitelům jsou pak známy ještě tři další lokality u
Kladna (Krnčí, Ostrovec, Tuháň), z nichž jedna patrně bude na pozemcích LČR, nikoliv však LS
Lužná, nejspíš LS Nižbor. Tuto skutečnost se z časových důvodů nepodařilo prověřit.
Vše nasvědčuje tomu, že hruštička prostřední se ve Džbánu šíří.
Při zpracovávání fotodokumentace chráněných rostlin se nepodařilo pořídit snímky celkem
čtyř druhů (opomenutí, nezastižení druhu v optimální době, okus zvěří). Tyto budou doplněny
v příštím roce.
Přílohy:
1. Tabulky se zápisy jednotlivých lokalit dle metodiky (uloženo u originálu závěrečné zprávy
v archivu ÚVR ČSOP)
2. Ukázka vyplněné mapovací katy

Pyrola media (Foto: ČSOP Silvatica)
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Příloha: ukázka vyplněné mapovací katy

Mapovací karta
Lokalita: U Zámku č. 1
Číslo lokality: 1
Číslo lesnické mapy: revír Bílichov
Číslo mapy: 12-12-19
Druh mapy: ZM 1:10 000
Kraj: Středočeský
Obec: Bílichov
Nadm. výška: 419
Expozice: 0
Celkový popis lokality:
Náhorní plošina Džbánu v prostoru jihozápadně od Zámku, bučina,
podloží opuka, částečně odvápněná
porost Pyrola media cca 5x5 m, cca 90 jedinců

Kat. území: Bílichov

Charakteristika společenstva:
Porostní skupina 127c12, bučina s velmi chudým podrostem (borůvka)

Ochrana území: 0
Seznam chráněných a ohrožených druhů rostlin:
Pyrola media

Stávající stav populací ohrožených druhů:
Populace Pyrola media vitální, momentálně není přímo ohrožena

Návrh zásahu (management):
Až bude bučina těžena, ponechat nejbližší stromy, nepoškodit populaci Pyrola media technikou

Poznámky:
N: 50°15,322
E: 13°54,007

Jméno mapovatele, adresa, telefon:

Další zdroj informací:
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Množení lučních druhů v kultuře
Číslo projektu: 260105
Program: Ochrana květnatých luk
Podpora projektu: 24 000,- Kč
Podávající organizace:
EC Meluzína RCAB
Brigádnická 710/2
363 01 Ostrov
Řešitel:
Ing. Martin Lípa
Realizace projektu
Na již zapěstovaných parcelkách jsme vybrali pět druhů, které chceme používat k
obohacování lučních směsí především na farmách ekologických zemědělců a na plochách našeho
pozemkového spolku.
Parcelky druhů mají velikost 2 m2. Osiva byla sbírána postupně v průběhu dozrávání. Od
začátku vegetace jsme jedenkrát týdně prováděli fenologická pozorování. Jejich cílem bylo stanovit
dobu, které jsou luční druhy maximálně produktivní a kdy je eventuálně nejvíce efektivní sklízet
jednorázově jejich osivo.
V období červenec - září jsme prováděli sběr osiva s cílem zjistit jakou produktivitu můžeme
očekávat za daných meteorologických a půdních podmínek.
K regulaci jednoděložných plevelů byl opakovaně použit přípravek Fusilade a Galant super bez zjevné
fytotoxicity ke sledovaným druhům.V průběhu roku 2005 se projevily škody na četných druzích
způsobené hraboši a hryzci. V další části zprávy je proto u každého druhu připojena poznámka, zda
byl poškozován zemními hlodavci či nikoliv.
V tomto roce jsme také zahájili monitoring lučních společenstev v severozápadních Čechách.
Jeho cílem bylo zjistit regionální zvláštnosti ve složení lučních společenstev na zachovalých částech
luk. Dále se monitoring věnoval i degradovaným lučním společenstvům a samovolně zatravněným
plochám. Chtěli bychom získat detailnější informace jako podklad pro eventuální poradenskou
činnost. V části projektu jsme spolupracovali s Martinou Filipovou z organizace Daphne ČR.
Odbornou pomoc při monitoringu poskytl také Doc. RNDr. Karel Kubát CSc.
Třetí částí projektu byl management vybrané plochy v Karlovarském kraji. Jednalo se o sečení
zachovalé louky v registrovaném významném krajinném prvku U hrušky. Potřebné prostředky byly
čerpány z grantu PHARE FMP přeshraniční spolupráce Ochrana přírody a přírodě blízké zemědělství
v Euroregionu Egrensis, Grantová smlouva - CZ2002/000-584.04.01-0045.
Charakteristika podmínek realizace projektu
Výsledky půdního rozboru
2003

2004

Průměr

Hodnocení

Obsah humusu [%]

1,9

2,49

2,195

střední obsah

pH

6,7

6,8

6,75

neutrální

Fosfor [mg/kg]

259

169

214

velmi vysoký

Draslík [mg/kg]

338

320

329

vysoký

Hořčík [mg/kg]

164

119

141,5

dobrý

Vápník [mg/kg]

1678

2310

1994

vyhovující

Poměr draslíku a hořčíku

2,07

2,7

2,3

vysoký - vyhovující
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Geologie a pedologie
V oblasti se nacházejí čediče a čedičové tufy zasypané písky, štěrky a jíly v říční terase
Ploučnice. Půdní typ okolí je kambizemě eutrofní (hnědé půdy), Půdní druh na našem pozemku
můžeme označit jako lehká - střední hlinito-písčitá půda až písčito-hlinitá půda
Vlhkostní poměry stanoviště
Hladina podzemní vody kolísá mezi 50-100cm. Nikde nevystupuje na povrch v žádné části
roku. Stanoviště bychom z tohoto hlediska mohli charakterizovat jako typicky mezofilní.
Potenciální přírodní vegetace
Dubo-habrové háje převažují v potenciální vegetaci oblasti. Místy jsou možné i květnaté bučiny
Klimatické podmínky
Průměrná měsíční teplota vzduchu:

°C

Pr ůměrné měsíční srážky:

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Průměrná roční teplota:

–2
–1
+4
+9
+14
+17
+19
+19
+14
+8
+3
–1
+9

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Roční úhrn srážek:

Srážkový
mm
50
40
40
50
60
80
90
80
50
60
50
50
650

počátek setí jarního ječmene

31.3.-4.4.

rozkvět ozimého žita

6.-10.6

počátek setí oziméího žita

26.-30.9.

počet letních dnů

50-60

počet mrazových dnů

100-110

počet ledových dnů

30-40

Prům. počet dnů se srážkami 1mm a víc

90-100

srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400

srážkový úhrn v zimním období

200-300

počet dnů se sněhovou pokrývkou

40-50

začátek období s prům. denní teplotou vzduchu 0°C a vyšší

16.2.

konec období s prům. denní teplotou vzduchu 0°C a vyšší

16.12.

začátek období s prům. denní teplotou vzduchu 5°C a vyšší

26.3.

konec období s prům. denní teplotou vzduchu 5°C a vyšší

6.11.

začátek období s prům. denní teplotou vzduchu 10°C a vyšší

26.4.

konec období s prům. denní teplotou vzduchu 10°C a vyšší

6.10.

začátek období s prům. denní teplotou vzduchu 15°C a vyšší

1.6.

konec období s prům. denní teplotou vzduchu 15°C a vyšší

1.9.

*zdroj údajů o geologii, půdách, potenciální vegetaci a klimatu: Mackovčin P. a Kuncová J.: Chráněná území
ČR Ústecko, svazek 1., ARTEDIT s.r.o., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ISBN 80-86064-37-9
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Seznam druhů určených k podrobnému sledování:
1.
2.
3.
4.
5.

rdesno hadí kořen
kohoutek luční
silenka dvoudomá (knotovka červená)
chrpa čekánek
hvozdík kropenatý

Poznámky k jednotlivým druhům
1. rdesno hadí kořen
První sklizeň je možná jednorázová. Rostliny potom opakovaně nakvétají podle vlhkostních
podmínek. Pokud je sucho je opakované nakvétání velmi slabé, za vlhka je poměrně intenzivní.
Oddělování osiva je snadné.
Porost byl v roce 2002 založen z přenesených rostlin. Pokusy s přísevy a zahuštěním porostu nebyly
zatím prováděny, pronikání do sousedních porostů bylo zaznamenáno pouze podzemními výběžky.
Celkové hodnocení: druh se na sušším stanovišti daří poměrně dobře pěstovat v monokultuře ale
produkce semen bude pravděpodobně slabší. Je nutné zajisti buď intenzivní zálivku nebo vlhčí
stanoviště.
V roce 2005 se projevil velmi silný vliv přísušku v období květen a červen. Řada lodyh měla sterilní
květy a množství semen z první vlny kvetení bylo naprosto mizivé. Zralost nastala kolem 15.6.
V pozdějším období - kolem 15.7. opět nakvétá cca 10-20 lodyh na parcelku, květenství jsou ale
výrazně kratší a chudší. Druh ve vlhčích obdobích léta pravidelně regeneruje ale nepříznivě reaguje už
na kratší období sucha a horka zasycháním květů. Rovněž zralost nažek v tomto období je
nestejnoměrná. První zralé nažky se objevily 15.8. ale řada květů byla opět hluchých. Nestejnoměrné
zrání mělo navíc za následek i značný opad nažek.
V období po 1.9. bylo celkem pravidelné nakvétání ojedinělých květenství ale sběr byl i nadále
problematický protože docházelo k průběžnému opadu nažek.
Celkově je možné označit druh z hlediska sběru osiva druh za snadný ale pouze ve vlhčích letech nebo
na stanovištích dobře zásobených vodou.
V průběhu roku se neprojevilo poškození zemními hlodavci.
Celkové množství osiva za vegetaci z celé parcelky: 14,8 g
Odpovídá výnosu z 1m2: 7,4 g
2. kohoutek luční
Velmi snadný na množení, semena se samovolně uvolňují po proschnutí natě.
První sklizeň je možné provést jednorázově při otevírání plodů a počátku uvolňování semen. V
průběhu sezóny kohoutek opakovaně nakvétá a je možná další probírková sklizeň.
Nakvétání a zrání se zdá být méně závislé na vlhkostních podmínkách - pokud je vlhčeji je nakvétání
dosti intenzivní a další průběžná sklizeň může představovat zhruba 1/4 až 1/3 celkové sklizně.
Kohoutek zdatně proniká do dalších porostů, zvláště pokud nejsou úplně zapojené
Porost byl v roce 2002 založen z výsevu bez větších problémů.
Vlivem vysokých teplot a velkého sucha v průběhu června a května nastala zralost již kolem 15.6.
Od 10.8. se objevovaly ojedinělé květy druhé generace ale kvetení nebylo nijak výrazné a probírková
sklizeň měla v roce 2005 minimální efekt.
Celkové hodnocení: druh se jeví pro množení semeny jako poměrně bezproblémový, pokud je
zvládnutá sklizeň velmi drobných semen (drobnější než mák)
V průběhu roku se neprojevilo poškození zemními hlodavci.
Celkové množství osiva za vegetaci z celé parcelky: 61,2 g
Odpovídá výnosu z 1m2: 30,6 g
3. silenka dvoudomá (knotovka červená)
Velmi snadný druh na množení semeny. Osivo se samovolně uvolňuje po proschnutí natě. Je poměrně
velké a dobře se čistí.
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První sklizeň je možné provést jednorázově při otevírání plodů a počátku uvolňování semen. V
průběhu sezóny opakovaně nakvétá a je možná další probírková sklizeň. Zdá se však, že další sklizně
budou dosti slabší než sklizeň první.
V roce 2005 došlo prořídnutí porostu po 3 letech pěstování. Zdá se že v se jedná o krátce vytrvalý
druh.
Zralost nastává poměrně brzy. V roce 2005 byla sklizeň provedena již 10.6.
Pronikání do sousedních porostů bylo pozorováno ale v menší míře než u kohoutku.
Porost byl v roce 2002 založen z výsevu bez větších problémů.
Celkové hodnocení: velmi snadno množitelný druh, i díky větším semenům.
V průběhu roku se neprojevilo poškození zemními hlodavci.
Celkové množství osiva za vegetaci z celé parcelky: 70,2g
Odpovídá výnosu z 1m2: 35,1 g
4. chrpa čekánek
Zralá semena všech chrp jsou silně atraktivní pro semenožravé ptáky. Pěstování na pozemku do plné
zralosti je možné jen s použitím ochranných sítí. Protože jsme ochranné sítě neměli zkusili jsme
sklízet osivo před plnou zralostí s tím, že dozraje během sušení v laboratoři.
U takto dozrálých porostů je poměrně obtížné luštění semen z květních úborů a následné čištění.
Semena jsou často podtržená - velmi lehká a jejich oddělování od nečistot je velmi pracné.
Porost byl v roce 2002 založen z výsevu bez větších problémů.
V roce 2005 jsme prováděli sklizeň probírkou od 25.7. cca 1-2x týdně. Sklízeli jsme odkvetlé úbory
abychom zabránili škodám působených semenožravými ptáky. Napadení se skutečně výrazně snížilo a
nacházeli jsme minimu vyzobaných úborů.
Poslední sklizeň jsme prováděli 20.8.
V roce 2005 se projevil výrazně slabší růst, menší květy a celkově i slabší kvetení. Rovněž samovolné
vysemeňování do okolních parcel bylo výrazně slabší. Není jasné zda se jedná o snížení vitality
stárnutím porostu, důsledek suchého a teplého počasí na jaře nebo poškození hlodavci.
V průběhu roku se projevilo poškození zemními hlodavci, které mělo za následek prořídnutí porostu
na parcelce zhruba na 60% původní hustoty.
Celkové hodnocení: velmi snadno množitelný druh, pokud bude zajištěna probírková sklizeň a
ochrana proti semenožravým ptákům. Ochrana proti zemním hlodavcům bude však v každém případě
problematická.
Celkové množství osiva za vegetaci z celé parcelky: 81,8 g
Odpovídá výnosu z 1m2: 40,9 g
5. hvozdík kropenatý
Tento druh sice nakvétá postupně ale je možná jednorázová sklizeň. Probírková sklizeň je možná ale
vzhledem k velikosti plodů by byla dosti pracná.
Porost byl v roce 2003 založen z přenesených rostlin. Zahuštění porostu proběhlo větvením nadzemní
části a podzemními výběžky v průběhu podzimu 2004 a jara 2005. Pokryvnost na parcelce dosáhla
zhruba 75%.
Sklizeň byla 1m2 61g jednorázově 26.7.2005. Sklizena byla většina nadzemní biomasy s plody v
různých stádiích zralosti a s ojedinělými květy. Uvolnění semen po tří týdenním sušení bylo bez
problémů, pouze to co bylo v době sklizně zelené se uvolňuje špatně. Vyčištění osiva na sítech a v
proudu vzduchu je možné za dodržení potřebné opatrnosti - semenajsou velmi drobná a lehká.
Výsevy zatím nebyly prováděny. Samovolné vysemeňování zatím bylo pozorováno v okolním na
nízko sečeném porostu, v místech výhrabků zemních savců a na volných místech záhonu. Do
zapojených porostů tento druh zatím neproniká.
Druh je konkurenčně slabý proti všem běžným polním plevelům. Ochrana proti lipnicovitým plevelům
není problematická díky selektivním graminicidům. Jiné herbicidy nebyly zkoušeny vzhledem k malé
rozloze porostu a riziku jeho zničení. V průběhu nejteplejších a nejvlhčích období však byly
prováděny mechanické odplevelovací zásahy v intervalu 14dní. Nejdelší akceptovatelný interval pro
odplevelení je měsíc ale pouze v období nejslabšího růstu plevelů. Problematické je zaplevelením
jetelem plazivým, který se z monokultury obtížně odstraňuje.
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Celkové hodnocení: množení semeny je možné Je technicky zvládnutelné za předpokladu ruční
sklizně a dostatku prostoru na dosoušení slámy. Kritickým propěstování na větších plochách je
ochrana proti plevelům.
V průběhu roku se neprojevilo poškození zemními hlodavci.
Celkové množství osiva za vegetaci z celé parcelky: 122 g
Odpovídá výnosu z 1m2: 61 g
Závěr
Většina výše vedených druhů byla sledována již druhým rokem. Díky neobvykle suchému a
teplému pozdnímu jaru bylo u některých druhů dosaženo dosti odlišných výsledků. Rozhodně
doporučujeme v dalších letech pokračovat v pozorováních těchto druhů.
Jednou z důležitých otázek na kterou by měl být zaměřen další průzkum je pokles
životaschopnosti porostů v průběhu jejich pěstování a odhad doby po jejímž uplynutí bude nutné
porosty obnovovat.
Není uspokojivě vyřešena spolehlivá ochrana druhů atraktivních pro zemní hlodavce. V
místech jejich silného výskytu bude pravděpodobně možné pěstovat pouze druhy, které jimi nejsou
napadány.
Monitoring lučních společenstev
Sledování lučních společenstev probíhalo na dvou typech lokalit. Prvním typem byly
zachovalejší fragmenty luk soustředěné v registrovaných významných krajinných prvcích (dále jen
VKP) v oblasti působnosti Městského úřadu Ostrov. Rozložení jednotlivých VKP ukazuje přiložená
mapka.
1. Louka na Kraví hoře
2. Božídarské sejpy
3. Liščí kámen
4. Louky na Srní
5. Louka pod Nebesy
6. Louky u Květnové
7. Pastviny u Moříčova
8. Větrný vrch
9. U hrušky
10. Popovské pastviny
Na těchto lokalitách byl zpracován inventarizační seznam. Podrobněji byl kvantifikován
výskyt zvlášť chráněných druhů a byla provedena fotodokumentace lokalit. Determinaci rostlin v
terénu provedl Doc. RNDr. Karel Kubát z University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v
některých případech i Ing. Čestmír Ondráček z Chomutovského muzea. Výsledky inventarizačního
průzkumu jsou k dispozici v sídle EC Meluzína RCAB a na odboru životního prostředí Městského
úřadu Ostrov.
Výsledky budou v budoucnu využity k ochraně těchto zachovalých lučních fragmentů i
jednotlivých lučních taxonů. Zároveň výsledky poslouž odboru životního prostředí pro kvalifikované
rozhodování ve správních řízeních týkajících se dotčených VKP.
Druhým typem lokalit, na jejichž průzkumu jsme v rámci projektu spolupracovali, byly louky
vzniklé spontáním zatravněním bývalé orné půdy a luční porosty v minulosti intenzivně využívané a
hnojené. Naše spoluprace s Daphne ČR spočívala v informacích o vhodných lokalitách na kterých
pracovníci Daphne ČR prováděli fytocenologická sledování zaměřená na přirozenou sukcesi lučních
společenstev. Výsledky tohoto výzkumu nám budou předány během zimního období a dále budou
součástí závěrečné zprávy Hodnocení diversity v minulosti zatravněných pozemků. v České
republice.
Výsledky této spolupráce hodláme využít pro další výběr druhů, které bychom chtěli množit v
kultuře pro získání osiva.

25

Celkový pohled na políčka lučních druhů (Foto: Martin Lípa)

Hvozdík kropenatý (Foto: Martin Lípa)
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Monitoring a údržba založených druhově bohatých luk
Číslo projektu: 260205
Program: Ochrana květnatých luk
Podpora projektu: 7 500,- Kč
Podávající organizace:
45/06 ZO ČSOP Křižánky
Na Jihu 532
506 01 Jičín
Řešitelé:
Jitka Šafránková, RNDr. Lenka Šoltysová

1. Úvod
ZO ČSOP se projektu „Obnova květnatých luk (Obnova druhově bohatých luk) věnuje od
roku 1994. Cílem projektu je nejen údržba lučních chráněných i nechráněných území a založených
lučních pokusných ploch, ale i odborné botanické zpracování výsledků vlastních sledování. Začínali
jsme v r. 1994 s botanickým kvantitativním výzkumem vysetých pokusných ploch v Markvarticích na
10 arech, realizovali jsme větší pokusy již na velkých plochách na zemědělsky využívaných
pozemcích. Nezbytná a podnětná je i spolupráce s firmou Planta naturalis, která je hlavním
dodavatelem lučních směsí.
Cílem projektu bylo pokračování v projektu z předešlých let. Sledovali jsme vývoj pokusné
plochy oseté regionální směsí planých druhů rostlin v Rytířově Lhotě a nově i plochy Humprecht u
Sobotky, kterou se podařilo zalučnit na podzim loňského roku. Pokračovali jsme také v údržbě
lučních ekosystémů.
2. Metodika
Kosení lučních CHÚ a pokusných ploch se provádí každoročně. Obhospodařování vybraných
luk je dáno několika faktory: majitelem, uživatelem, využitím louky, stupněm ochrany. V rámci tohoto
projektu byly pokoseny 4 louky o celkové rozloze 5 ha.
Jako v předešlých letech bylo provedena kontrola pokusných vysetých ploch Střeleč a
Rytířova Lhota.
Cílem pokusu je sledovat vývoj porostů s důrazem na poměr bylin a trav v druhově bohatých
směsích využívaných pro zakládání TTP na orné půdě. Procentuální zastoupení semen bylin ve směsi
velkou měrou ovlivňuje cenu a z předchozích uskutečněných pokusů se zdá, že větší roli než v jakém
množství je druh přítomen hraje to, zda je druh přítomen. Dalším cílem je nastínit sukcesi na orné
půdě ponechané ladem v tomto regionu.
Po konzultacích s Prof. RNDr. K. Prachem, CSc, RNDr. P. Šmilauerem, DrSc. byl pro design
pokusu, s přihlédnutím k možnostem, zvolen latinský čtverec s následujícím uspořádáním, tak aby
bylo možno provést statistickou analýzu získaných dat. Plocha 25x25m je rozdělena na čtverce 5x5m
v kterých jsou pak uskutečňovány zásahy podle následujícího schématu.
3. Pokusná plocha Rytířova Lhota
Byla oseta na jaře roku 2003. Osevní materiál regionální druhově bohaté směsi poskytla Planta
naturalis Ing. Bradny z Markvartic, pro čtverce které měly reprezentovat běžný TTP byla použita
komerční směs kulturních travin z firmy Oseva Choceň, která se běžně používá na zatravňování.
Cílem pokusu je sledovat vývoj porostů s důrazem na poměr bylin a trav v druhově bohatých
směsích využívaných pro zakládání TTP na orné půdě. Dalším cílem je nastínit průběh sukcese na
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orné půdě ponechané ladem v tomto regionu (jsme si vědomi velkého ovlivnění poslední pěstovanou
plodinou, ale není v silách takto pokusně podchytit veškeré možnosti).
Plocha 25x25m je rozdělena na čtverce 5x5m v kterých jsou pak uskutečňovány zásahy podle
následujícího obrázku.
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K- čtverec ponechaný spontánnímu vývoji, do kterého se nebude nijak zasahovat
Kk- čtverec ponechaný spontánnímu vývoji, který bude pravidelně jednou ročně kosen, nejlépe
v době před vysemeněním
Kom.- čtverec s vysetou komerční směsí, která se běžně využívá k zakládání TTP. Byla vybrána směs
bez druhu Trifolium repens, který by mohl působit problémy svým rozrůstáním do okolních ploch.
10%- čtverec s vysetou druhově bohatou směsí regionálního původu, v které semena bylin tvoří 10%
40%- čtverec s vysetou druhově bohatou směsí regionálního původu, v které semena bylin tvoří 40%
Plocha je v tomto roce tedy oseta již třetí sezónu. Bohužel vlivem počasí na jaře v roce osetí
došlo k evidentnímu silnému ovlivnění plochy. V krátké době po osetí totiž přišla průtrž mračen, která
pravděpodobně velkou část, především lehkých semen trav, odnesla pryč. Tím jsou ovlivněny
současné, poměrně malé rozdíly mezi plochami regionální směsi s různým procentem zastoupení trav.
Ve čtvercích osetých regionální směsí s vysokým zastoupením dvouděložných rostlin došlo v letošním
roce k ustálení poměrů mezi druhy. Poklesla pokryvnost druhů, které se uplatňovaly v prvních dvou
letech po osetí. Jedná se především o druhy Leucanthemum vulgare, Centaurea jacea, Dianthus
deltoides, Lotus corniculatus. Tyto druhy se ukázaly jako typickými druhy pro první rok, až dva, po
osetí. Semena těchto druhů mají velice dobrou klíčivost a dokáží velice rychle využít otevřený prostor
(to je dobře patrné i v následujících letech v místech kde došlo k disturbanci zvěří a naskytl se tak
volný prostor bez vegetace- v okamžiku kdy je v blízkém okolí zdroj diaspor, tyto druhy volný prostor
okamžitě obsadí).Vlivem vyšší celkové pokryvnosti porostu však jejich pokryvnost klesá. Naproti
tomu Silene dioica, která vykazovala v prvním roce poměrně vysoké zastoupení je natolik
konkurenčně slabá, že po roce prakticky vymizí a vlivem absence diaspor se neuplatní pak ani na
narušených místech. I nadále dochází k objevování se druhů v plochách dosud nezaznamenaných (
v letošním roce např. Campanula rotundifolia, Hypericum perforatum).
Ve třetím roce dochází ke změně ve vývoji kontrolních ploch. Vlivem přítomnosti
životaschopných diaspor v těsném sousedství dochází k pronikání bylinných druhů luk do ploch
ponechaných ladem. Jedná se právě o výše zmiňované druhy, které se tak výrazně uplatňovaly
v prvních letech po osetí. Je patrné, že toto pronikání je zcela závislé na těsném sousedství zdroje
diaspor a s dálkovým přenosem se tudíž nedá počítat- k průniku těchto druhů dochází až po jejich
stabilizaci v plochách osetých regionální směsí. Je patrný rozdíl mezi kontrolní plochou která je
kosena a tou která není. Ta, která je kosena má méně příhodné podmínky pro klíčení semen bylinných
lučních druhů a jejich pronikání sem je pozvolnější. Po pokosení plevelných druhů totiž dochází
k mnohem většímu vystavení půdního povrchu vlivům počasí, semínka tak mohou být mnohem spíš
odnesena vodou nebo spálena dopadajícím slunečním zářením. To ale neznamená, že by bylo vhodné
pro velké plochy v této oblasti určené k zalučnění ponechat půdu ladem a nekosit. V tomto malém
měřítku totiž diaspory plevelných druhů nejsou natolik početné aby mohly výrazněji expandovat do
zalučněných ploch a aby se dlouhodoběji udržovaly v plochách ponechaných ladem. To neplatí pro
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rozsáhlé plochy. S velkou pravděpodobností by na takovýchto rozsáhlých plochách byl průnik
bylinných druhů možný až za delší dobu, pokud by k němu vůbec mohlo dojít (absence diaspor
v těsném sousedství).
Z plevelných druhů zde dominuje Cirsium arvense a Elytrigia repens. Cirsium arvense zde má
vysokou zásobu životaschopných diaspor v půdě a vytrvale se šíří z existujících porostů v nekosených
kontrolních plochách i z okolí. Více zapojený luční porost mu však neumožní dlouhodobější existenci.
Elytrigia repens se šíří především oddenky. Z toho pramení výrazná expanze tohoto druhu
v kontrolních plochách a to především v těch kosených. Jedná se o natolik konkurence schopný druh,
že je velice dobře schopen šířit se i v již zapojeném porostu.V místech kde se bude provádět zalučnění
a kde v kulturách na orné půdě je v současné době zastoupena bude nutno věnovat mnohem větší
pozornost důsledné přípravě pozemku před osetím.
4. Osetá plocha Humprecht
Orná půda byla v rámci programu PPK oseta druhově bohatou směsí "Zemědělská květnatá
louka" firmy Planta Naturalis Markvartice. Směs obsahuje 32 druhů , 50% trav a 50% dvouděložných
rostlin (viz příloha). Plocha byla 2krát pokosena, biomasa byla usušena na seno pro koně. Vývoj
rostlinného společenstva byl sledován formou fytocenologických snímků (viz příloha).
Po prvním roce fytocenologického snímkování po 2 letech nelze říct nic bližšího. Překvapivě
nízké však je zastoupení plevelných druhů. Zajímavé je vysoké zastoupení druhu Plantago lanceolata.
V ploše s nižším zastoupení trav je vysoká pokryvnost Leucanthemum vulgare, Centaurea jacea.
Zajímavý byl vývoj společenstva na jaře, kdy došlo k poškození některých druhů (spálení listů) rostlin
mrazem.
5. Nová plocha Hněvousice
Jedná se o rekultivovanou nivní louku v Hněvousicích u Mnichova Hradiště, která byla
zničena povodní v r. 2000. Celkem bylo rekultivováno 21 ha, z toho 16 ha na psárkovou louku a 1 ha
na květnatou louku (osivo z firmy Planta Naturalis). Osetí plochy bylo provedeno na podzim 2002. V
r. 2002 byla louka 2x posekána, jednou s odklizením pokosené hmoty, jednou s ponecháním hmoty na
místě.
V r. 2003 - 2005 je louka dvakrát ročně kosena a hmota je využívána jako seno pro koně. V
letošním roce byl proveden kontrolní fytocenologický snímek vč. soupisu přítomných druhů a louka
byla zařazena do programu (viz příloha).
6. Vypracování nových projektů na založení druhově bohatých luk v Českém ráji
6.1. Semín v Českém ráji
Projekt byl vypracován pro Správu CHKO Český ráj ve 2 variantách pro případ rekultivace
deponie rybničních sedimentů na ornou půdu. Projekt nebyl realizován z důvodu jiného řešení deponie
sedimentů.
6.2. Louka v Rovni
Jedná se o opuštěnou a zdegradovanou mezofilní louku v k.ú.Roveň, III. zóna CHKO Český
ráj. Na lokalitě byl proveden soupis druhů a v současné době je připravován samostatný projekt ve
spolupráci se SCHKO Český ráj, majitelem a nájemcem.
6.3 Louka v Meziluží
Jedná se o ornou půdu těžce přístupnou pro mechanismy. Po dohodě s novým majitelem p.
Šimůnkem a nájemcem Agrochov Sobotka je připravován projekt na zatravnění stejnou druhovou
směsí, kterou jsme použili na ploše Humprecht.
7. Publikace a propagace
V roce 2005 byl projekt nebyl veřejně prezentován.
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8. Závěr
Podařilo se zajistit sčítání ploch na pokusné ploše Rytířova Lhota a Humprecht. Na
historických plochách se nepodařilo zajistit buď kosení nebo provedení fytocenologických snímků. Na
loukách Farářova louka a u rybníka Turecký provádí management KÚ Královéhradeckého kraje.
Nepodařilo se nám vést úspěšné jednání o pokračování práce na těchto lokalitách. Nepodařilo se
zrealizovat projekt zatravnění 40 ha orné půdy na lokalitě Semín v Českém ráji. V plánu jsou
vytipovány 2 lokality v Rovni a Meziluží, kde bychom mohli na jaře 2005 zatravnit regionálním
osivem 12 ha. Do konce roku budou připraveny projekty a předloženy Správě CHKO Český ráj,
majitelům a Agrochovu Sobotka. Na požádání majitele louky v nivě Jizery u Mnichova Hradiště byla
do programu zařazena plocha 1ha, která byla oseta r. 2001 druhově bohatou směsí firmy Planta
Naturalis.
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Přílohy:
HNĚVOUSICE
Seznam druhů v regionální směsi firmy Planta Naturalis, která byla použita v r. 2001 na ploše 1 ha:

Alopecurus pratensis
Deschampsia caespitosa
Agrostis stolonifera
Holcus lanatus
Phleum pratensis
Poa palustris
Acetosa pratensis
Achillea millefolium
Bistorta major
Carex vulpina

Carum carvi
Filipendula ulmaria
Galium album
Galium verum
Iris psudocarus
Jacea pratensis
Knautia arvensis
Lathyrus pratensis
Lotus uliginosus
Lychnis flos-cuculi

Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Pimpinella major
Plantago lanceolata
Prunella vulgaris
Ranunculus acer
Sanguisorbia officinalis
Selinum carvifolia
Trifolium pratense

Rok 2005, 6. 6. 2005:
Fytocenologický snímek (FS) : E0 = 0%, E1=90%, sklon = 0o
Rostliny mimo snímek, nevyseté: Phalaris arundinacaea, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens,
Trifolium hybridum, Campanula patula, Vicia cracca, V.tetrasperma, Hypericum perforatum, Rumex
obtusifolius, Scrophularia vulgaris, Urtica dioica, Myosotis sp., Poterium minor, Solidago canadensis,
Tanacetum vulgare, Melilotus albus, Aegopodium podagraria, Convolvulus arvensis, Geranium
pratense, Arctium lappa, Leontodon autumnalis,
Rostliny mimo snímek, vyseté: Trifolium pratense, Knautia arvensis
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Název rostliny
r. 2005
Vyseté trávy
Phleum pratensis
Festuca rubra
Deschampsia caespitosa
Alopecurus stolonifera
Holcus lanatus
Poa palustris
Nevyseté trávy
Poa pratensis
Festuca pratensis
Briza media

+
2
1

Vyseté dvouděložné
Plantago lanceolata
Lotus uliginosus
Prunella vulgaris
Leucanthemum vulgare
Poterium minor
Lathyrus pratensis
A. millefolium
Galium album

1
1-2
2
2
+
+
+
1

Ranunculus acris
G. verum
Nevyseté druhy
Symphytum off.
Veronica pseudolysimachion
Artemisia vulgaris
Alchemilla monticola
Thalictrum flavum
Equisetum arvense
Cirsium arvense
Plantago major
Medicago lupulina
Veronica arvensis
Epilobium sp.
Malva alcea
Taraxacum off.
Barbarea vulgaris

+
1
+
r
1
+

+
r
r
+
r
r
r
r
+
r
+
r
r
+
r
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Lokalita Humprecht (Foto: Jitka Šafránková)

Lokalita Humprecht (Foto: Jitka Šafránková)
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Záchrana lýkovce jedovatého na Podblanicku
Číslo projektu: 110805
Program: Ohrožené druhy dřevin
Podpora projektu: 6500,- Kč
Podávající organizace:
02/09 ZO ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
Řešitel: Ing. Karel Kříž

Současný stav řešené problematiky:
Projekt se zabýval zachováním genofondu lýkovce jedovatého (Daphne mezereum) na
Podblanicku. Lýkovec jedovatý se v bohatších populacích (desítky kusů) vyskytuje na třech
známých místech na Podblanicku - PP Na Stříbrné, Kupsova skála, u Šetějovic. Všechny tři lokality
byly v minulých letech poškozeny polomem a těžbou dřeva, což zapříčinilo částečné vymizení
lýkovce. Část populací byla místy zdecimována lidmi, kteří lýkovce vykopávali a přenášeli do
zahrádek.
Charakteristika dosavadní činnosti:
Naše organizace pečuje o managment PP Na Stříbrné od svého vzniku v roce 1990 (pruhové
značení, označení tabulemi se státním znakem, včetně textových tabulí). V rámci managmentu
provádíme také sledování vývoje celé populace lýkovce v CHÚ. V minulých pěti letech jsme v rámci
programu Ochrana biodivedzity provedli sběr asi semen, která byla vyseta na záhonu v
Podblanickém ekocentru. V roce 2003 proběhlo sčítání lýkovců na dvou lokalitách a výsadba 100
sazenic do PP Na Stříbrné. V roce 2004 byla posílena populace lýkovců v PP Na Stříbrné o dalších
40 ks. Další dvě lokality monitorujeme a na Kupsově skále jednáme dlouhodobě s vlastníky o
výkupu pozemků.
Stručný popis projektu, včetně způsobu realizace, materiálního a personálního zabezpečení:
1. Sběr semen - Na všech třech nejbohatších lokalitách (PP Na Stříbrné, Kupsova skála, Šetějovice)
bylo sebráno celkem 2 kg semen. Semena jsou v současnosti stratifikována ve školce ČSOP Vlašim a
na jaře budou vyseta na venkovní záhony.
2. Množení - Pro množení byl z důvodu zachování maximální genetické variability zvolen
generativní způsob. Stratifikovaná semena z loňského sběru byla na jaře vyseta na záhony ve
školce ČSOP Vlašim. Postupným přesazováním se v budoucnu vypěstují výsadby schopné obalované
sazenice, které bude možno znovu navrátit na místa původu.
3. Péče o výsadby - Ve třech oplocenkách v PP Na Stříbrné, kde byly lýkovce vysazeny v roce
2003 a 2004 se v rámci managementu bude provedlo uvolňování lýkovcových sazenic, aby nedošlo k
jejich odumření konkurenčním tlakem ostatních rostlin.
4. Výkup lokality - Z programu Místo pro přírodu se povedlo vykoupit do vlastnictví ČSOP
lokalitu Kupsova skála s největším výskytem lýkovců na Podblanicku. V zimním období zde
proběhne uvolnění lýkovců od náletů a v dalších letech bude postupně doplňována populace lýkovců
z vypěstovaných sazenic.

33

Závěr:
V rámci projektu byly sebrány 2 kg semen ze třech lokalit, loňská stratifikovaná semena byla
vyseta na záhony ve školce ČSOP Vlašim. Rovněž proběhlo odstranění konkurenční buřeně u
loňských a předloňských výsadeb. Z programu Místo pro přírodu se povedlo vykoupit do vlastnictví
ČSOP lokalitu Kupsova skála s největším výskytem lýkovců na Podblanicku.

Sběr semen lýkovce jedovatého na Kupsově Skále.
(Foto: ZO ČSOP Vlašim)
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Sorbus torminalis
Číslo projektu: 111205
Program: Ohrožené druhy dřevin
Podpora projektu: 8 000,- Kč
Název podávající organizace:
13/18 ZO ČSOP SILVATICA
č.p. 88
271 01 Ruda Brejl
Řešitel:
Jana Círová
V rámci projektu „Sorbus torminalis“ byly v roce 2005 řešeny následující okruhy problémů:
1. Pěstování sazenic
Předmětem pěstování byla systematická péče o stávající kontejnerované semenáčky (tč. cca
400 ks) ve vlastním areálu na Brejli. V letošním roce bylo celkem 100 sazenic překontejnerováno do
větších nádob (5 a 10 l). Všechny sazenice byly v době sucha zalévány, dvakrát byly přihnojeny
Cereritem, jednou ošetřeny proti houbovému napadení přípravkem Euparen WG.
Pro nové výsevy se podařilo získat jen velmi málo osiva, protože břeky v regionu letos
prakticky nezaplodily. Sebrané osivo bylo vyluštěno, namořeno (Polyversum) a vyseto do jednoho
výsevního truhlíku.
2. Péče o stávající výsadby
Koncem března byl proveden výchovný řez stávajících realizovaných dosadeb v aleji na
Brejli. V průběhu května a června byl pravidelně kontrolován stav vysazených stromku na napadení
houbovou chorobou a výsadby byly dvakrát ošetřeny přípravkem Euparen WG. V průběhu vegetační
sezony byly vysazené stromky dvakrát ožnuty a příkopy v celé aleji jednou pokoseny. Byla provedena
oprava oplocení stromků proti zvěři, jeden stromek musel být oplocen nově (oplocení poničeno
zemědělskou technikou).
3. Nové výsadby.
Stávající alej byla prodloužena jako jednostranná podél obecní cesty ppč. 617 v k.ú. Ruda
výsadbou deseti stromků, výška stromků cca 1,5 - 2 m. Stromky byly zajištěny proti okusu zvěří
dřevěnou ohrádkou (podobně jako předchozí výsadby) a byla zajištěna následná péče o ně.
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Stavba ohrádky (Foto: ZO ČSOP Silvatica)

Výsadba břeku (Foto: ZO ČSOP Silvatica)
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Záchrana starých ovocných odrůd na Novohradsku
Číslo projektu: 270105
Program: Krajové odrůdy ovocných dřevin
Podpora projektu: 8 923,- Kč
Podávající organizace:
14/09 ZO ČSOP Nové Hrady
Komenského 191
373 33 Nové Hrady
Řešitelé:
Ing. Jitka Šáchová, Ing. Lukáš Šácha

Výsledky projektu
Činnost v rámci projektu v roce 2005 lze rozdělit do tří tematických celků:
1) vlastní vyhledávání a identifikace nalezených odrůd
2) rozmnožování vybraných odrůd
3) propagace činnosti na veřejnosti
ad1)
Základem naší činnosti je vyhledávání méně běžných ovocných odrůd, případně i zajímavých
semenáčů, pěstovaných v zahradách na Novohradsku v první polovině 20. století. Zájmovou oblastí je
jihovýchodní část býv. okresu České Budějovice přiléhající k hranici s Rakouskem a sousedící
východní část bývalého okresu Český Krumlov. Jedná se o severní podhůří Novohradských hor a
jihovýchodní úbočí Soběnovské vrchoviny, tzv. Slepičích hor. V bývalém tzv. pohraničním pásmu
některé obce zcela zanikly, jiné přišly o většinu trvalých obyvatel. Zůstaly zde však zahrady, někdy
zcela neudržované a zarůstající náletem, někdy dokonce uměle zalesněné. Ovocné stromy v těchto
místech, pokud přežily, jsou ve velmi špatném stavu, často se ale jedná o odrůdy jinde v českém
vnitrozemí nepěstované. Jejich vyhledání, přemnožení a následná výsadba je již opravdu neodkladná.
V letošním roce jsme pokračovali v mapování v lokalitách Dlouhá Stropnice (570 m n. m. ),
Dobrá Voda ( 700 m n.m. ), Hojná Voda (800 m n. m.), Horní Stropnice (550m n. m.), Jedlice (610m
n.m. ), Kamenná (560m n. m.), Veveří (590m n. m.) a Vyšné (490m n. m.), nově jsme přidali lokality
v podhůří Slepičích hor: Benešov nad Černou (650 m n. m.), Dluhoště (600 m n. m.), Chvalkov (580
m n. m. ), Klení (640 m n. m. ), Kondrač (580 m n. m. ) a Strouha (630 m n. m. ), pro determinaci a
výstavu jsme sbírali vzorky ze dříve zmapovaných stromů i v lokalitách Nakolice, Konratice– viz
příloha 1. Bohužel se nám nepodařilo pokročit v determinaci odrůd. Po loňském úrodném roce řada
stromů se sklonem ke střídavé plodnosti „odpočívala“, nepříznivě se hlavně u jabloní projevily možná
také jarní mrazíky.
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Seznam lokalit a nově evidovaných stromů
Lokality, kde jsme uskutečnili předběžný průzkum:
Benešov nad Černou - 3 jabloně s označením BE 1 až BE3 – neurčené odrůdy
Dluhoště - nalezena zatím jen jedna stará jabloň: DL 1 – neurčená odrůda
Chvalkov – 2 jabloně: CH 1, CH 2, 2 hrušně: CH 3 a CH 4; CH 3 – mladší stromek s původní
odrůdou (nezjištěna – ozn. CH 3/1) a s naroubovanými dvěma odrůdami z již neexistujících starých
stromů (ozn. CH 3/2 a CH 3/3)
Klení – 3 hrušně: KL 1, KL 7 – neurčené odrůdy, KL 5 (Špinka), 4 jabloně: KL 2, KL 3, KL 4 –
neurčené odrůdy, KL 6 ( Harbertova reneta)
Kondrač – 7 jabloní: KN 1 až KN 7 - neurčené odrůdy
Strouha – 1 jabloň ST 1 - neurčená odrůda , 2 hrušně: ST 2, ST 3 – neurčené odrůdy
Lokality, kde jsme pokračovali v průzkumu započatém v minulých letech:
Dlouhá Stropnice – 2 hrušně: DS 7, DS 9 – neurčené odrůdy, 1 jabloň: DS 8 (Strýmka)
Dobrá Voda – 4 jabloně: DV 46 (Červený válec), DV 48, DV 49, DV 51 – neurčené odrůdy, 3
hrušně: DV 47, DV 50, DV 52 - neurčené odrůdy
Hojná Voda – 10 jabloní: HV 6, HV 9 až HV 12, HV 14, HV 16, HV 17, HV 20, HV 21 – neurčené
odrůdy, 2 hrušně: HV 13, HV 18 – neurčené odrůdy, 3 slivoně: HV 7, HV 15, HV 19 – neurčené
odrůdy, 1 třešeň: HV 8 – neurčená odrůda
Horní Stropnice – 2 hrušně: HS 13, HS 14 - neurčené odrůdy, 2 jabloně: HS 15, HS 16 - neurčené
odrůdy
Jedlice – 3 hrušně: J 35 až J 37 – neurčené odrůdy, 1 jabloň J 38 – neurčená odrůda
Kamenná - 4 jabloně: K 15 až K 18 – neurčené odrůdy
Veveří – 2 jabloně: VV 26, VV 29, 2 třešně: VV 27, VV 28
Vyšné – 1 hrušeň: VY 32
ad 2)
Na jaře jsme přestěhovali část naší „školky“ ze zahrady základní školy. Pokračovali jsme
v odběru roubů a štěpování stromků, především z lokality Jedlice. Jako nové podnože se nám podařilo
získat kontejnerované sazenice jabloní a hrušní z lesní školky. Matečné stromy pocházejí z oblasti
Novohradska.
Pokračovali jsme také v péči o vysázené stromky v NPP Terčino údolí. Bohužel, v souvislosti
se změnou způsobu financování péče o chráněná území a s přechodem kompetencí z AOPK České
Budějovice na Správu CHKO Blanský les se nenašly prostředky na dokončení výsadby a nám zůstaly
ve školce stromky, které by už měly být na trvalém stanovišti (a jejichž přesazování o rok později
bude obtížnější).
ad 3)
Nedílnou součástí naší práce jsou každým rokem výstavy a přednášky věnované problematice
starých odrůd. I letos se výstavy, kterých se obvykle účastníme, konaly v jenom termínu. Na rozdíl od
loňského roku jsme však neměli dost ovoce, abychom obeslali obě, a tak jsme se prezentovali jen na
Střední odborné škole veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích.
Účast na výstavách:
14. - 15. 10. - účast na výstavě ovoce na Střední odborné škole veterinární a zemědělské v Českých
Budějovicích
(s ohlasem v deníku Právo 15. 10. - většina sebraných vzorků)
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Vážné poškození jabloňě v lokalitě
Rychnov u Nových Hradů (Foto: J. Šáchová)
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Mapování krajových odrůd ovocných dřevin v
Mikroregionu Radnicko
Číslo projektu: 271405
Program: Krajové odrůdy ovocných dřevin
Podpora projektu: 6 500,- Kč
Podávající organizace:
29/02 ZO ČSOP Radnice
PP 7
338 28 Radnice u Rokycan
Řešitel:

Mgr. Markéta Purmová
Severní Rokycansko, kde se obce Mikroregionu Radnicko nacházejí, je tradičním
ovocnářským krajem. V obci Břasy byly v polovině minulého století založeny jabloňové sady, které, i
když rozdělené privatizací, produkují dodnes. V Radnicích se nacházely ovocnářské školky pro
odrůdy středních poloh. ZO ČSOP Radnice se o problematiku odrůd ovocných dřevin začala
intenzivněji zajímat v okamžiku, kdy byla účastníkem správních řízení ve věci vykácení starých
ovocných stromů. A protože starých stromů rychle ubývá, je zapotřebí zmapovat jejich výskyt a
později je případně využít pro návrat krajových odrůd na původní geografická stanoviště.
Cílem tohoto projektu bylo monitorovat výskyt starých ovocných stromů, potažmo i tradičních
krajových odrůd na území 25 obcí Mikroregionu Radnicko. Proto byli zkontaktováni starostové obcí,
kteří, jak realizátoři předpokládali, by mohli o starých stromech na svém katastru vědět. Z dvaceti pěti
dotázaných však uspokojivě odpovědělo pouze osm, dalších sedm stanovišť bylo zjištěno při cestách
na doporučené lokality. Z patnácti původně vytipovaných stanovišť jich po bližším prozkoumání
zůstalo osm. Z toho šest na katastru města Radnice, jedno na katastru obce Němčovice a jedno na
katastru obce Hřešihlavy. Dvě lokality (křižovatka u Němčovice, Skřež) byly v průběhu mapování
vykáceny (v Němčovicích byl třešňový sad, na Skřeži pět jabloní a tři hrušně lemující cestu). Několik
dalších lokalit bylo vytipováno (Břasy, Újezd u Svatého Kříže, Všenice, Zvíkovec, Podmokly), ale
nepodařilo se zkontaktovat majitele a průzkum na nich bude pokračovat v dalších letech. S revitalizací
zeleně, ke které dochází v posledních letech ve všech obcích mikroregionu, jsou často odstraňovány
právě staré a přestárlé ovocné dřeviny. Starostové obcí mikroregionu byli požádáni, aby každý
podobný zákrok konzultovali s naší organizací.
Výsledky byly zaneseny do tabulek ve formátu .xls a vyhodnoceny.
Naší snahou v dalších letech bude postupně zachytit nejen početní, ale i odrůdovou skladbu
ovocných dřevin regionu.
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DATABÁZE OVOCNÝCH DŘEVIN 2005
29/02 ZO ČSOP RADNICE
1

2

3

4

5

6

7

hrušeň

jabloň

jabloň

slivoň, ryngle

hrušeň

jabloň

jabloň

madam Verte

sudetská

chodská

Ontario

Thiriotova

Radnice,
Spořilov
Marie
Pašková

Radnice,
Spořilov

Radnice, Za
Sokolovnou 455

Radnice,
Spořilov

Radnice, za
hřbitovem

Radnice, za
hřbitovem

Pěstitel:

Radnice,
Spořilov
Marie
Pašková

Marie Pašková

Jiří Peroutka

Luboš Holub

Václav Kotva

Václav Kotva

Stáří/aktuální rok:

80/2005

70/2005

70/2005

65/2005

80/2005

60/2005

60/2005

Číslo stromu:

1
29/02 ZO
ČSOP
Radnice

2
29/02 ZO
ČSOP
Radnice

3

4

5

6

7

29/02 ZO ČSOP
Radnice

29/02 ZO ČSOP
Radnice

29/02 ZO ČSOP
Radnice

M. Purmová

M. Purmová

M. Purmová

M. Purmová

M. Purmová

Druh:
Místní název:
Pomologický
název:
Určil:
Lokalita:

Organizace:
Vyplnil:

V Radnicích 21.11.2005

41

29/02 ZO ČSOP 29/02 ZO ČSOP
Radnice
Radnice
M. Purmová

M. Purmová

DATABÁZE OVOCNÝCH DŘEVIN 2005
29/02 ZO ČSOP RADNICE
8

9

10

11

12

13

14

jabloň

třešeň

třešeň

třešeň

třešeň

třešeň

hrušeň

Lokalita:

Radnice, za
hřbitovem

Radnice,
Kalvárie

Radnice,
Kalvárie

Radnice, Na
Rovničkách

Radnice, Na
Rovničkách

Němčovice

Pěstitel:

Václav Kotva

Radnice,
Kalvárie
město
Radnice

město Radnice

město Radnice

Stáří/aktuální rok:

60/2005

60-65/2005

60-65/2005

60-65/2005

60/2005

60/2005

150/2005

Číslo stromu:

8
29/02 ZO
ČSOP
Radnice

9
29/02 ZO
ČSOP
Radnice

10

11

12

13

14

29/02 ZO ČSOP
Radnice

29/02 ZO ČSOP
Radnice

29/02 ZO ČSOP
Radnice

M. Purmová

M. Purmová

M. Purmová

M. Purmová

M. Purmová

Druh:
Místní název:
Pomologický
název:
Určil:

Organizace:
Vyplnil:
V Radnicích 21.11.2005
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p. Černohorská

29/02 ZO ČSOP 29/02 ZO ČSOP
Radnice
Radnice
M. Purmová

M. Purmová

DATABÁZE OVOCNÝCH DŘEVIN 2005
29/02 ZO ČSOP RADNICE

Druh:

15

16

17

18

19

20

21

třešeň

třešeň

třešeň

Hřešihlavy,
Ovčín

Hřešihlavy,
Ovčín

Hřešihlavy,
Ovčín

60-70/2005

60-70/2005

60-70/2005

15
29/02 ZO
ČSOP
Radnice

16
29/02 ZO
ČSOP
Radnice

17

18

19

20

21

29/02 ZO ČSOP
Radnice

29/02 ZO ČSOP
Radnice

29/02 ZO ČSOP
Radnice

29/02 ZO ČSOP
Radnice

29/02 ZO ČSOP
Radnice

M. Purmová

M. Purmová

M. Purmová

Místní název:
Pomologický
název:
Určil:
Lokalita:
Pěstitel:
Stáří/aktuální rok:
Číslo stromu:

Organizace:
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Ukázka starých ovocných odrůd (Foto: ZO ČSOP Radnice)

Kvetoucí sad (Foto: ZO ČSOP Radnice)

Mapování starých ovocných stromů v oblasti bývalého
vojenského prostoru Mladá
Číslo projektu: 271505
Program: Krajové odrůdy ovocných dřevin
Podpora projektu: 2 000,- Kč
Podávající organizace:
Občanské sdružení Mladá
Lipník 25
294 43 Čachovice
Řešitel:
Miloš Malec

Úvodem
Ještě počátkem 20-tého století byla krajina severně od Milovic běžně osídlená a zemědělsky
obhospodařovaná. Rok 1904 a 1905 znamenal zásadní zlom: došlo ke zřízení vojenského cvičiště,
nejstaršího v celém Rakousko-Uhersku. Byla přitom vystěhována obec Mladá, která se nacházela
zhruba uprostřed požadovaného území, zabrány byly pole, louky, pastviny i lesy, na kterých do této
doby hospodařili obyvatelé Mladé i dalších obcí. Na území obce Mladá, v přilehlých sadech i ostatní
krajině, která se stala součástí vojenského cvičiště, v té době rostlo množství ovocných stromů.
Zmínky lze nalézt například v podkladech pro kupní smlouvy, kterými byly převáděny pozemky a
budovy patřící obyvatelům obce Mladé na stát, ovocné stromy jsou zachyceny i na dobových kresbách
a fotografiích.
Vojenské cvičiště využívala nejprve armáda rakousko-uherská, po roce 1918 Československá
armáda, pak okupační německá vojska, poté opět Československá armáda až nakonec okupační
sovětská armáda, která odešla v roce 1991. Následně byl vojenský prostor zrušen. Po dobu užívání
jednotlivých armád se měnil i rozsah vojenského prostoru. Během druhé světové války byly dokonce
vystěhovány obce Lipník a Jiřice, které byly po skončení války obnoveny.
Co se tedy nyní vlastně rozumí bývalým vojenským prostorem Mladá? Tento pojem je dnes
obecně užíván pro souvislé území, které po odchodu armád zůstalo v přírodním stavu, tj. nebylo
zasaženo stavební činností, výrazně ovlivněno zemědělským obhospodařováním atd. Hranice tohoto
území, na kterém jsem mapování prováděl, jsou znázorněny v přiložené mapě.
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V oblasti bývalého vojenského prostoru Mladá po dobu téměř 100 let panoval zvláštní režim,
který samozřejmě ovlivnil i výskyt starých ovocných stromů a jejich stav. Nehospodařilo se zde
běžným způsobem a nebyly zde používány zemědělské chemikálie, díky čemuž se zde zachovala
jedinečně bohatá příroda, jaká nemá ve středním Polabí obdoby. Probíhala zde vojenská cvičení,
pohybovala se zde těžká vojenská technika, docházelo zde k občasným požárům, což napomohlo k
zachování stepních společenstev. Některá území začala samovolně zarůstat lesem. Podle sdělení pana
Kubeše, vojenského historika z Milovic, byly po zřízení vojenského prostoru ovocné aleje
pronajímány sadařům. K záměrnému odstraňování ovocných stromů docházelo po roce 1948.
Cíl
Cílem v letošním roce bylo zmapovat staré ovocné stromy v oblasti bývalého vojenského
prostoru Mladá, popsat plody i stromy, dále dourčit již nalezené odrůdy ovocných stromů, které se
nacházejí na území bývalé obce Mladá a jejichž určení se nepodařilo v roce 2004. Výsledky mapování
pak zanést do databáze, kterou udržuje Český svaz ochránců přírody pro účely zachování genofondu.
Závěrečná zpráva je i podkladem pro ochranu a údržbu nalezených stromů.
Metodika
Bývalý vojenský prostor Mladá je rozsáhlé území, jehož podrobné prozkoumání z hlediska
výskytu starých ovocných stromů by vyžadovalo nesmírné množství času. Jak jsme tedy po starých
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ovocných stromech pátrali? Vycházeli jsme ze znalostí území a již objevených ovocných stromů v
předchozích letech, především z mapováním které jsme v roce 2004 prováděli na území bývalé obce
Mladá. Dále jsme možná místa výskytu starých ovocných stromů konzultovali s vojenským historikem
panem Alešem Kubešem z Milovic. Ovocné stromy jsme následně hledali podél cest a silnic, jak
současných, tak zaniklých, dále v místech před zřízením vojenského prostoru osídlených. Nemůžeme
samozřejmě tvrdit, že jsme nalezli veškeré staré ovocné stromy na území bývalého vojenského
prostoru Mladá, troufáme si však tvrdit, že převážnou většinu. Další případné objevy v následujících
letech budou doplněny.
Ovocné stromy jsme se snažili nalézt již během měsíce dubna, abychom zdokumentovali
stromy ještě před olistěním. Ovocné stromy jsme dále dokumentovali při květu a v době, kdy
dozrávaly plody.
Z plodících stromů jsme sebrali 5 – 10 vzorků typických plodů. Tyto plody jsme změřili,
zvážili, pomologicky popsali a pořídili fotografie, viz příloha. a ve většině případů srovnali s údaji
uvedenými v pomologických atlasech.
Poloha ovocných stromů byla zakreslena do mapy 1:10 000, možnou odchylku odhadujeme
do 1 mm na mapě, což ve skutečnosti činí 10 m. Poloha byla určena na základě významných terénních
prvků v okolí, v nutných případech s užitím pásma.
Určení odrůd provedli ing. David Beneš, vedoucí školky Mcely, prof. ing. Vojtěch Řezníček,
CSc, ing. Václav Tetera, CSc a mgr. Radoslav Vlk.
Informace byly čerpány jednak z brožurek vydaných Českým svazem ochránců přírody:
• „Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin“ autorem je V. Tetera, vydal ČSOP v roce
2003
• „Staré a krajové odrůdy ovocných dřevin, problematika a možnosti využití“, sestavil kolektiv autorů,
vydal ČSOP v roce 2003
• „Ošetřování starých a výsadba nových ovocných dřevin“, sestavil kolektiv autorů a vydal ČSOP v
roce 1999.
Dále ze starší pomologické literatury:
• „Lidová pomologie, 100 jablek“, J. Vaněk, rok vydání 1935
• „Lidová pomologie, Druhá stovka jablek-novinky“, J. Vaněk, rok vydání 1940
• „Malá pomologie – 1 jablka“, A. Dvořák, J. Vondráček, rok vydání 1969
• „Malá pomologie – 2 hrušky“, V. Černík, O. Boček, L. Večeřa, rok vydání 1969
• „Malá pomologie – 3 švestky a třešně“, M. Vávra, V. Černík, F. Ferkl, V. Koch, rok vydání 1965
Dále z CD vydaného Českým svazem ochránců přírody:
“Pomologie jednou větou, Jablka“, Ing. Václav Tetera, Csc, Ing. Marek Přecechtěl, rok vydání 2005
A dále ze závěrečné zprávy vyhotovené námi v roce 2004:
„Mapování starých ovocných stromů na území bývalé obce Mladá“
Dosažené výsledky
V oblasti bývalého vojenského prostoru Mladá bylo nalezeno několik míst, kde se staré
ovocné stromy zachovaly. Většinu jádrovin se podařilo určit, u peckovin jen částečně. Jednotlivá
místa, stromy i plody jsou popsány níže.
Širší dění, další plány, závěr
Závěrečná zpráva z loňského roku o mapování starých ovocných stromů v oblasti bývalé obce
Mladá se stala podnětem k uspořádání výstavy, která probíhala ve skanzenu v Přerově nad Labem
během října 2005. Na uspořádání výstavy se podíleli paní Hrabětová, pracovnice Polabského muzea
Poděbrady, pan Svoboda, pracovník odboru životního prostředí městského úřadu v Lysé nad Labem,
pan Beneš, vedoucí školky Mcely a autor. Výstava přinesla informace o historii ovocnářství v oblasti
středního Polabí a Mladoboleslavska, o místních významných ovocnářích (Matěj Rössler, Jan Říha), o
vývoji ovocnářství a změně přístupu lidí k ovocným stromům po druhé světové válce a po roce 1989,
o významu starých odrůd ovocných stromů. Bylo také vystaveno přibližně 30 vzorků jablek a hrušek
pocházejících z místních starých ovocných stromů, pro srovnání pak asi 10 odrůd moderních.
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Dne 22.10.2005 ve skanzenu proběhla slavnostní výsadba několika odrůd starých ovocných
stromů za účasti veřejnosti. Byla vysazena jabloň Hlohovské letní, která byla objevena při loňském
mapování na území bývalé obce Mladá. Vzhledem k tomu, že výskyt této odrůdy z jiného místa v
širokém okolí není znám, byla tato výsadba pojata i jako záchrana genofondu. Dále byly vysazeny
hrušeň Merodova, Domácí švestka a několik resistentních odrůd švestek Hanita a Katinka. Plody
vysazených stromů budou využity v sušárně, jejíž výstavba ve skanzenu se plánuje.
Dvě jabloně Hlohovské letní byly v listopadu 2005 po dohodě s obecním úřadem vysazeny v
obci Lipník. Tato výsadba byla opět provedena za účelem zachování genofondu a také jako
vzpomínka na bývalou obec Mladou, která ležela nedaleko odtud.
Z podnětu odboru životního prostředí městského úřadu v Lysé nad Labem se v příštím roce
uvažuje o výsadbě starých odrůd hrušní u silnice mezi Lysou nad Labem a Starou Lysou. Velice
povzbuzující byl i zájem účastníků slavnostní výsadby ve skanzenu dne 22.10., z nichž někteří
projevili zájem vysadit starý ovocný strom na svých pozemcích.
V návaznosti na letošní práci je pak cílem autora v příštím roce jednak dourčit odrůdy
ovocných stromů, které se nepodařilo určit v letošním roce, a dále pustit se do mapování na dalším
území. Cílem je i základní ošetření nalezených stromů.
Ve spolupráci s dalšími osobami, které se podílely na uspořádání akcí ve skanzenu, dále šířit
povědomí o významu starých odrůd ovocných stromů, jak z hlediska krajinářského, tak z hlediska
produkce jakostních a zdravých plodů, i z hlediska zachování genofondu.
Za informace a obrazovou dokumentaci k bývalému vojenskému prostoru Mladá děkuji panu Aleši
Kubešovi.
Přílohy:
1. Co jsou místní, krajové a staré odrůdy ovocných dřevin? Proč mapovat, ošetřovat a znovu
vysazovat staré a krajové odrůdy ovocných stromů?
2. Databáze nalezených ovocných stromů ve formátu užívaném Českým svazem ochránců přírody
Příloha č. 1
Co jsou místní, krajové a staré odrůdy ovocných dřevin?
Místní odrůda vznikla v určitém místě a byla pěstována pouze v nejbližším okolí. Naproti
tomu krajová odrůda se rozšířila do rozsáhlejší oblasti tvořené například několika okresy. Za starou
odrůdu je považována taková, která byla pěstována před rokem 1940.
Proč mapovat, ošetřovat a znovuvysazovat staré a krajové odrůdy ovocných stromů?
Staré odrůdy nesou nenahraditelnou genetickou informaci
Staré odrůdy ovocných stromů si nesou řadu vlastností (genetickou informaci), bez kterých se
ovocnářství při šlechtění nových odrůd v příštích desetiletích neobejde. Jedná se například o odolnost
vůči chorobám a škůdcům, vůči namrzání ve dřevě, odolnost vůči kolísání teplot, odolnost plodů vůči
mechanickému zacházení, atd. Každá odrůda ovocného stromu je součástí dědictví celého lidstva a
vyhynutí znamená ničím nenahraditelnou ztrátu.
Staré odrůdy poskytují zdravé a kvalitní plody
Mnoho starých odrůd ovocných stromů poskytuje hojné a pravidelné úrody chutných plodů.
Obsahem účinných látek (organické kyseliny, třísloviny, minerální látky, vitamíny, atd.) zpravidla
předčí ovoce, které je dnes běžně na trhu a které je šlechtěno především „na efekt“ (barva, velikost).
Staré odrůdy zpravidla nejsou chemicky ošetřované, jejich plody tedy neobsahují zbytkové
chemikálie.
Některé odrůdy starých ovocných stromů jsou vhodné pro přímou spotřebu, jiné spíše pro
kompotování, výrobu přesnídávek a kuchyňské zpracování, další pro výrobu moštu, octů, vína či
destilátů. Kromě možnosti využití v domácí kuchyni se v posledních letech objevila i řada úspěšných
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projektů na zpracování a prodej. Vzhledem k právu užívat značku ekologické kvality „BIO“ nacházejí
výrobky (sušené plody, mošty, šťávy, …) odbyt především v prodejnách zdravé výživy.
Jako jeden příklad za všechny lze představit moštárnu v Hostětíně v Bílých Karpatech.
Vzhledem k „BIO“ jakosti i vzhledem k tomu, že je zaručen místní původ suroviny pocházející ze
starých odrůd (ochranná známka „Tradice Bílých Karpat“) nacházejí mošty odbyt dokonce i v
obchodních řetězcích, kde úspěšně konkurují běžným levnějším komerčním výrobkům. V Čechách
nalezneme moštárnu a palírnu zpracovávající plody starých odrůd například v Křižanech v Podještědí.
Staré odrůdy vytvářejí vhodné životní prostředí pro rozmanité druhy živočichů a rostlin
Na staré ovocné stromy i bylinné patro zatravněných sadů, pokud nedochází k chemickému
ošetřování, je vázána řada druhů motýlů, brouků a dalších bezobratlých živočichů. Hnízdí zde ptáci
(linduška lesní, konipas bílý, rehek zahradní, drozd zpěvný, zvonohlík zahradní, …) nebo zde
nacházejí zdroj potravy (žluva hajní, brhlík lesní, drozd brávník, ořešník kropenatý, červenka obecná,
…). Poskytují domov drobným savcům, především hlodavcům, některým obojživelníkům a plazům.
Extenzivně kosený nebo vypásaný travní porost starého ovocného sadu může hostit mnohé vzácné
druhy rostlin (vstavače, hlaváček jarní, hořec křížatý, vítod větší, hořečky, …). Staré ovocné stromy a
sady tedy přispívají k biologické rozmanitosti (biodiverzitě) krajiny, takovou úlohu intenzivní sady
(plantáže) nemají.
Staré odrůdy ovocných stromů lze využít i při tvorbě biocenter a biokoridorů, které mají za cíl
zajistit ekologickou stabilitu krajiny.
Staré ovocné stromy jsou krásné a dotvářejí krajinu
Jsou pěstovány zpravidla jako vysokokmeny a každá odrůda vytváří svůj typický tvar koruny.
Pohled na takové stromy je pěkný: v zimě bez listí, kdy vynikají kmen a jednotlivé větve, na jaře
během květu, v létě při olistění, kdy vyniká tvar koruny, na podzim, kdy jsou obtížené plody. Nyní
běžně pěstované moderní odrůdy pěstované na plantážích podobný dojem nezanechají.
Staré odrůdy vysazované v sadech, podél cest, jednotlivě v polích, lukách nebo na
významných místech dotvářejí a obohacují krajinu. Krajina bez vzrostlých ovocných stromů působí
smutně, až neutěšeně. Košaté ovocné stromy vhodně doplňují náves a na zahradě poskytují stín v
parném létě. Radost, uvolnění a psychickou pohodu může přinést procházka kvetoucím stromořadím
zjara nebo plodícím sadem na podzim.
Z krajinářského hlediska se odrůdy starých ovocných stromů liší: některé odrůdy jsou vhodné
k výsadbě do stromořadí (z jabloní například Panenské české, Hammersteinovo, Bernské růžové), jiné
vyniknou jednotlivě (z jabloní například Boskoopské, Grávštýnské, Jeptiška, Harbertova reneta,
Smiřické vzácné), další vzhledem k tvaru listů, koruny, bohatství květů, podzimnímu zbarvení mohou
plnit i okrasnou úlohu.
Staré odrůdy mají kulturní význam
Motivy ovocných stromů se od nepaměti objevují v písních, básních, pořekadlech a pohádkách
i v lidové tvorbě. Místní pojmenování odrůd ukazují bohatost českého jazyka: jen pro odrůdy jabloní
bylo shromážděno okolo 6.500 místních českých pojmenování! Ovocné stromy v mnoha případech
daly základ názvům vsí a měst nebo čtvrtí, určitě si každý vzpomenete na několik příkladů i ze svého
okolí (pro připomenutí například Jabkenice, Horní a Dolní Slivno, Hrušov).
Vzrostlé staré ovocné stromy a jejich rozmanité plody poskytovaly a i dnes poskytují inspiraci
umělcům, až se již jedná o písně, básně, malby …

49

Příloha č. 2
Databáze nalezených ovocných stromů ve formátu užívaném Českým svazem ochránců přírody
Druh

Pomologický Určil
název

jabloň

Hlohovské
letní

ing. D.
Beneš

hrušeň

Špinka

mgr. R.
Vlk

hrušeň

Špinka

mgr. R.
Vlk

hrušeň

Amanliská

prof. V.
Řezníček

hrušeň

neurčena

hrušeň

Solnohradka

hrušeň

neurčena

třešeň

neurčena

třešeň

neurčena

třešeň

neurčena

třešeň

neurčena

jabloň

Harbertova
reneta

prof. V.
Řezníček

jabloň

Harbertova
reneta

prof. V. Stracká
Řezníček silnice

60/2005

2

hrušeň

Kongresovka

ing. D. Stracká
Beneš
silnice

60/2005

3

jabloň

Míšeňské

ing. D. Stracká
Beneš
silnice

60/2005

4

hrušeň

neurčena

Stracká
silnice

ing. D.
Beneš

Lokalita Stáří /
Rok
určení
Bývalá
100/2004
obec
Mladá
Bývalá
100/2005
obec
Mladá
Bývalá
100/2005
obec
Mladá
Bývalá
100/2005
obec
Mladá
Bývalá
obec
Mladá
Bývalá
100/2005
obec
Mladá
Bývalá
obec
Mladá
Nad
Božím
darem
Nad
Božím
darem
Nad
Božím
darem
Nad
Božím
darem
Stracká
60/2005
silnice

Číslo
Organizace Vyplnil
stromu
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

5
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Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení

Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec

třešeň

neurčena

Stracká
silnice

6

třešeň

neurčena

Stracká
silnice

7

hrušeň

neurčena

Traviny

1

hrušeň

neurčena

Traviny

2

jabloň

Baumanova
reneta

100/2005 1

třešeň

neurčena

prof. V. Bývalá
Řezníček hájovna
Nový
dvůr
Bývalá
hájovna
Nový
dvůr
Bývalá
hájovna
Nový
dvůr
Bývalá
hájovna
Nový
dvůr
Bývalá
hájovna
Nový
dvůr
ing. V Severní
Tetera
okraj

švestka neurčena

švestka neurčena

švestka neurčena

jabloň

James Grieve

Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec

2

Občanské
sdružení
Mladá

Miloš
Malec

3

Občanské
sdružení
Mladá

Miloš
Malec

4

Občanské
sdružení
Mladá

Miloš
Malec

5

Občanské
sdružení
Mladá

Miloš
Malec

80/2005

1

Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá

Miloš
Malec

švestka Švestka
domácí

ing. D. Severní
Beneš
okraj

80/2005

2

švestka Švestka
domácí

ing. D. Severní
Beneš
okraj

80/2005

3

švestka Švestka
domácí

ing. D. Severní
Beneš
okraj

80/2005

4
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Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá
Občanské
sdružení
Mladá

Miloš
Malec
Miloš
Malec
Miloš
Malec

Plody - Odrůda - Hlohovské letní (Foto: obč.s. Mladá)

Řez plodem - Odrůda - Hlohovské letní (Foto: obč.s. Mladá)
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Založení sadu starých a krajových odrůd Velkých
Karlovic
Číslo projektu: 275305
Program: Krajové odrůdyovocných dřevin
Podpora projektu: 13 000,- Kč
Podávající organizace:
76/13 ZO ČSOP Salamandr
Tylovice 1805
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Řešitel:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.

Úvod
Osobitý způsob života a kultury ovlivněný karpatským salašnictvím jsou momenty, které
vedly mnohé vlastivědné badatele k zájmu o region Valašska. Od začátku minulého století se tento
region stal středem pozornosti etnografů a folkloristů. začala se též studovat místní zemědělská
problematika. doposud nejucelenější práce k historii zemědělství Valašska pochází od Jaroslava
Šťastného (1971), která se však ovocnářstvím vůbec nezabývá.
Počátek ovocnictví na Valašsku se spojuje s rozvojem včelařství, které bylo výnosnější a
včelaři (brtníci) měli určité výhody za dodávky medu a vosku. Nadbytek včelstev v obcích snižoval
výnos medu a proto byly zakládány včelíny i na odlehlejších pasekách. Ty byly později osazovány
ovocnými stromy (BARTONĚK 1958). Těžko lze předpokládat, že do rozvoje ovocnářství zasáhla
valašská kolonizace v 15. – 17. století.
Zahradnictví a ovocnářství nebylo jedním z hlavních zdrojů příjmů šlechty na valašských
panstvích. Proto i archivní prameny a zdroje k poznání skutečného stavu ovocnářství na Valašsku od
13. – 18. století jsou strohé a nebo jim doposud nebyla věnována patřičná badatelská pozornost.
Lze se domnívat, že koncem 18. století v některých lokalitách Valašska bylo ovocnářství na
dobré úrovni a dosahovalo solidních zpracovatelských výsledků. Jinak by vsetínská vrchnost
nezavedla roku 1782 „plat“ (daň) ze sušáren, který vyvolal nevoli mezi poddanými. dosti vysoký počet
ovocných stromů ve vsetínských školkách (17. tisíc štěpů) je uváděn z roku 1807. Při Moravskoslezské hospodářské společnosti byl roku 1816 založen Ovocnicko-vinařský a zahradnický spolek
moravský. Z jeho zpráv se dovídáme, že na Vsetínském panství bylo pěstováno 71 321 kusů švestek, 2
817 ks jabloní a 3 465 ks hrušní .
Dnes, tak jako v minulosti, nemůžeme Moravské Valašsko zařazovat k rozhodujícím oblastem
ovocnářské produkce na území dnešní České republiky. Přesto má i dnes tento region svou
ovocnářskou historii, včetně zpracování ovoce. Historie ovocnářství na Valašsku nebyla
komplexně zpracována a analyzována.
Obraz o sortimentu a skladbě ovoce na přelomu 19. a 20. století nám dává bohatá písemná
pozůstalost o přípravě a zajištění výstavy ovoce ve Valašském Meziříčí roku 1900. Roku 1899
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uspořádal Hospodářsko-průmyslový spolek na Vsetíně podobnou výstavu, ale dochované písemnosti o
této akci nezahrnují problematiku sortimentu.
Odrůdy ovoce (místní názvy) evidentně pěstované ve venkovských zahradách, sadech na
přelomu 19. a 20. století (TETERA 1987):
Jablka (výběr ze 147 odrůd): ´Anesky´, ´Adamovské´, ´Ananasky´, ´Budínky´, ´Cukrové´,
´Červenky´, ´Česnekové´, ´Funtové´, ´Hedvábečka´, ´Hrachové zimní´, ´Hrbáčky´, ´Kalvíny´,
´Kočky´, ´Křížové´, ´Malinové´, ´Míšané´, ´Plánky malé´, ´Perníková´, ´Rozmarýnky´, ´Reneta
kožená´, ´Římské, stopky´, ´Srdcová´, ´ Štěpové´, ´Šmuraně´, ´Tvarůžky sladké´, ´Tyčky´, ´Valínek´,
´Vinohradská jablka´, ´Vánoční´, ´Žlutý kuželek´, ´Žačky´, ´Žnůvky´.
Hrušky (výběr z 93 odrůd): ´Blativky´, ´Císařské´, ´Cikánky´, ´Červenky´, Dule´, ´Dvojvršky´,
´Fikule´, ´Fíkové´, ´Jakubinky´, ´Jezerky´, ´Kopalky´, ´Lipinky´, ´Limonky´, ´Medůvky´, ´Markůvky´,
´Ovesninky´, ´Ovsinky´, ´Okruhlanky´, ´Pasečanky´, ´Potočinky´, ´ Šidlaně, ´Voňavky´, ´Války´,
´Zakomínky´, ´Žlutaně´.
Slivoně: ´Bílé´, ´Bílé trnky´, ´Duranzie´, ´Hnilánky´, ´Hnilinky´, ´Kulovačky´, ´Kozí cicky´,
´Kadlátky´ (Trnky, Švestky, Slívy, Karlátka domácí), ´Meduné´, ´Rané´, ´Slivky´, ´Švestky´ (ne
Karlátky), ´Špendlíky´, ´Trnofajky´.
Závěr krátké exkurze do minulosti odrůdové skladby Valašského ovocnictví ukazuje na bohatost
sortimentu a také tradici v pěstování ovoce v minulosti na Valašsku.
1. Materiál a metodika
Na základě terénních průzkumů, inventarizace a determinace z let minulých byl vybrán
sortiment jabloní vhodný pro pěstování v zakládaném sadu starých a krajových odrůd ovocných dřevin
na k.ú. Velké Karlovice.
informace získané ze studia archivních materiálů nám umožnily pojmenovat pomologicky
determinované odrůdy lidovými nebo místními názvy, které budou použity v evidenci výsadbového
materiálu v založeném sadu.
V prosinci roku 2004 a únoru roku 2005 byl odebrán roubový materiál z evidovaných stromů
uložen v klasických provozních podmínkách a v březnu předán smluvnímu partnerovi – Ovocné
školky Malenovice (Zlín), kde byly zabezpečena množitelská část a garantovaná tzv. konformní sadba
dle zákonných norem.
Roubování bylo provedeno tzv. „v ruce“ na typovou semennou podnož ve výšce 185 cm,
čímž byla garantovaná výška kmínku – vysokokmen. Na podzim roku 2005 (říjen), byl zapěstovaný
výsadbový materiál převezen na stanoviště zakládaného sadu.
Plocha zakládaného sadu byla rozdělena na výsadbový spon čtvercový 8 m x 8 m. Výsadbový
materiál byl vysazen po předem připravených jam o velikosti 0,4 m x 0,4 m.
2. Výsledky
Celkem bylo vysazeno 18 ks jabloní starých a krajových odrůd ovoce v odrůdovém složení:
-

6 ks ´Jadernička moravská´
3 ks ´Grávštýnské´
3 ks ´Řehtáč soudkovitý´
3 ks ´Kočičí hlavy´
3 ks ´Kožené´
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V letošním roce se naše organizace zúčastnila výstavy Úroda z polí, zahrad a sadů, aneb
Valašský Hortikomplex, kde prezentovala problematiku starých a krajových odrůd z oblasti Velkých
Karlovic, formou 4 ks velkoplošných panelů. Z důvodů neplodnosti u 90% evidovaných stromů
nebylo možno na výstavě prezentovat plody jednotlivých odrůd.

3. Závěr
Výsadbou 18 ks stromů jabloní byla ukončena 1. fáze dlouhodobého projektu, jehož cílem je
zachovat původní odrůdovou skladbu Karlovického regionu formou ovocného sadu. Jedním z cílů
založeného ovocného sadu je produkce ekologicky pěstovaného ovoce.

Sázení stromku (Foto: ZO ČSOP Salamandr)
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Mapování a inventarizace mravenišť
v jihozápadních Brdech
Číslo projektu: 130205
Program: Formica
Podpora projektu: 5000,- Kč
Podávající organizace:
27/04 ZO ČSOP Spálené Poříčí
Plzeňská 55
335 61 Spálené Poříčí
Řešitel:
Martin Ziegler

Výchozí stav
V letošním roce jsme se již potřetí zapojili do programu Formica mapováním lesních
mravenců v jihozápadních Brdech.
V předchozích dvou letech jsme mapovali mraveniště u přírodních rezervací Fajmanovy skály,
Chynínské buky, Míšovské buky a Getsemanka. Po determinaci, kterou prováděl RNDr. Petr Werner
jsme zjistili, že se nejedná o úplně běžný druh, ale o mravence Formica lugubris, který se vyskytuje
hojně na Šumavě a je známý z Jeseníků a Žďárských vrchů. V roce 1969 byl tento druh zaznamenán v
centrálních Brdech ve vojenském prostoru pod vrcholem Toku. Překvapivé bylo potvrzení výskytu
tohoto horského druhu mravence i v polohách kolem 650 m n.m.
Charakteristika území
Sledované lokality se nachází mezi přírodními rezervacemi Fajmanovy skály, Chynínské
buky, Getsemanka a Míšovské buky v jihozápadní části Brdských lesů. Zastoupení dřevin je z velké
části nepůvodní (smrk ztepilý), ve výsadbách snaha o obnovení původní vegetace (javor klen, bříza
bělokorá, jedle bělokorá a buk lesní).
Stanoviště lesních mravenců
Většina mravenišť se nachází u cesty nebo na rozhraní staršího a mladšího porostu, popřípadě
mýtiny, v nadmořské výšce 680 - 790 m.n.m. (letošní sledování). Na většinu mravenišť svítí alespoň
část dne slunce, většinou z jihovýchodu. Zastoupení dřevin v těsné blízkosti mravenišť: jedná se
z velké části o smrkový les, dále se zde hojně vyskytuje buk lesní a občas bříza bělokorá. Z hojného
výskytu smrku usuzuji, že se na sledovaném území vyskytují kyselejší půdy. Objevuje se zde hojně
vysoká i černá zvěř. K zajímavým a vzácným živočichům určitě patří výskyt čápa černého, který zde
každoročně úspěšně hnízdí.
Výsledky činnosti
Rozhodli jsme se neobcházet nám známá hnízda a za každou cenu jich zmapovat co největší počet.
Volili jsme taktiku postupného procházení lesa, postupného číslování lokalit a vylučování lesních
mravenců v některých mapovacích čtvercích. V příloze zasíláme kromě celkové tabulky
v elektronické podobě i jednotlivé evidenční listy ke každému z 29-ti sledovaných hnízd. Determinaci
prováděl v letošním roce opět RNDr. Petr Werner. Mraveniště SP53 osidluje Formica rufa. Jinak se na
všech námi sledovaných lokalitách vyskytuje Formica lugubris a jedná se zřejmě o jednu z největších
lokalit tohoto druhu mravence v České republice. To mohli vidět i všichni účastníci letošního Školení
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Formica, které v letošním roce pořádala naše ZO ve spolupráci s Kanceláří ÚVR ČSOP v srpnu na
naší terénní základně.
Stav mravenišť
Letošnímu mapování předcházela kontrola již zaevidovaných hnízd. Všechna jsou zdravá,
pouze jedno (SP16) bylo zcela zničeno při těžbě. Budeme se snažit apelovat na lesní dělníky a shodli
jsme se na tom i se správcem Lesní správy LČR Spálené Poříčí, aby dbali na přítomnost těchto
ohrožených živočichů, zejména při tahání klád, kterými již v minulosti některá mraveniště zcela
zničili.
Mraveniště sledovaná v letošním roce jsou až na výjimky úplně zdravá a plná života. Mezi
výjimky patří hnízda SP65, SP66, SP67 a SP68, nacházející se na mýtině vzniklé těžbou. Mraveniště
jsou po celý den vystavena přímému slunci a jsou prakticky vymírající. Z těchto mravenišť jsme ani
neodebírali vzorky, proto neuvádíme druh v tabulkách. Nicméně se domníváme, že se jedná také o
Formica lugubris, jako v ostatních případech. Vymírající je také mraveniště SP53, kde je naopak
důvodem hustý neprořezaný mladý porost a okolí hnízda je úplně vyschlé. Toto mraveniště, na rozdíl
od všech ostatních, obývá druh Formica rufa .
Návrhy opatření
Budeme silněji apelovat na správce lesů, aby jejich zaměstnanci při těžbě dbali přítomnosti
těchto ohrožených živočichů. Naší prioritou bude v příštích letech mapovat další území a se zájmem
budeme sledovat, jestli se i na ostatních lokalitách vyskytuje tento u nás neobyčejný druh lesních
mravenců.
Propagace
Výsledky naší práce poskytneme nejen místní správě LČR ve Spáleném Poříčí, referátu
životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, ale o výskytu mravenců Formica lugubris a
nutnosti jejich ochrany, jsme informovali i širokou veřejnost prostřednictvím Plzeňského deníku a
Spálenopoříčského zpravodaje.
Závěr
V příštích letech bychom chtěli v mapování pokračovat. Nachází se zde ještě mnoho
mravenišť a zajímavé bude sledovat, zda se i v nižších polohách jedná o mravence Formica lugubris.
S hledáním v porostových mapách a hospodářské knize nám významně pomáhali pracovníci
místní správy Lesů České republiky.
Se zájmem budeme také pozorovat již zaevidovaná mraveniště a sledovat jejich vývoj.

Výpočty objemu hnízd podle Dlusského tabulky
Číslo hnízda

Objem v m

SP40

0,03

SP41

0,51

SP42

0,58

SP43

0,09

SP44

0,30

SP45

0,13

SP46

1,46

SP47

1,23

SP48

1,23

SP49

2,09
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3

SP50

8,99

SP51

1,18

SP52

1,80

SP53

1,02

SP54

0,16

SP55

0,02

SP56

0,67

SP57

0,18

SP58

0,30

SP59

1,52

SP60

1,52

SP61

0,80

SP62

0,13

SP63

0,03

SP64

0,40

SP65

0,02

SP66

0,02

SP67

0,03

SP68
Celkem

0,02
26,46

Počet hnízd
do 0,4 m3 od 0,4 – 0,7 m3 od 0,7 – 1,0 m3 od 1,0 – 2,0 m3 nad 2,0 m3 -

14
4
1
8
2

Hnízda lesních mravenců (Foto: ZO ČSOP Spálené Poříčí)
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Výzkum výskytu čmeláků (Bombidae) v CHKO
Litovelské Pomoraví
Číslo projektu: 140205
Program: Bombus a ostatní ohrožené včely
Podpora projektu: 14 204,- Kč
Podávající organizace:
71/16 ZO ČSOP Satyrus
Katedra zoologie a antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
Třída Svobody 26
771 46 Olomouc
Řešitel:
Ivan Horčičko
Souhrn: Autor sledoval v průběhu vegetačního období roku 2005 druhovou skladbu čmeláků na
vybraných lokalitách v CHKO Litovelské Pomoraví. Tabulka l ukazuje přehled 12 druhů
čmelákovitých (Bombidae) zjištěných v různém časovém období.
Abstract: Author observed a species composition in selected habitats of protected landscape area
Litovelské Pomoraví during growing period in 2005. Table 1 indicates the survey of 12 species of
bubmlebee family (Bombidae) determined in different time periods.
Úvod
Čmeláci (Bombus LATRELLE, 1802) náleží k velmi významným opylovačům. Délkou svého sosáku
se mohou dostat i do květů, které jsou pro jiné opylovače nedostupné. Délka sosáku je pro mnohé
druhy čmeláků rozdílná (Inouye - 1977, 1978: Obeso – 1992). Velkou předností čmeláků je jejich
letová ativita již v časně jarním období, kdy jsou ještě nízké teploty.
Jsou řazeni do rozsáhlé nadčeledi Apoidea a čeledi včelovitých (Apidae) nebo čeledi
čmelákovitých (Bombidae Storikov, 1907). Klasifikace čmeláků byla založena na kvalitativním
pozorování morfologických znaků (Vogt – 1909, 1911) nebo na jejich kvantitativní analýze (Krüger –
1917, Pekkarinen – 1979). Moderní metody klasifikace organizmů jsou založeny na analýze
mitochondriální DNA nebo na analýze izoenzymů.
Bionomií a výskytem čmeláků se u nás zabýval May (1958, 1959). Významnou práci
publikovali Pavelka, Smetana (2000).
Charakteristika zkoumaného území
Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví se rozkládá na rozloze 9600 ha. Oblast tvoří
souvislý pruh o šířce 3 až 8 km a o délce 27 km, který se táhne od Olomouce severozápadním směrem
a osu tvoří řeka Morava s přilehlými rameny. Podle Panoše (1988) území patří k olomouckolitovelské tektonické sníženině Hornomoravského úvalu. Z fytogeografického hlediska patří jižní část
zkoumaného území do obvodu Panonského termofytika (fytogeografický okres Haná), zatímco severní
část zahrnující okresy Drahanská vrchovina a Zábřežsko-uničovský úval patří do obvodu
Českomoravského mezofytika. Z hlediska zoogeografického je území součástí provincie listnatých
lesů.
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Společenstvo lužních lesů tvoří jilmové, březové a bukové doubravy, fragmentárně jsou
přítomna společenstva vrbo-topolových luhů nebo olšin (Bednář, Krkošková – 1973). Tato
společenstva jsou doplněna polokulturními a kulturními loukami.
Výzkum výskytu čmeláků byl prováděn části CHKO Litovelské Pomoraví, v katastrálním
území Řimice, Měník, Mladeč, Litovel, Víska, Nasobůrky, včetně přírodních rezervací Hejtmanka,
Novozámecké louky a Templ (obrázek 1).

Mapka CHKO Litovelské Pomoraví s vyznačením sledovaných katastrálních území
Metodika
Výzkum byl prováděn v průběhu vegetačního období roku 2005 individuálním odchytem
síťkou, případně i pouhým pozorováním. Velká část zachycených imag byla po determinaci v terénu
vypuštěna do přírody. Jedná se o první pokus zjistit druhovou diverzitu čměláků a pačmeláků
v podmínkách CHKO Litovelské Pomoraví.
Výsledky a diskuse
Přehled zjištěných druhů v průběhu vegetačního období roku 2005 je uveden v tabulce 1.
Dospělci druhu Bombus terrestris (LINNAEUS, 1758) se vyskytovali na lokalitách
zkoumaného území hojně po celou dobu výzkumu, tj. od první poloviny května do první poloviny
října. Jedná se o druh s širokou ekologickou valencí, který je hojný na xerotermních stráních, aluviích
potoků, mezofilních loukách, v nížinách, v pahorkatinách a v podhorských oblastech (Pavelka,
Smetana – 2000).
Imaga druhu Bombus lucorum (LINNAEUS, 1761) byla zjištěna v mnohem nižší hustotě než u
předchozího druhu v době první poloviny června do druhé poloviny září. Má rovněž širokou
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ekologickou valenci, dává přednost lesním loukám, pasekám, aluviím potoků a okrajím lesů.
Vystupuje do vysokých horských poloh, kde patří k nejhojnějším druhům.
Rovněž nižší hustota se projevila u druhu Pyrobombus pratorum (LINNAEUS, 1751), jehož
imaga byla zjištěna od první poloviny června do druhé poloviny srpna. Je to hylofilní prvek s úzkou
ekologickou valencí, vyskytuje se především v lesích, na mýtinách, pasekách a vystupuje i do vyšších
nadmořských výšek.
Dospělci druhu Pyrobombus lapidarius (LINNAEUS, 1758) se vyskytovali velmi hojně a
nepochybně v silných populacích. Jejich výskyt byl zaregistrován rovněž po celou dobu sledování
čmeláků. Jedná se o eremofilní a eurytopní prvek, žijící v nížinách i pahorkatinách, kde patří mezi
nejčastější čmeláky. Nejčastěji jej najdeme na skalnatých lesostepích, loukách nebo na plochách
s ruderální vegetací.
Megabombus sylvarum (LINNAEUS, 1761) byl zachycen pouze jednou v druhé polovině
července. Patří rovněž mezi eremofilní druhy a je vázán především na otevřené biotopy.
Velmi početné byly populace druhu Megabombus pascuorum (SCOPOLI, 1763) jejichž
výskyt byl zaznamenán v rozmezí od druhé poloviny května až do druhé poloviny září. Patří k
hylofilním druhům se širokou ekologickou valencí , která mu umožňuje obývat nejrůznější biotopy od
nížin až po sualpinské pásmo. Na mnohých stanovištích bývá nejhojnějším druhem čmeláka.
Imaga druhu Megabombus humilis (ILLIGER, 1806) byla zjištěna jednotlivě od první
poloviny června do začátku září. Převážně se vyskytuje na otevřených a teplejších stanovištích.
Druh Megabombus pomorum (PANZER, 1805) byl zjištěn rovněž pouze jednou v první
polovině července. Reinig (1976) uvádí, že pochází s Balkánského poloostrova, v Čechách se
vyskytuje častěji, na Moravě je poměrně vzácný a velmi lokální.
Málo početné populace jedinců druhu Megabombus hortorum (LINNAEUS, 17612) se
vyskytovaly od poloviny června do začátku září. Má širokou ekologickou valenci, kromě otevřených
odlesněných nížinných biotopů a vysokých horských poloh jej u nás najdeme všude.
Megabombus ruderatus (FABRICIUS, 1775) na sledovaném území byl zaznamenán
v rozmezí od první poloviny července až do začátku září. Jedná se o eremofilní a stenotopní druh
v nížinách a pahorkatinách.
Pačmeláci byli zastoupeni dvěma druhy. Zatímco dospělci druhu Psithyrus rupestris
(FABRICIUS, 1793) byli zjištěni od první poloviny června do začátku září, imaga druhu Psithyrus
bohemicus (SEIDL, 1837) od druhé poloviny června do začátku září. Oba druhy jsou na našem území
hojné.
Závěr
Výskyt čmelákovitých je ohrožován velmi citelně lidskou činností a jeví se značný pokles
jejich početnosti a druhové diverzity. Velmi citlivě reagují na změny v krajině a na změnu potravní
nabídky. Proto je nutné chránit nejen všechna vývojová stádia, jejich hnízda, ale především jejich
životní prostředí.
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Příloha: Přehled zjištěných druhů v roce 2005
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Monitoring denních motýlů Horního Vsacka se
zaměřením na ohrožené druhy
Číslo projektu: 150205
Program: Ohrožené a chráněné druhy motýlů
Podpora projektu: 8000,- Kč
Podávající organizace:
76/06 Orchidea Valašsko
Meziříčská 1660
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Řešitel:
Jiří Pavelka

Úvod
Denní motýli patří ke skupinám organismů, které velmi dobře indikují charakter přírodních
biotopů a jejich zachovalost. Přestože patří, co se týká hmyzu, ke skupinám nejlépe prozkoumaným,
stále existuje řada oblastí a míst kde máme o fauně denních motýlů jen minimum poznatků. Jednou
z takových oblastí je i údolí Vsetínské Bečvy mezi obcemi Vsetín a Karolinka resp. k němu přiléhající
svahy včetně svahů bočních údolí. V této oblasti se ještě zachovala řada pestrých, květnatých luk a
pastvin s vhodným managementem, kde lze předpokládat přežívání populací mnohých vzácných a
ohrožených druhů hmyzu včetně denních motýlů. Zmapování výskytu těchto druhů včetně vytyčení
nejvýznamnějších lokalit pro jejich populace jsou základním předpokladem pro zajištění jejich účinné
ochrany a odpovídajícího managementu biotopů.
Cíle projektu
- zmapování druhového spektra denních motýlů nelesních lokalit Horního Vsacka
- nalezení maximálního počtu lokalit vzácných a ohrožených druhů
- využití zjištěných poznatků k zajištění ochrany těchto druhů zavedením účinného
managementu, případně územní ochrany nejlepších lokalit
Metodika
Průzkum byl prováděn na 6 vybraných lokalitách (5 Vsetínské vrchy, 1 Javorníky) různého
charakteru (současné i bývalé pastviny, kosené louky) v období od začátku června do první poloviny
září. Odchyty byly rozloženy dle možností tak, aby bylo podchyceno co nejširší spektrum
vyskytujících se motýlů. Počet odchytů byl 2-4 na jednu lokalitu. Byly vybírány dny s vhodnými
klimatickými podmínkami (dostatečná teplota, intenzívní sluneční svit), ačkoliv v některých případech
došlo ke zhoršení počasí v průběhu dne a podmínky průzkumu nebyly ideální. Jednotlivé lokality byly
systematicky procházeny, snadno určitelné druhy motýlů byly zaznamenávány bez odchytu, hůře
určitelné druhy byly chytány do entomologické síťky a po určení opět puštěny, pouze nejhůře
rozlišitelné druhy byly preparovány pro potřebu pozdějšího přesného určení. Pro každou lokalitu byla
vedena samostatná záznamová karta, kde byly zapisovány jednotlivé druhy včetně údajů o době
odchytu a hrubém odhadu početnosti.
Po skončení průzkumu byly zjištěné údaje zaznamenány do databáze v programu Microsoft Excel.
Výsledky
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Zhodnocení fauny motýlů dle jednotlivých lokalit:
Ústí Raťkova - extenzívní pastvina skotu na poměrně strmém svahu východní a jižní expozice nad
ústím údolí Raťkov do údolí Vsetínské Bečvy. Výslunná chráněná poloha, dosud bohatá květena,
s roztroušenými ovocnými stromy a keři. Rozloha cca 4 ha.
Celkově bylo zjištěno 27 druhů ve dne aktivních motýlů, nejvýznamnější zjištěný druh byl kriticky
ohrožený modrásek černoskvrnný, další významné druhy byly perleťovec maceškový, ohniváček
modrolesklý a modrásek černolemý.
Křižný - větší komplex extenzívních pastvin (ovce) a luk na hřbetu mezi údolím Hrubá Brodská a
Lušová. Na části porost jalovce, květena méně pestrá - částečně smilkové porosty se sníženou
diverzitou. Obklopeno komplexem lesa. Rozloha cca 25 ha.
Celkově bylo zjištěno 21 druhů, z významných druhů byl zastižen perleťovec maceškový, v ČR
ubývající je také modrásek lesní, který však je ve sledované oblasti doposud značně rozšířen.
Louka pod Peciválkou - bývalá pastvina později snad také kosená louka, nyní již několik let leží
ladem. Teplá výslunná poloha, sporá vegetace, díky tomu zatím nezarůstá. V okolí navazuje na další
louky s pestrou květenou. Rozloha cca 2 ha.
Celkově bylo zjištěno 28 druhů, nejvýznamnější druh byl modrásek černoskvrnný, další významné
druhy byly perleťovec maceškový, okáč kluběnkový a modrásek lesní.
Peciválka - bývalá extenzívní pastvina skotu (do poloviny 80. let 20. století) s bohatým porostem
jalovce a pestrou květenou na kótě mezi údolím Lušová a Dinotice uzavřena v komplexu jehličnatých
i listnatých lesů. Od předchozí lokality je oddělena asi 400 m širokým pruhem lesů. Dnes udržovaná
kosením, většinou ve dvouletém intervalu. Rozloha cca 1 ha.
Celkově bylo zjištěno 31 druhů, z významných druhů byli zjištěni perleťovec maceškový a prostřední,
modrásek lesní a velmi pravděpodobně také vzácná vřetenuška třeslicová. Dva pozorované jedince
pravděpodobně tohoto druhu se bohužel nepodařilo odchytit, proto určení nemohlo být definitivně
potvrzeno, jelikož však výskyt jediného velikostně i barevně podobného druhu Zygaena punctum je
v této oblasti prakticky vyloučen, jednalo se téměř jistě právě o tento druh.
Šerhovny - rozsáhlejší komplex luk pod hlavním hřebenem Vsetínských vrchů (severní expozice).
Dříve louky a extenzívní pastviny drobných vlastníků, později přepásáno ovcemi bývalého JZD, dnes
koseno, část lada. Převážně chudé louky se smilkou, místy bohatší květena, suché i podmáčené části a
prameniště, menší porost jalovce. Rozloha cca 7 ha.
Celkově bylo zjištěno 16 druhů, nebyl zjištěn žádný významnější druh. Počet zjištěných druhů na této
lokalitě byl zřejmě negativně ovlivněn méně příznivými klimatickými podmínkami, neboť dva ze
třech sčítacích termínů nebylo optimální počasí (jednou vítr, podruhé částečně podmračeno).
Uherská - bývalá pastvina s bohatým porostem jalovce, poté asi 20 let ležela ladem, dnes opět
extenzívní pastva, většinou chudší vegetace, jen místy pestřejší květena. Rozloha cca 3 ha.
Celkově zjištěno 17 druhů, z významnějších druhů zjištěn pouze modrásek lesní.
Celkově bylo na všech lokalitách zjištěno 44 druhů ve dne aktivních motýlů, což představuje přibližně
¼ všech druhů této skupiny motýlů žijících v ČR. .
Z dosud provedeného průzkumu se jako nejhodnotnější jeví lokality Ústí Raťkova, Louka pod
Peciválkou a Peciválka. Na těchto lokalitách byly zjištěny nejen celkově nejvyšší počty druhů, ale i
nejvíce významných druhů. Je to zřejmě způsobeno jednak polohou lokalit (chráněné výslunné
lokality), především však dosud pestrou květenou (mateřídouška, dobromysl, pcháče, motýlokvěté
byliny aj.) a vhodným managementem (pastva - Ústí Raťkova, mozaikovité kosení - Peciválka), Louka
pod Peciválkou se zatím udržuje díky velmi sporé vegetaci. V lesích izolovaná lokalita Peciválka
zřejmě těží z nevelké vzdálenosti od rozsáhlejšího komplexu zachovalých luk a pastvin (jehož součástí
je i předešlá lokalita), kdy alespoň druhy, které jsou zdatnějšími letci s tímto komplexem komunikují.
V dřívější době byla Peciválka s uvedenými loukami pravděpodobně mnohem více propojena.
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Zbývající 3 lokality leží ve vyšších nadmořských výškách (kromě Uherské), především se však
vyznačují chudší květenou a méně optimálním způsobem managementu (Šerhovny - jednorázová seč,
Křižný - jednorázová seč a nedostatečná pastva, Uherská - nedostatečná pastva).
U všech zkoumaných lokalit je zřejmé, že počet zjištěných druhů není konečný, neboť
průměrné 3 návštěvy v jediné sezóně nemohly postihnout celé vyskytující se spektrum.
Celkový přehled všech zjištěných druhů na jednotlivých lokalitách včetně termínů sčítání a
odhadu relativní početnosti je uveden v přiložených tabulkách Microsoft Excel .
Přínos projektu
Projekt přinesl základní přehled o společenstvu denních motýlů několika vybraných lokalit
v oblasti Horního Vsacka. Ačkoliv provedeným průzkumem nebyly jistě zaznamenány všechny
vyskytující se druhy, zjištěné výsledky ukazují charakter fauny denních motýlů Horního Vsacka a
nálezy několika ohrožených druhů na význam této oblasti pro jejich ochranu. Výsledky budou využity
jednak pro optimalizaci (případně zavedení) managementu, jednak pro ochranu lokalit před
nežádoucími zásahy.

Odchyt motýlů – lokalita Křižný u Nového Hrozenkova (Foto: ZO ČSOP Orchidea Valašsko)
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Společenstvo denních skupin motýlů PP Přehon
(Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae)
Číslo projektu: 150305
Program: Ohrožené a chráněné druhy motýlů
Podpora projektu: 9 983,- Kč
Podávající organizace:
71/16 ZO ČSOP Satyrus
Katedra zoologie a antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
Třída Svobody 26
771 46 Olomouc
Řešitel:
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.

1. Úvod
Existence mnoha druhů je v dnešní antropogenně pozměněné krajině vázána zejména na
některá chráněná území. Avšak i tato chráněná území jsou pod neustálým tlakem svého okolí a bez
citlivého lidského zásahu by brzy změnila svůj charakter. Managementové zásahy v chráněných
územích je však nutné provádět uváženě, s ohledem na nejhodnotnější složky ekosystémů. V tomto
směru k vyhledávaným bioindikačním skupinám hmyzu patří denní motýli (Rhopalocera) a čeleď
vřetenuškovitých (Zygaenidae). Obě uvedené skupiny zahrnují mnohé druhy xerotermních biotopů.
Z xerotermních lokalit Kroměřížska je z hlediska lepidopterologického jednou z nejhodnotnějších
Přírodní památka (PP) Přehon.
Denní motýli (Rhopalocera) patří k relativně dobře zpracovaným skupinám hmyzu v rámci
ČR. Dnes již vesměs známe rámcové rozšíření jednotlivých druhů i trendy změn ve výskytu
jednotlivých taxonů. Taxocenózy jednotlivých konkrétních lokality, včetně mnoha chráněných území,
jsou však mnohdy známy pouze orientačně a nedokonale. Na střední Moravě se toto týká i bývalého
okresu Kroměříž. Přitom zde má mnoho druhů jedny z posledních recentních lokalit na území ČR.
Vřetenušky (Zygaenidae) podrobněji zpracovány v oblasti nebyly vůbec.
2. Popis území
Přírodní památka Přehon se nachází na Kroměřížsku v k.ú. obce Chvalnov, asi 1,5 km západně
od silnice Kroměříž-Střílky. V roce 1955 byla lokalita vyhlášena za chráněné území. Důvodem
vyhlášení byla skutečnost, že se jedná o významnou botanickou lokalitu s výskytem teplomilného
společenstva a jde o jednu ze lokalit výskytu koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) na
Kroměřížsku. Výměra ZCHÚ je asi 2,3 ha a nadmořská výška 340-360 m n.m. Jedná se o výslunnou
travnatou stráň s jihovýchodní expozicí. Ojediněle jsou na lokalitě roztroušeny břízy (Betula sp.). V
horní části území hraničí se starým ovocným sadem (dnes VKP), na východní straně s porostem
borovic (Pinus sp.).
Geologické podloží tvoří sedimenty žďánicko-hustopečského souvrství žďánické jednotky
vnějšího flyšového pásma s vápnitými jíly, slíny a pískovci. Půdním typem jsou hnědozemě
hlinitopíseitá až jílovitohlinitá.
Z botanického hlediska je lokalita významným ostrůvkem teplomilné travobylinné vegetace
svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), válečkou prapořitou
(Brachypodium pinnatum) , sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), ostřicí prosovou (Carex
panicea), ostřicí Micheliho (Carex michelii) aj. Dalšími významnými druhy jsou koniklec velkokvětý
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(Pulsatilla grandis), vstavač vojenský (Orchis militaris), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), len
tenkolistý (Linum teniufolium), velmi hojný je bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum) a černýš rolní
(Melampyrum arvense), dále vítod větší (Polygala major), hvězdnice chlumní (Aster amellus),
mařinka psí (Asperula cynanchia), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), zahořanka žlutá
(Orthantha lutea) a řepovník vytrvalý (Rapistrum peranne).
Území představuje zbytek travnaté stráně, která dříve složila jako pastvina. Lokalita byla
ohrožena zejména náletem lípy (Tilia sp.) a borovice (Pinus sp.) šířících se ze sousedních porostů a
zarůstáním třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Současný management je založen na
každoročním sečení a odstraňování náletu.
POZNÁMKA: PŘEVZATO Z HTTP://NATURE.HYPERLINK.CZ/PREHON.HTM
3. Metodika
V rámci projektu byl proveden podrobný průzkum taxocenózy motýlů s denní (diurnální)
aktivitou v PP Přehon. Pozornost byla zaměřena na čeledi patřící do skupiny tzv. denních motýlů
(Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Riodinidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Satyridae) a na čeleď
vřetenuškovitých (Zygaenidae).
Vlastní terénní výzkum byl založen jednak na pozorování, jednak bylo využito individuálního
odchytu dospělců do motýlářské síťky, případně sběru dalších vývojových stádií. Lokalita byla
navštěvována minimálně 2 krát měsíčně po hlavní část sezóny roku 2005, tj. od května do září. Při
každé návštěvě byl pořízen celkový soupis zaznamenaných taxonů a odhadnuta abundance
jednotlivých druhů. Dokladovány byly druhy svým výskytem významné z hlediska zoogeografického
či ekologického. Také u druhů, kde není možná spolehlivá determinace přímo v terénu, bylo
odchyceno minimální množství jedinců potřebné pro spolehlivé určení. Dokladový materiál je uložen
ve sbírce autora. Druhy podléhající legislativní ochraně dotčeny nebyly. Získaný seznam druhů byl
dále doplněn o druhy na lokalitě zaznamenané v letech 1994-2000 (označeny D).
Nomenklatura použitá v této práci odpovídá Laštůvkovi (LAŠTŮVKA 1998). Česká jména taxonů jsou
převzata z práce Nováka (NOVÁK 1992). Při determinaci a ekologické charakteristice byly využity
publikace Beneš & Konvička (2002), Bělín (1999), Higgins (1983), Jakšič (1998), Králíček &
Povolný (1980), Laštůvka (1993, 1994), Laštůvka et al. (1994), Laštůvka & Marek (2002), Schwarz
(1948, 1949), Tolman (1997) a Weidemann (1995).
4. Výsledky
Na území PP Přehon jsme celkově zaznamenali výskyt 55 druhů Rhopalocer a 5 druhů
z čeledi Zygaenidae. Podrobné srovnání počtů zjištěných druhů v jednotlivých čeledích na Olomoucku
a jednotlivých zkoumaných lokalitách udává tabulka 1.
Tabulka : Srovnání počtů druhů v jednotlivých čeledích zjištěných v PP Přehon s počty udávanými z
území Moravy a Slezska (LAŠTŮVKA 1998).
Poř.
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celkem

Morava a
Slezsko
16
5
18
46
37
29
22
173

Čeleď
Hesperiidae – soumračníkovití
Papilionidae – otakárkovití
Pieridae – běláskovití
Lycaenidae – modráskovití
Nymphalidae – babočkovití
Satyridae – okáčovití
Zygaenidae – vřetenuškovití
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PP Přehon
8
2
11
15
11
8
5
60

Seznam motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera a Zygaenidae) zjištěných na území Přírodní
památky Přehon
Hesperiidae – soumračníkovití
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) - soumračník máčkový
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) – soumračník skořicový
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – soumračník jahodníkový
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) - soumračník jitrocelový
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) – soumračník černohnědý
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) – soumračník metlicový
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) - soumračník čárečkovaný
Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853) - soumračník rezavý
Papilionidae - otakárkovití
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – otakárek ovocný
Papilio machaon Linnaeus, 1758 - otakárek fenyklový
Pieridae - běláskovití
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) - bělásek hrachorový
Leptidea reali Reissinger, 1989 – bělásek Realův
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) - bělásek zelný
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) - bělásek řepový
Pieris napi (Linnaeus, 1758) - bělásek řepkový
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) – bělásek rezedový
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) - bělásek řeřichový
Colias hyale (Linnaeus, 1758) - žluťásek čičorečkový
Colias alfacariensis Ribbe, 1905 – žluťásek jižní
Colias erate (Esper, 1805) – žluťásek tolicový
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) - žluťásek rešetlákový
Lycaenidae - modráskovití
Thecla betulae (Linnaeus, 1758) – ostruháček březový
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) – ostruháček ostružníkový
Cupido minimus (Fuessly, 1775) – modrásek nejmenší
Cupido argiades (Pallas, 1771) – modrásek štírovníkový
Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) – modrásek tolicový
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) - modrásek krušinový
Maculinea rebeli (Hirschke, 1904) – modrásek Rebelův
Plebeius idas (Linnaeus, 1761) – modrásek obecný
Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779) – modrásek podobný
Aricia eumedon (Esper, 1780) – modrásek bělopásný
Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775) – modrásek ligrusový
Polyommatus thersites (Cantener, 1834) – modrásek vičencový
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)) - modrásek jehlicový
Polyommatus coridon (Poda, 1761) – modrásek vikvicový
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) – modrásek jetelový
Nymphalidae – babočkovití
Inachis io (Linnaeus, 1758) - babočka paví oko
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) - babočka kopřivová
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) - babočka admirál
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) - babočka bodláková
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) - babočka bílé C
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) - babočka síťkovaná
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) - perleťovec malý
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*
!
*

§*
§

*

M

*
M

*
*
*
*
*
*
*
D
*
*
*

M
M

M

Boloria dia (Linnaeus, 1767) perleťovec nejmenší
Melitaea didyma (Esper, 1779) – hnědásek květelový
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) – hnědásek jitrocelový
Melitaea aurelia Nickerl, 1850 – hnědásek černýšový
Satyridae - okáčovití
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) - okáč bojínkový
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) - okáč luční
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) - okáč prosíčkový
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) - okáč poháňkový
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) – okáč třeslicový
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) – okáč strdivkový
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) - okáč pýrový
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) - okáč zední
Zygaenidae - vřetenuškovití
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) – vřetenuška ligrusová
Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775) - vřetenuška kozincová
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) - vřetenuška obecná
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) – vřetenuška pětitečná
Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775) – vřetenuška přehlížená

*
D
*
*

*

*
*

*

D
D*

Vysvětlivky:
D
druh na lokalitě nepotvrzené či nezvěstný
§
druh v ČR zákonem chráněný (zákon 114/1992 Sb., vyhl. 395/1992 Sb.)
!
druh významný z hlediska mezinárodní ochrana
*
druh v regionu lokální, méně rozšířený
M
druh migrující
5. Diskuse
5.1. Celková kvantitativní analýza druhové diverzity
Na území střední Moravy je z celkového počtu 131 druhů Rhopalocer, které byly
zaznamenané v letech 1900-2000, nověji z let 1981-2000 doložen výskyt 107. Na území bývalého
okresu Kroměříž je z celkového počtu 109 druhů aktuálně uváděn výskyt 87 (Čelechovský 2001).
Z výsledků provedeného výzkumu vyplývá, že v PP Přehon je celkově doložen výskyt 55 druhů
Rhopalocer, aktuálně v roce 2005 byl zaznamenán výskyt 54 druhů. Pouze jeden druh nebyl potvrzen
a lze ho považovat za nezvěstný. Z čeledi Zygaenidae byl v PP v roce 2005 zjištěn výskyt 5 druhů.
5.2. Podrobná analýza druhového spektra
V PP Přehon je znám výskyt 60 druhů patřících do zkoumaných skupin. Z denních motýlů
(Rhopalocera) je uváděno 55 druhů, z čeledi Zygaenidae 5 druhů. Během výzkumu nebyl z
Rhopalocer potvrzen výskyt Polyommatus damon, kterého tak můžeme považovat za nezvěstný.
Oproti dřívějším údajům pocházejícím do roku 2000 bylo nově na lokalitě zaznamenáno 6 druhů:
Spialia sertorius, Iphiclides podalirius, Thecla betulae, Plebejus idas, Melitaea didyma a Melitaea
aurelia. Nové jsou údaje o výskytu 5 druhů vřetenušek (Zygaenidae), jejichž výzkum nebyl doposud
v oblasti realizován.
Z analýzy biotopové vazby jednotlivých druhů vyplývá, že značný podíl druhů připadá na
taxony otevřených stepních a lučních, což odpovídá xerotermnímu až lesostepnímu charakteru
lokality. Ze zjištěných druhů za lokálnější, obývající zachovalejších lučních a stepních lokality na
střední Moravě, lze považovat Erynnis tages, Spialia sertorius, Heteropterus morpheus, Leptidea
sinapis, Colias alfacariensis, Cupido minimus, Cupido argiades, Cupido decoloratus, Maculinea
rebeli, Plebeius idas, Plebeius argyrognomon, Aricia eumedon, Polyommatus thersites, Polyommatus
coridon, Polyommatus bellargus, Boloria dia, Melitaea didyma, Melitaea athalia, Melitaea aurelia,
Melanargia galathea, Coenonympha arcania, Coenonympha glycerion, Zygaena carniolica, Zygaena
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loti a Zygaena minos. Druhy Iphiclides podalirius, Thecla betulae a Callophrys rubi jsou vázané na
křovinaté typy biotopů.
Část ze zjištěných taxonů jsou pochopitelně druhy ubikvistické, jako jsou Pieris brassicae,
Pieris rapae,Pieris napi, Inachis io, Aglais urticae a Polygonia c-album. Do uvedené skupiny lze
přiřadit i druhy migrující jako Pontia daplidice, Colias erare, Vanessa atalanta, Vanessa cardui a
Issoria lathonia. K rozšířeným druhů patří v posledních letech i Papilio machaon. Vysoký podíl, což
odpovídá charakteru lokalit, připadá na všeobecně rozšířené druhy lučních biotopů, kterými jsou
Pyrgus malvae, Thymelicus sylvestris, Thymelicus lineola, Ochlodes venatus, Leptidea reali, Colias
hyale, Polyommatus icarus, Maniola jurtina, Coenonympha pamphilus, Zygaena filipendulae a
Zygaena lonicerae. Na lokalitách byla zjištěna rovněž přítomnost druhů preferujících křovinaté okraje
lesů a lesní mýtiny. K takovým patří Carterocephalus palaemon, Anthocharis cardamines, Gonepteryx
rhamni, Celastrina argiolus, Araschnia levana, Aphantopus hyperantus. K druhům osídlujícím
kamenité biotopy patří Lasiommata megera, který se ovšem nevyhýbá ani intravilánům obcí. Pararge
aegeria je vázán na částečně zastíněná místa v lesních porostech.
5.3. Komentář k ochranářsky významným druhům
Při charakteristice následujících ochranářsky významných druhů byly využity práce: Beneš
&Konvička (2002), Bělín (1999), Higgins (1983), Králíček & Povolný (1980), Laštůvka et al. (1993,
1994), Laštůvka & Marek (2002), Schwarz (1948, 1949), Tolman (1997) a Weidemann (1995).
K významným druhům patří:
Carterocephalus palaemon - V současnosti v ČR relativně rozšířený druh, obývající především vlhčí
louky, lesní louky a mýtiny, světlé lesy a lesní okraje. Na lokalitách byl zaznamenán v květnu, a to
spíše jednotlivě. Housenka žije ve stočených listech širokolistých trav, např. bezkolence modrého
(Molinia caerulea), třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), válečky prapořité (Brachypodium
pinnatum), bojínku lučního (Phleum pratense), srhy laločnaté (Dactylis glomerata). Přezimuje
v hibernakulu.
Iphiclides podalirius – druh vyskytující se v oblasti střední Moravy jednotlivě. Dne 2.8.2005
pozorován v PP jeden motýl. Druh osídluje teplé skalní stepy, lesostepní biotopy, výslunné stráně i
staré lomy. Vyhledává místa s křovinatou vegetací, někdy i zanedbané sady. Druh má dvě generace
v roce (IV.-VI., VII.-VIII.). Živnými rostlinami jsou hlohy (Crataegus spp.) a slivoně (Prunus spp.).
Přezimuje kukla.
Papilio machaon – všeobecně rozšířený druh bezlesé krajiny. Ve zkoumané oblasti zaregistrován
jednotlivě. Mimo vyhlášku 395/1992 Sb. Není uveden v jiné významnější evropské konvenci na
ochranu druhů či biotopů. Vyvíjí se na miříkovitých rostlinách (Apiaceae), často i v zahradách, např.
na mrkvi obecné (Daucus carota), kopru vonném (Anethum graveolens), ale i bedrnících (Pimpinella
spp.). Na obou zkoumaných lokalitách pozorován jednotlivě.
Leptidea sinapis – obyvatel suchých křovinatých strání, skalních stepí a výslunných biotopů. Má dvě
generace v roce. Motýl vytváří na lokalitě relativně početnou a stabilní populaci. Housenka žije na
čičorce pestré (Coronilla varia) a štírovníku (Lotus spp.), méně často na vikvi (Vicia spp.) a hrachoru
(Lathyrus spp.). Přezimuje kukla na živné rostlině.
Maculinea rebeli – velmi lokální druh, vázaný na výhřevné stráně s nezapojeným drnem. Ve
zkoumaném území se vyskytuje v relativně početnější populaci asi od poloviny června do poloviny
července. Motýli poletovali především v opuštěném sadu nad ZCHÚ. Živnou rostlinou v ČR je hořec
křížatý (Gentiana cruciata). Modrásek je druhem myrmekofilním, vývoj housenek probíhá v hnízdech
mravenců rodu Myrmica.
Polyommatus damon – xerotermofilní druh obývající suchopáry, suché teplé stráně, stepy a úvozy
vždy s kompaktnějším trvalým porostem vičence (Onobrychis spp.). Původní živnou rostlinou je
vičenec písečný (Onybrychis arenaria), druh však úspěšně přežívá i na vičenci ligrusu (Onobrychis
viciifolia). Modrásek je fakultativně myrmekofilní. Druh se na lokalitě vyskytoval jednotlivě koncem
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července a počátkem srpna, naposledy jsem ho však zaznamenal v roce 1997. Na blízké lokalitě se
však vyskytoval ještě v roce 2000.
Polyommatus thersites – xerotermofilní druh, který obývá skalnaté stepi a lesostepi, výslunné stráně,
sprašové stepi a úvozy. Často se vyskytuje společně s modráskem ligrusovým (Polyommatus damon).
Živnou rostlinou je vičenec písečný (Onobrychis arenaria) a vičenec ligrus (O. viciifolia). Housenky
jsou fakultativně myrmekofilní. Na lokalitě druh má početně silnou a stabilní populaci. Vyskytuje se
ve dvou generacích, od poloviny května do poloviny června a od poloviny července do počátku srpna.
Melitaea didyma – xerotermofilní druh květnatých otevřených lučních biotopů, skalních stepí a
lesostepí, železničních náspů a opuštěných sadů a vinohradů. Vyhledává travnatá stanoviště, na nichž
jsou přítomna i místa bez vegetace. Druh vytváří jedinou generaci. Na lokalitě zaznamenán jediný kus
13.7.2005. Živnými rostlinami jsou divizny (Verbascum spp.), rozrazil (Veronice spp.), čistec přímý
(Stachys recta), černýš rolní (Melampyrum arvense), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) a lnice
květel (Linaria vulgaris).
Melitaea aurelia – dříve v ČR roztroušeně rozšířený, dnes přežívající pouze na několika místech.
Obývá výslunné skalní stepi, sprašové stepi a lesostepi, porostlé nízkostébelnou a křovinatou vegetací.
Druh se vyskytuje v jediné generaci, na lokalitě poprvé pozorován 13.7.2005 ve dvou jedincích.
Živnou rostlinou je jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), uváděné však jsou i rozrazily (Veronica
spp.) a černýše (Melampyrum spp.).
Zygaena minos – je druhem lokálnějším, obývajícím teplé biotopy. Živnou rostlinou housenek je
Pimpinella saxifragata. Motýl vytváří jednu generaci (VI.-VIII.), na lokalitě se vyskytuje jednotlivě.
Přezimuje housenka.
5.4. Navržená managementová opatření
V současnosti je na lokalitě realizován relativně vhodný management, který probíhá ve formě
jednoročního kosení určitých částí (cca. 50%území) v období letních měsíců. Přitom ponechána bez
zásahu zůstává relativně dostatečná plocha, umožňující přežívání řady druhů. Vzhledem k výskytu
několika cenných taxonů, které jsou troficky vázány na porosty vičence (Onobrychis spp.), jeví se jako
vhodné ponechávání ploch s uvedenou rostlinou bez zásahu.
Určité potencionální ohrožení představují okolní zemědělsky využívané plochy, ze kterých by mohlo
případně dojít k úniku biocidů či jiných chemikálií do CHÚ, což by mohlo mít za následek přímé
ohrožení existence taxonů nebo celkovou změnu charakteru lokality. Dalším nebezpečím je zarůstání
některých částí náletovými dřevinami.
Jako vhodné z hlediska zachování či zlepšení podmínek pro existenci řady druhů Lepidopter se pro
budoucnost jeví vhodné rozšíření plochy PP o starý opuštěný sad hraničící s ZCHÚ. Tímto by se
výrazně zvýšila pravděpodobnost zachování bohatosti druhové diverzity Lepidopter na lokalitě i v celé
oblasti.
6. Závěr
Z území PP Přehon je celkově znám výskyt 55 druhů denních motýlů (Rhopalocera) a 5 druhů
vřetenuškovitých (Zygaenidae). Aktuálně v roce 2005 byl zaznamenán výskyt 54 druhů Rhopalocer.
Během výzkumu v roce 2005 nebyl z Rhopalocer potvrzen výskyt Polyommatus damon, kterého tak
můžeme považovat za nezvěstného. Oproti dřívějším údajům (pocházejícím do roku 2000) bylo nově
na lokalitě zaznamenáno 6 druhů: Spialia sertorius, Iphiclides podalirius, Thecla betulae, Plebejus
idas, Melitaea didyma a Melitaea aurelia. Nové jsou údaje o výskytu 5 druhů vřetenušek
(Zygaenidae), jejichž výzkum nebyl doposud v oblasti realizován.
Z analýzy biotopové vazby jednotlivých druhů vyplývá, že značný podíl druhů připadá na
taxony otevřených stepních a lučních, což odpovídá xerotermnímu až lesostepnímu charakteru
lokality. Ze zjištěných druhů za lokálnější, obývající zachovalejších lučních a stepních lokality na
střední Moravě, lze považovat Erynnis tages, Spialia sertorius, Heteropterus morpheus, Leptidea
sinapis, Colias alfacariensis, Cupido minimus, Cupido argiades, Cupido decoloratus, Maculinea
rebeli, Plebeius idas, Plebeius argyrognomon, Aricia eumedon, Polyommatus thersites, Polyommatus
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coridon, Polyommatus bellargus, Boloria dia, Melitaea didyma, Melitaea athalia, Melitaea aurelia,
Melanargia galathea, Coenonympha arcania, Coenonympha glycerion, Zygaena carniolica, Zygaena
loti a Zygaena minos.
Současný management se zdá být realizován vcelku vhodnou formou, důraz by měl být na
zachování porostů vičence (Onobrychis spp.). Vhodné do budoucna by bylo rozšíření plochy PP o
opuštěný sad ležící při hranici ZCHÚ.
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Mapování motýlů v okolí řeky Olše s důrazem na okolí
Českého Těšína a rekultivované plochy po těžbě na
Karvinsku
Číslo projektu: 150805
Program: Ohrožené a chráněné druhy motýlů
Podpora projektu: 8000,- Kč
Podávající organizace:
73/05 ZO ČSOP OLZA
Závada 198
735 72 Petrovice u Karviné
Řešitelé:
Ing. Jan Hartl, CSc., Dalibor Sobík
1. Úvod
Projekt byl vypracován v rámci programu ÚVR ČSOP Ochrana biodiverzity. Problematika
výskytu jednotlivých druhů motýlů nebyla doposud členy naší ZO systematicky sledována.
Zajímavou možnost sledování poskytují některé plochy rekultivované po těžbě černého uhlí na
Karvinsku. Jejich postupné osidlování jednotlivými živočišnými druhy může přinést velmi zajímavé
výsledky.
Motýli tvoří skupinu, která může plochy po rekultivaci, či plochy poškozené těžbou, velmi
rychle obsazovat. Důležité je srovnání s výskyty na blízkých lokalitách, které mají přirozený
charakter.
2. Cíl projektu
Cílem projektu bylo na předem vytipovaných lokalitách odpovídajících požadavkům
jednotlivých sledovaných druhů provést co možná nejpřesnější mapování výskytu všech druhů
denních motýlů popřípadě se u některých druhů pokusit o odhad početnosti, popřípadě kolísání této
početnosti. Hlavním cílem bylo prokázání výskytu méně běžných druhů v oblasti. Jednalo se o druhy
neuváděné v publikaci BENEŠ, KONVIČKA a kol. 2002, popřípadě o druhy uváděné v této
publikaci jako ohrožené a chráněné.
Výsledky využít při návrzích na další péči o lokality – jednání s orgány ochrany přírody,
investory apod. Dalším cílem je i mapování motýlích druhů na dalších lokalitách v působnosti ZO.
Získané poznatky budou využity při propagaci ochrany přírody – výstavy, přednášky a besedy na
základních, středních školách a pro veřejnost.
3. Materiál a metodika
Při realizaci projektu bylo využito zkušeností některých členů ZO – znalost prostředí, základní
znalosti motýlů apod. Metodicky byly hlavním těžištěm pravidelné návštěvy vytipovaných lokalit –
odchyt dospělců, zaznamenávání a dokumentování housenek, kukel apod.
Výskyty byly
zaznamenávány přímo v terénu a poté zakreslovány do map.
Částečně byly výskyty dokladovány. Snahou bylo provádět dokladování z velké části pomocí
fotografií a videozáběrů. Zjištěné výsledky byly také porovnávány s výskyty z předcházejících let
(2003 – 2004) dosud nepublikovanými. Toto se týkalo zejména druhů ohrožených, chráněných,
popřípadě šířících se na nové lokality v rámci ČR.
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S ohledem na rozsáhlost území byly jako hlavní předmět sledování vytipovány čtyři lokality
(viz. níže). Na ostatních místech byly pouze nesystematicky zaznamenávány výskyty jednotlivých
druhů. U vytipovaných lokalit byl průzkum prováděn tak, aby každá lokalita byla v sezóně od konce
dubna do září navštívena za vhodného počasí nejméně 1 x za měsíc.
Lokalita č. 1 - Louky nad Olší
Jednalo se o železniční násep a jeho okolí na území obce Loky nad Olší – na trati z Českého
Těšína do Havířova. Trať v těchto místech prochází jak otevřenou krajinou tak lesními průseky. Do
pozorování bylo zahrnuto i širší okolí – zahrádky a zejména suché louky. Lokalita leží ve čtverci
mapování 6277.
Lokalita č. 2 – Ropice
Na území této obce byla vybrána lokalita zahrnující okolí toku říček Ropičanky a Vělopolka –
louky, okraje areálu golfového hřiště, okolní lesy, jejich okraje a mýtiny.
V těchto místech se střetává biotop smíšeného lesa s lokalitami přirozenými – louky a s lokalitami
udržovanými – golfové hřiště.
Na této lokalitě bylo pozorování prováděno až od měsíce května. Lokalita leží ve čtverci
mapování 6277.
Lokalita č. 3 – řeka Olše v Závadě
Tato lokalita zahrnovala bezprostřední okolí řeky Olše – břehy a především hráze, které jsou
v těchto místech až 50 m od koryta. Jedná se o travnaté plochy místy lemované keřovým porostem
vrb. Z velké části je břehový porost v bezprostřední blízkosti toku tvořen porosty křídlatky. Travnaté
plochy jsou koseny správcem vodního toku – Povodí Odry a.s. Kosení probíhá 2 – 3 za vegetační
sezónu, a vždy je bylinný pokryv zcela zlikvidován.
Lokalita leží ve čtverci mapování 6176.
Lokalita č. 4 – rekultivované plochy v Darkově a Loukách nad Olší
Jedná se o lokality po důlních poklesech v Karviné – Darkově a Loukách nad Olší. Jsou to
prostory, kde probíhá intenzivní rekultivace území. Je zde průběžně navážena hlušina, následně
zemina a plochy jsou osévány travou a probíhá výsadba stromků. V současné době se na území
nachází jak již rekultivované plochy, tak území, kde probíhá navážka hlušina a zeminy. Značná část
území je vlivem poklesů tvořena vodními
plochami. Územím protéká potok, tzv. Loucká Mlýnka,
v jejímž okolí se místně nachází i původní vzrostlé dřeviny. Část území tvoří ruderální porosty.
Lokalita leží ve čtverci mapování 6177.
Mimo tyto vytipované lokality byl také prováděn příležitostný, nesystémový průzkum dalších
lokalit v regionu. Zde byly zaznamenávány druhy vzácnější, popřípadě ty, které nejsou uváděny
v posledních letech v publikaci BENEŠ, KONVIČKA 2002.
Vlastní průzkum byl prováděn odchytem dospělců do entomologických sítěk, většinou o
průměru 50 cm. Odchycení jedinci byli určováni podle různých publikací, zejména však s použitím
Metodiky ČSOP č.26 Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I a II (BENEŠ, KONVIČKA a
kol., 2002) a publikace Motýli (BĚLÍN, 1999).
Některé nezaměnitelné a snadno rozpoznatelné druhy byly určovány i bez odchytu, např.
babočky, otakárek, batolci apod.
Mezi ohrožené druhy byly zařazovány druhy patřící do této kategorie v souladu se Zákonem
114/1992 S. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí Vyhláškou 395/1992 Sb.
Podle možností bylo také prováděno vyhledávání vajíček, housenek či kukel.
Jako datum nálezu byly do nálezových tabulek zaznamenávány měsíce, ve kterých byl výskyt druhu
na lokalitě zaznamenán. Pokud v některém měsíci nebyl výskyt druhu potvrzen nebyl výskyt v daném
měsíci akceptován, i když byl druh potvrzen v předcházejícím i následujícím měsíci.
Do přehledu byly zařazeny i druhy, které nebyly na dané lokalitě zjištěny v roce 2005, ale
jejich výskyt byl zaznamenán v předchozích letech (jednalo se převážně o migranty z jihu), nebo byl
výskyt tohoto druhu zaznamenán na ostatních lokalitách.
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4. Výsledky
Výsledky z jednotlivých lokalit jsou uvedeny v nálezových tabulkách v Příloze (tabulky č.1–
5). Celkem byly pravidelně sledovány 4 lokality. Výskyt jednotlivých druhů na lokalitách lze hodnotit
následovně:
Lokalita č. 1 - Louky nad Olší
Na této lokalitě bylo v roce 2005 zaznamenáno celkem 40 druhů motýlů, z toho 38 druhů
denních motýlů. Tato skutečnost řadí tuto lokalitu z hlediska sledovaných druhů mezi „nejbohatší“ ze
všech sledovaných lokalit. Výskyt většiny druhů lze značit za hojný – bělásci, babočky, některé druhy
žluťásků, soumračníků aj. Ve všech měsících se na lokalitě vyskytovaly pouze tři druhy, a to bělásek
řepkový, okáč pýrový a žluťásek řešetlákový. Naopak pouze v typicky letních měsících (červen –
srpen) se vyskytovaly oba druhy batolců, perleťovec stříbropásek, okáč bojínkový, okáč luční, okáč
prosíčkový, ostruháček dubový (v srpnu již nebyl zaznamenán), soumračník metlicový. Nejvíce druhů
– 39 – bylo pozorováno v měsíci červenci.
V roce 2005
nebyl na lokalitě zaznamenán výskyt žluťáska tolicového, žluťáska
čilimníkového a běláska rezedkového. Tyto tři druhy byly na lokalitě pozorovány v roce 2003.
Z kategorie zvláště chráněných druhů živočichů byly na lokalitě zaznamenány tři druhy –
batolec červený, batolec duhový, bělopásek topolový. Všechny tři druhy spadají do kategorie
ohrožený druh. Výskyt těchto druhů na lokalitě je spíše sporadický, nehojný, ale pravidelný.
Lokalita č. 2 – Ropice
Jak již bylo uvedeno v metodice na této lokalitě bylo pozorování zahájeno až v měsíci květnu.
Na území této lokality bylo v roce 2005 zaznamenáno celkem 36 druhů denních motýlů. Ve všech
pěti měsících pozorování bylo zaznamenáno 8 druhů, jedná se od druhy v celém regionu zcela běžné a
hojně se vyskytující. Nejvíce druhů - 35 - bylo zjištěno v červenci, nejméně – pouhých 11 – bylo
zaznamenáno v září. Nízký zářijový výskyt zřejmě souvisí s nepříliš vhodným počasím v době
návštěvy lokality.
V průběhu roku byly zjištěny výskyty dvou ohrožených druhů – batolce duhového a bělopáska
topolového.
Lokalita č. 3 – řeka Olše v Závadě
Sledování na této lokalitě bylo v roce 2005 ovlivněno dvěma skutečnostmi. Správce toku
prováděl úplné sečení porostů pouze jednou v roce, a to až v polovině měsíce září. Druhou
skutečností byla místní povodeň, kdy dne 24. srpna během několika hodin řeka zcela vystoupila
z břehů a voda zcela zalila značnou část lokality. Zatopení trvalo cca 6 hodin, kdy voda zase poměrně
rychle opadla. Travní porost byl vodou částečně poválen a místy zabahněn. Regenerace porostu trvala
pouze několik dnů.
Celkem bylo na lokalitě v roce 2005 zaznamenáno 36 druhů denních motýlů. Nejvíce druhů
bylo pozorováno v měsíci červenci – celkem 35 druhů. Ve všech měsících pozorování byly
zaznamenány 3 druhy – bělásek řepkový, žluťásek řešetlákový a okáč poháňkový. Vzhledem
k absenci vzrostlých dřevin ( a tím vhodného biotopu) nebyl na lokalitě zaznamenán výskyt batolců,
bělopáska topolového a okáče pýrového. Na lokalitě tedy nebyl zaznamenán výskyt žádného druhu
z kategorie zvláště chráněných druhů živočichů.
Lokalita č. 4 – rekultivované plochy v Darkově a Loukách nad Olší
Na této lokalitě bylo v roce 2005 zjištěno 30 druhů denních motýlů. Je to nejmenší počet
druhů ze všech sledovaných lokalit. Velmi malá početnost druhů byla také zaznamenána v krajních
měsících pozorování – dubnu a září (4 resp. 6 druhů). Druhově nejbohatší byl opět měsíc červenec,
kdy bylo zaznamenáno 29 druhů.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem k poměrně druhově chudému rostlinnému
porostu lze předpokládat, že motýli v současnosti tuto lokalitu využívají spíše jako „transportní“ pro
přelet mezi dalšími lokalitami.
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Celkově početnost druhů na lokalitách kolísala od 30 (lokalita č. 4) do 40 (lokalita č. 1). V
souhrnu bylo na všech sledovaných lokalitách zaznamenáno v roce 2005 celkem 43 druhů motýlů,
z toho 41 druh denních motýlů.
Výsledky jsou doplněny i o některá pozorování z předchozích let a o zajímavá pozorování
v roce 2005 mimo sledované lokality - Tabulka č.5 v Příloze.
5. Diskuse
Výsledky přinesly předpokládané informace. Smíšené biotopy zahrnující jak slunné stráně, tak
lesní porosty a také suché louky byly druhově nejbohatší. Naopak nově vytvářené biotopy (rekultivace
po důlní činnosti) byly druhově nejchudší. Jak ukázaly výsledky a také informace z předchozích let
výskyt řady druhů v regionu je běžný a místně hojný, i když tyto druhy nejsou uváděny v publikaci
Beneš, Konvička a kol. (2002). Absence druhů v této publikaci je zjevně zapříčiněna nedostatkem
podkladových materiálů – systematicky se nikdo tomuto regionu nevěnoval, nebo své poznatky
nepublikoval. Z tohoto pohledu přinesla realizace projektu doplnění chybějících informací. Ukazuje
se, že region Karvinska, dříve velmi výrazně poznamenaný průmyslovou činností, se stává stálým
domovem pro řadu druhů motýlů, které již téměř vymizely. Výrazné rozdíly jsou patrné např. u
otakárka fenyklového s nímž se, oproti minulosti, můžeme setkávat mnohem častěji. Výsledky rovněž
ukazují na šíření ohniváčka černočárného. Beneš, Konvička a kol. (2002) uvádějí výskyt z roku 2002
z Frýdku-Místku. V lokalitě Louky nad Olší byl zaznamenán již v roce 2001 (viz. Tabulka č.5). Tento
motýl se stal běžnou součástí fauny regionu, již Obrdlík a Nieznanski a kol. (2003) jej uvádějí
v oblasti hraničním meandrů řeky Odry v Bohumíně jako běžného. Stejní autoři uvádějí z polské
strany výskyt modráska bahenního, jehož výskyt v regionu uvádějí i Beneš, Konvička a kol. (2002).
Při našich pozorováních však nebyl tento druh zaznamenán. Je to vysvětlitelné absenci živné rostliny –
krvavce totenu na sledovaných lokalitách.
Sledování přineslo zajímavé poznatky, které je však možno hodnotit až při soustavnějším sledování
lokalit. Zejména zajímavé bude další sledování lokalit po rekultivacích.
6. Závěr a doporučení
Celkem byl na čtyřech pravidelně sledovaných lokalitách zaznamenán výskyt 43 druhů
motýlů, z toho 41 druh denních motýlů. Jako druhově nejbohatší byla zjištěna Lokalita č. 1 – Louky
nad Olší. Druhově nejslabší byla Lokalita č.4 – rekultivované plochy v Darkově a Loukách nad Olší.
Průzkum v ostatních oblastech prokázal dobrou druhovou pestrost regionu.
S ohledem na skutečnost, že rok 2005 byl prvním rokem pravidelného sledování lokalit nelze
výsledky generalizovat a pokládat za uzavřené. Snahou bude pokračovat v průzkumech lokalit a celé
oblastí Poolší i v dalších letech. Zejména rekultivované plochy a jejich okolí mohou přinést zajímavé
výsledky.
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Babočka Bodláková (Foto: Jan Hartl)

Lišaj Svlačcový (Foto: Jan Hartl)
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710 00 Ostrava
Řešitel:
RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

A. Plán projektu (podle přihlášky)
Současný stav řešení problému
V posledních letech jsou vážky vedle raků hlavním objektem zájmu činnosti naší ZO ČSOP.
V letech 2003 a 2004 kolektiv členů ZO ČSOP 73/01 C.R.A.B. Ostrava (pod vedením Aleše Dolného)
úspěšně zpracoval projekty ČSOP v programu 6 Vážky, na jejichž dílčí výsledky by měl tento projekt
navázat. Výsledky ze sledování vážek byly prezentovány formou přednášek na celostátních seminářích
odonatologů v letech 2002–2004 (pro mapovatele ČSOP – program Vážky) a také publikované ve
sbornících z těchto seminářů (včetně připravovaného sborníku z roku 2004). (Výzkum vážek je dále
dlouhodobě organizován formou DP a BP studentů PřF OU, včetně členů ČSOP).
Popis projektu
Proběhnou faunisticko-ekologické průzkumy zaměřené na ochranářsky významné druhy vážek,
jejichž výskyt je v regionu potvrzený, příp. předpokládaný. Preferovány budou „naturové druhy“.
Bude sledován také výskyt dalších druhů, které jsou hodnoceny dle Červeného seznamu ČR určitým
stupněm ohrožení (Somatochlora arctica, S. alpestris, Libellula fulva, zástupce čel. Gomphidae, druhy
z rodu Cordulegaster, Leucorrhinia rubicunda, Orthetrum brunneum, O. coerulescens a další). Budou
sledovány také kvantitativní charakteristiky (abundance larev a exuvií, odhady četnosti dospělců). U
vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) bude kromě sběru exuvií provedeno také značkování
dospělců, jejich vypuštění a zpětný odchyt pro výpočet populačních hustot (pokračování prací
z projektu realizovaného v roce 2004).
Cíle projektu
• Provést aktuální ekologicko-faunistickou charakteristiku odonatofauny zkoumaných lokalit se
zvláštním zřetelem na ohrožené (chráněné) druhy.
• Zkoumat výskyt a ekologii „naturových“ druhů, především vážky jasnoskvrnné, u níž bude
proveden odhad početností populací.
• Výsledky interpretovat tak, aby mohly být využitelné v ochranářské praxi.
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B. METODIKA A VÝSLEDKY PROJEKTU
Metodika
Při každé návštěvě sledované lokality byl průzkum prováděn v průměru 2–3 hodiny, vždy
v časovém rozmezí obvykle mezi 10. a 17. hodinou. Terénní průzkumy proběhly většinou ve dnech
s vyšší slunečností a nízkou větrností.
Při každé návštěvě byl sledován výskyt vývojových stadií: larva, juvenilní imago, vybarvené
imago, déle exuvie a byly také zaznamenávány údaje o kopulaci, kladení vajíček a teritorialitě.
Autochtonní výskyt daného druhu byl s určitostí prokázán pouze v těch případech, kdy byly zjištěny
jeho larvy, exuvie či čerstvě vylíhlí dospělci.
Odběr imag byl prováděn standardně pomocí emtomologické síťky, výjimečně také smýkáním,
larvy byly odebírány pomocí hydrobiologických sítěk, exuvie byly vyhledávány individuálně. Odběr
imag a larev na vyhlášených zvláště chráněných územích byl prováděn pouze v počtu kusů nezbytně
nutném pro determinaci jednotlivých druhů a získání dokladového materiálu v souladu s rozhodnutími
o povolení vydanými Ministerstvem životního prostředí v Praze (pro NPR Rejvíz) a dalších orgánů
státní ochrany přírody (Správa CHKO Jeseníky). Převážná většina jedinců byla vrácena zpět do
přírodního prostředí. Dokladový materiál byl konzervován v 75% ethanolu, část exuvií a imag byla
preparována „na sucho“.
Imaga byla determinována podle klíčů autorů Askew (1988), Hanel & Zelený (2000) a Wendler
& Nőss (1994); larvy a exuvie dále podle klíčů: Gerken & Sternberg (1999), Heidemann &
Seidenbusch (1993) a Kohl (2003).
V roce 2005 bylo monitorováno více než 30 lokalit, z nichž 7 (tab.1) lze považovat za hlavní
místa průzkumů.
Tab. 1: Přehled hlavních zkoumaných lokalit v roce 2005
Lokalita

ZCHÚ Stručný popis, výška (m n.m.)

Darkovský Dvůr
– „tůně hájky“
Karviná-Darkov

–

Pokles u
skládky TKO
Karviná-Doly

–

Pokles u
starého kostela
Karviná-Louky

–

Odtokový kanál
Paskov

–

Rejvíz

NPR

Řeka Osoblaha

–

Bělidlo-soustava –
rybníčků

Systém zvodnělých depresí slatiništního typu, které jsou
součástí rozsáhlé poklesové kotliny, staré cca. 10–20 let na
ploše trvalých trávních porostů, dnes s četnými náletovými
porosty bříz, vrb ad. Plocha zvodnění odhadována na 1–2 ha,
dno je bahnité i kamenité, s velkým množstvím zbytků
zaplavených dřevin, břehy i dna tůní často silně porostlé
mechy. 230 m.
Zvodnělý pokles, vodní plocha má přibližně čtvercový tvar,
délka strany nádrže je cca 40–50 m. Dno je bahnité a
kamenité, s velkým množstvím zbytků zaplavených dřevin,
jeden z břehů (V) je zpevněn návozy důlní hlušiny. 270 m.
Systém menších zvodnělých rozlehlých depresí se silně
vyvinutým litorálním porostem, které jsou součástí rozsáhlé
poklesové kotliny na ploše trvalých trávních porostů. 220–230
m.
Odtokový kanál lichoběžníkového tvaru, dno a břehy jsou
vytvořeny z betonových dlaždic, vodní sloupec dosahuje max.
několika cm. cca 250 m.
Vrcholová partie Jeseníků – smilkové hole, pralesovité horské
smrčiny a bučiny, vrchovištní rašeliniště.
1310–1320 m.
Řeka Osoblaha v úseku pod Dívčím Hradem, kamenité dno,
místy peřejnaté úseky; přírodě blízký charakter toku, vč. jeho
břehů, jižní břeh zalesněný. 270 m.
Soustava čtyř starých menších, v létě převážně vysýchajících,
rybníčků ve Vítkově. Jedna břehová strana zarostlá
stromovou vegetací, jinak břehy otevřené. Silně rozvinutá,
pestrá litorální vegetace. 440 m.
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Mapovací
čtverec
6177

6176

6177

6177

5969

5771,
5772
2672

Výsledky
Přehled výskytu ochranářsky významných druhů na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
V následujícím tabelárním přehledu (tab. 2) jsou shrnuty faunistické nálezy 22 ochranářsky
významných (ohrožených) druhů z moravsko-slezského regionu.
Tab. 2: Přehled nálezů ochranářsky významných druhů vážek na vybraných lokalitách Moravy a
Slezska v roce 2005 (j = juvenil, t = tandem, k = kopulace, o = ovipozice, + = prezence, kvad. =
čtverec faunistického mapování, výš = nadm.výška m n.m.)
stád
. sex počet j t k o biotop

datu
m kvad výš

druh

obec

lokalita

Lestes
virens

KarvináDoly

Pokles u skládky

Lestes
virens

Rejvíz

NPR Rejvíz Velké imag
jezírko
o ♂

4

vrchovišt 30.8.
ě
05 5769 760

Lestes
virens

Rejvíz

NPR Rejvíz Malé imag
jezírko
o ♂

1

vrchovišt 30.8.
ě
05 5769 760

Lestes
virens

Rejvíz

NPR Rejvíz Malé imag
jezírko
o
♀

1

vrchovišt 6.9.0
ě
5 5769 760

Lestes
virens

Rejvíz

NPR Rejvíz Velké imag
jezírko
o ♂ ♀ 2 až 5

+++

Lestes
virens

Havířov

51 až
imag
o ♂ ♀ 100

+++

Lestes dryas

Vítkov

Bělidlo-soustava imag
rybníčků
o ♂

Lestes dryas

imag
o ♂ ♀ 2 až 5 +

důlní 18.7.
pokles
05 6176 270

vrchovišt 6.9.0
ě
5 5769 760

tůň

23.9.
05 6276 265

+

rybník

29.5.
05 6272 440

Vítkov

21 až
Bělidlo-soustava imag
rybníčků
o ♂ ♀ 50 +

rybník

14.6.
05 6272 440

Lestes dryas

Vítkov

Bělidlo-soustava exuv
rybníčků
ie

rybník

14.6.
05 6272 440

Lestes dryas

Vítkov

Bělidlo-soustava imag
21 až
rybníčků
o ♂ ♀ 50 +

rybník

17.6.
05 6272 440

Lestes dryas

Vítkov

Bělidlo-soustava exuv
rybníčků
ie

rybník

17.6.
05 6272 440

Lestes dryas

KarvináDoly

U Rondelu

Pokles u skládky

1

4

6

imag
o ♂ 2 až 5
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důlní 18.7.
pokles
05 6176 270

lgt.,
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.

Lestes dryas

Vítkov

Erythromma Karvináviridulum
Louky

Bělidlo-soustava imag
rybníčků
o ♂

velký pokles

2

imag
21 až
o ♂ ♀ 50

rybník

10.8.
05

důlní 18.7.
05
+ + + pokles

Erythromma
viridulum
Erythromma
viridulum
Erythromma
viridulum
Erythromma
viridulum

KarvináLouky
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly

Aeshna
affinis

Vítkov

Aeshna
affinis

Havířov

Aeshna
juncea

Rejvíz

NPR Rejvíz Velké imag
11 až
jezírko
o ♂ ♀ 20

Aeshna
juncea

Rejvíz

NPR Rejvíz slatě

Aeshna
juncea

Rejvíz

NPR Rejvíz Malé imag
jezírko
o ♂

Aeshna
juncea

Rejvíz

NPR Rejvíz Velké imag
11 až
jezírko
o ♂ ♀ 20

++

vrchovišt 6.9.0
ě
5

Aeshna
subarctica

Rejvíz

NPR Rejvíz Malé imag
11 až
jezírko
o ♂ ♀ 20

+++

vrchovišt 30.8.
ě
05

Aeshna
subarctica

Rejvíz

NPR Rejvíz Malé exuv
jezírko
ie

Aeshna
subarctica

Rejvíz

NPR Rejvíz Malé imag
11 až
jezírko
o ♂ ♀ 20

Aeshna
isoceles
Aeshna
isoceles

KarvináLouky
KarvináLouky

imag
důlní
o ♂ ♀ 2 až 5
pokles
imag
důlní
Pokles u skládky o ♂ ♀ 6 až 10 +
pokles
imag
důlní
Pokles u skládky o ♂ ♀ 6 až 10 + + pokles
imag
důlní
Pokles u skládky o ♂ ♀ 2 až 5
+ pokles

31.8.
05
27.7.
05
12.8.
05
27.8.
05

Bělidlo-soustava imag
rybníčků
o ♂

3

rybník

10.8.
05

imag
o ♂

2

tůň

23.9.
05

velký pokles

U Rondelu

pokles v lese
pokles ČSM u
tratí-malý

imag
o ♂♀

+

vrchovišt 30.8.
ě
05

3

+

vrchovišt 30.8.
ě
05

1

+

vrchovišt 30.8.
ě
05

vrchovišt 30.8.
ě
05

1

imag
o ♂
imag
o
♀

81

1
1

+++

vrchovišt 6.9.0
ě
5

důlní 13.6.
pokles
05
důlní 13.6.
pokles
05

A.
Dolný
lgt. et
6272 440 det.
A.
Dolný
lgt. et
6177 240 det.
A.
Dolný
lgt. et
6177 240 det.
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
A.
Dolný
lgt. et
6272 440 det.
A.
Dolný
lgt. et
6276 265 det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
A.
Dolný
lgt. et
6177 240 det.
A.
6177 280 Dolný

Aeshna
isoceles

Karvináimag
Louky Kanál mezi odvaly o ♂

1

kanál

Aeshna
isoceles

KarvináDarkov

2

důlní 14.6.
pokles
05

Aeshna
isoceles
Aeshna
isoceles
Aeshna
isoceles
Aeshna
isoceles
Aeshna
isoceles
Aeshna
isoceles
Aeshna
isoceles
Aeshna
isoceles
Aeshna
isoceles
Aeshna
isoceles

KarvináDarkov
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly

Gomphus
vulgatissimu Karvinás
Doly

tůně-hájky

tůně-hájky
Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky

imag
o ♂

imag
3
o ♂
imag
o ♂
1 +
imag
o ♂
4
imag
o ♂ 6 až 10
imag
o ♂ 6 až 10
imag
o ♂ 2 až 5
imag
o ♂
1
imag
o ♂ ♀ 2 až 5
imag
o ♂ 2 až 5
imag
o ♂
1

18.7.
05

důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles

15.7.
05
26.5.
05
29.5.
05
3.6.0
5
13.6.
05
19.6.
05
28.6.
05
3.7.0
5
13.7.
05
17.7.
05

Mokroš-Solecký imag
potok
o ♂

1

kanál

28.5.
05

Lutyňka

imag
o ♂

1

řeka

6.9.0
5

Ophiogomph Ostravaus cecilia
Svinov

Dubí

imag
o ♀

1

Onychogom
phus
Dolní
forcipatus Povelice

Osoblaha

imag
11 až +
o ♂ ♀ 20 +

řeka

14.6.
05

Osoblaha

exuv
ie

řeka

14.6.
05

Osoblaha

imag
21 až
o ♂ ♀ 50

řeka

14.7.
05

Gomphus
vulgatissimu
s

Dolní
Lutyně

Onychogom
phus
Dolní
forcipatus Povelice
Onychogom
phus
forcipatus Dívčí Hrad

terestrick 10.9.
ý
05

4

82

++

lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
6177 280 det.
lgt. Z.
Norkov
á, A.
Dolný
6177 240 det.
lgt. Z.
Norkov
á, A.
Dolný
6177 240 det.
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
A.
Dolný
lgt. et
6176 255 det.
lgt. Z.
Norkov
á, A.
Dolný
6076 210 det.
lgt. Z.
Mazac ,
A.
Dolny
revid
6175 210 foto
A.
Dolný
lgt. et
5771 295 det.
A.
Dolný
lgt. et
5771 295 det.
A.
Dolný
5771 307 lgt. et

Onychogom
phus
forcipatus Dívčí Hrad

Osoblaha

imag
o ♂

11 až
20

Onychogom
phus
Proskovic
forcipatus
e

Odra, pod
Ondřejnicí

imag
o ♂

Onychogom
phus
Proskovic
forcipatus
e

Ondřejnice-ústí

Onychogom
phus
Proskovic
forcipatus
e

Odra, pod
Ondřejnicí

řeka

27.7.
05 5771 307

3

řeka

29.7.
05 6274 238

imag
o ♂

2

řeka

29.7.
05 6274 238

imag
o ♂

1

řeka

9.9.0
5 6274 238

+

Somatochlor
a alpestris

Rejvíz

NPR Rejvíz slatě

imag
11 až
o ♂ ♀ 20

vrchovišt 21.6.
ě
05 5769 760

Somatochlor
a alpestris

Rejvíz

NPR Rejvíz slatě

exuv
ie

7

vrchovišt 21.6.
ě
05 5769 760

Somatochlor
a alpestris

Rejvíz

NPR Rejvíz slatě

imag
o ♂

3

vrchovišt 14.7.
ě
05 5769 760

3

vrchovišt 2.8.0
132
ě
5 5969 0

Somatochlor
Malá
NPR Praděd- imag
a alpestris Morávka
Barborka
o ♂
Somatochlor
a
flavomaculat
imag
a
Rejvíz NPR Rejvíz slatě o ♂ ♀
Somatochlor
a
flavomaculat
imag
a
Rejvíz NPR Rejvíz slatě o ♂

4

+

1

vrchovišt 14.7.
ě
05 5769 760

vrchovišt 30.8.
ě
05 5769 760

Orthetrum
albistylum

KarvináLouky

velký pokles

imag
11 až
o ♂ ♀ 20 + + +

důlní 30.5.
pokles
05 6177 240

Orthetrum
albistylum

KarvináLouky

velký pokles

imag
11 až
o ♂ ♀ 20 +

důlní 13.6.
pokles
05 6177 240

Orthetrum
albistylum

KarvináLouky

velký pokles

exuv
ie

důlní 13.6.
pokles
05 6177 240

1

Orthetrum
imag
albistylum Štramberk Lom-Na peklách o ♂ ♀
Orthetrum
albistylum

KarvináLouky

velký pokles

2

imag
o ♂ ♀ 6 až 10
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+ lom-tůň

14.7.
05 6474 353

důlní 18.7.
pokles
05 6177 240

det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et

Orthetrum
albistylum

KarvináDarkov

tůně-hájky

Orthetrum
albistylum

KarvináDoly

Pokles u skládky

imag
o ♂ ♀ 2 až 5

důlní 18.7.
pokles
05 6177 240

imag
o ♂

2

důlní 18.7.
pokles
05 6176 270

Orthetrum
imag
brunneum Štramberk Lom-Na peklách o ♀

1

lom-tůň

13.6.
05 6474 353

Orthetrum
exuv
brunneum Štramberk Lom-Na peklách ie

7

lom-tůň

13.6.
05 6474 353

imag
o ♂

1

důlní 2.6.0
pokles
5 6177 240

Orthetrum
coerulescen Karvináimag
s
Louky Kanál mezi odvaly o ♂

3

kanál

18.7.
05 6177 280

kaliště

17.5.
05 6176 268

kaliště

17.5.
05 6176 268

kaliště

28.5.
05 6176 268

kanál

28.5.
05 6176 255

kanál

30.5.
05 6176 255

kanál

30.5.
05 6176 255

Orthetrum
coerulescen Karvinás
Louky

pokles v lese

Libellula
fulva

KarvináDoly

Mokroš

imag
o ♂

2

Libellula
fulva

KarvináDoly

Mokroš

exuv
ie

4

Libellula
fulva

KarvináDoly

Mokroš

imag
11 až
o ♂ ♀ 20

Libellula
fulva

KarvináDoly

Mokroš-Solecký imag
potok
o ♂♀

3

Libellula
fulva

KarvináDoly

Mokroš-Solecký imag
potok
o ♂♀

4

Libellula
fulva

KarvináDoly

Mokroš-Solecký imag
potok
o ♂

2

Libellula
fulva

KarvináLouky

velký pokles

imag
o ♂♀

Sympetrum Karvináimag
danae
Louky poklesy u kostela o ♂

2

4

+

2

důlní 30.5.
pokles
05 6177 240

důlní 18.7.
pokles
05 6177 230

1

Sympetrum
imag
11 až
danae
Štramberk Lom-Na peklách o ♂ ♀ 20
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+
+

++

lom-tůň

29.8.
05 6474 353

det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et

Sympetrum
danae

Rejvíz

NPR Rejvíz Velké imag
vrchovišt 30.8.
jezírko
o ♂ ♀ 6 až 10 + + +
ě
05

Sympetrum
danae

Rejvíz

NPR Rejvíz slatě

Sympetrum
danae

Rejvíz

NPR Rejvíz Malé imag
jezírko
o ♂ 6 až 10 +

Sympetrum Karvinádanae
Louky

imag
11 až
o ♂ ♀ 20

+++

vrchovišt 30.8.
ě
05

vrchovišt 30.8.
ě
05

imag
11 až
o ♂ ♀ 20

důlní 31.8.
05
+ + + pokles

Sympetrum Karvináimag
11 až
danae
Louky poklesy u kostela o ♂ ♀ 20

důlní 31.8.
+ + + pokles
05

Sympetrum
danae

Rejvíz

NPR Rejvíz slatě

imag
o ♂♀

++

vrchovišt 2.9.0
ě
5

Sympetrum
danae

Rejvíz

NPR Rejvíz slatě

imag
11 až
o ♂ ♀ 20

++

vrchovišt 6.9.0
ě
5

Sympetrum
danae
Sympetrum
danae
Sympetrum
danae
Sympetrum
danae
Sympetrum
danae

Rejvíz
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly

NPR Rejvíz slatě

Sympetrum Karvinádanae
Louky

Sympetrum
danae

Havířov

Sympetrum Ostravadanae
Přívoz

Sympetrum
danae

Rejvíz

Sympetrum
depressiusc Karvináulum
Louky

velký pokles

7

Pokles u skládky

imag
o ♂ ♀ 6 až 10
imag
o ♂
1
imag
o ♂
1
imag
o ♂ ♀ 2 až 5
imag
o ♂ ♀ 2 až 5

vrchovišt
ě
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles

velký pokles

imag
11 až
o ♂ ♀ 20

důlní 23.9.
+ + + pokles
05

U Rondelu

imag
51 až
o ♂ ♀ 100

+++

U jezu

11 až
imag
o ♂ ♀ 20

tůň-mrtvé 23.9.
+ + + rameno 05

Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky

tůň

11.9.
05
20.7.
05
12.8.
05
27.8.
05
8.9.0
5

23.9.
05

NPR Rejvíz slatě

imag
o ♂

2

vrchovišt 25.9.
ě
05

velký pokles

imag
o ♂

1

důlní 31.8.
pokles
05
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det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
A.
Dolný
lgt. et
6177 240 det.
A.
Dolný
lgt. et
6177 240 det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
lgt. Z.
Bršťáko
5769 760 vá
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
A.
Dolný
lgt. et
6177 240 det.
A.
Dolný
lgt. et
6276 265 det.
A.
Dolný
lgt. et
6175 205 det.
A.
Dolný
lgt. et
5769 760 det.
A.
Dolný
lgt. et
6177 240 det.

Sympetrum
depressiusc Karvináulum
Louky
Sympetrum
fonscolombe
i

Vítkov

velký pokles

imag
o ♂

Bělidlo-soustava imag
rybníčků
o ♂♀

5

důlní 23.9.
pokles
05 6177 240

3

rybník

Sympetrum
fonscolombe Karvinái
Louky

velký pokles

Sympetrum
meridionale Bohumín

Pole

imag
o ♀

Sympetrum
Starý
meridionale Bohumín

Odra

imag
o ♂ ♀ 6 až 10

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Louky

V Luhu

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Louky

pokles v lese

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Louky

imag
11 až
o ♂ ♀ 20

imag
o ♂

29.5.
05 6272 440

důlní 30.5.
pokles
05 6177 240

terestrick 23.8.
ý
05 6076 195

1

řeka

5.9.0
5 6076 195

důlní 30.5.
pokles
05 6177 240

1

imag
o ♂ 6 až 10

důlní 2.6.0
pokles
5 6177 240

U železničního
přejezdu

imag
o ♂

1

důlní 2.6.0
pokles
5 6177 280

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Louky

pokles v lese

imag
o ♂

2

důlní 13.6.
pokles
05 6177 240

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Louky

V Luhu

imag
o ♂

1

důlní 13.6.
pokles
05 6177 240

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Darkov

tůně-hájky

imag
o ♂

2

důlní 18.7.
pokles
05 6177 240

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Darkov

tůně-hájky

imag
o ♂♀

7

+

důlní 26.5.
pokles
05 6177 240

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Darkov

tůně-hájky

imag
o ♂♀

11

++

důlní 28.5.
pokles
05 6177 240

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Darkov
Leucorrhinia Karviná-

tůně-hájky
tůně-hájky

imag
o ♂
imag ♂

3
3
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důlní 14.6.
pokles
05 6177 240
důlní 15.7. 6177 240

A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
A.
Dolný
lgt. et
det.
lgt. Z.
Norkov
á, A.
Dolný
det.
lgt. Z.
Norkov
á, A.
Dolný
det.
lgt. Z.
Norkov
á, A.
Dolný
det.
lgt. Z.

pectoralis

Darkov

Leucorrhinia
pectoralis
Leucorrhinia
pectoralis
Leucorrhinia
pectoralis
Leucorrhinia
pectoralis
Leucorrhinia
pectoralis
Leucorrhinia
pectoralis
Leucorrhinia
pectoralis
Leucorrhinia
pectoralis

KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly
KarvináDoly

o

Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky
Pokles u skládky

imag
o ♂♀
4
imag
o ♂ ♀ 10
++
imag
11 až
o ♂ ♀ 20
imag
o ♂ ♀ 6 až 10
imag
o ♂ ♀ 2 až 5
imag
o ♂ ♀ 2 až 5 +
imag
o ♂
1
imag
o ♂ ♀ 2 až 5

pokles

05

důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles
důlní
pokles

26.5.
05
29.5.
05
3.6.0
5
13.6.
05
19.6.
05
13.7.
05
17.7.
05
20.7.
05

Norkov
á, A.
Dolný
det.
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš
lgt. Filip
6176 270 Harabiš

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Darkov

tůně-hájky

exuv
ie

8

důlní 21.5.
pokles
05 6177

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Darkov

tůně-hájky

exuv
ie

1

důlní 28.5.
pokles
05 6177

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Darkov

tůně-hájky

exuv
ie

1

důlní 14.6.
pokles
05 6177

Leucorrhinia Karvinápectoralis
Darkov

tůně-hájky

exuv
ie

2

důlní 19.5.
pokles
05 6177

Leucorrhinia Ostravapectoralis
Přívoz

U jezu

Leucorrhinia Karvinárubicunda
Darkov

tůně-hájky

exuv
ie

2

důlní 19.5.
pokles
05 6177

Leucorrhinia Karvinárubicunda
Darkov

tůně-hájky

imag
o ♂♀

1

důlní 19.5.
pokles
05 6177

Leucorrhinia Karvinárubicunda
Darkov
Leucorrhinia Karvinárubicunda
Doly

imag
o ♂ ♀ 2 až 5

imag
o ♀
imag
Pokles u skládky o ♂
tůně-hájky

1
1

++

tůň-mrtvé 29.5.
rameno 05 6175

důlní 19.5.
pokles
05 6177
důlní 26.5.
pokles
05 6176

lgt. Z.
Norková,
A. Dolný
240 det.
lgt. Z.
Norková,
A. Dolný
240 det.
lgt. Z.
Norková,
A. Dolný
240 det.
lgt. Z.
Norková,
A. Dolný
240 det.
lgt. Z.
Mazac ,
A. Dolny
revid
205 foto
A. Dolný
lgt. et
240 det.
A. Dolný
lgt. et
240 det.
lgt. Z.
Norková,
A. Dolný
240 det.
lgt. Filip
270 Harabiš

Analýza velikosti populací a ekologie nejvýznamějších druhů
Detailní výzkumy ekologie a populačních denzit se týkají dvou ochranářsky nejvýznamnějších
druhů vážek:
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) – lesklice severská,
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) – vážka jasnoskvrnná.
K určení velikosti populace Somatochlora arctica a Leucorrhinia pectoralis na sledovaných
lokalitách byla použita metoda zpětných odchytů (live capture-recapture method). Tato metoda je
jednoduchá a relativně šetrná, navíc umožňuje sledování migrace a dalších etologických a
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ekologických charakteristik (rekopulaci, teritorialitu, disperzi, migraci, metapopulační dynamiku).
Vzhledem k etologickým charakteristikám druhu (obou pohlaví) bylo efektivní v rámci této metody
sledovat přednostně samčí jedince, kteří byli také použiti k výpočtu velikosti populace. Odchycení
jedinci byli značeni na křídla pomocí acetonového značkovače (japonský fix Uni Paint Marker ke
značení včelích matek dostupný ve včelařských prodejnách). Každý jedinec byl označen individuálním
kódem na křídla podle Cempírka (2000). Tato metoda značení využívá kombinování různých umístění
značek na celkem 12 lokusech křídel vážky (Příloha 1). Takto označení jedinci byli ihned po označení
vypuštěni zpět do prostředí. V každém termínu průzkumů byly zaznamenány kódy nově označených
jedinců, kódy zpětně odchycených jedinců, vč. kusů označených tentýž den, pokud byly zpětně
odchyceny (nutno zaznamenávat také opakované odchyty týchž kusů v daný den). Odhad velikosti
populace byl proveden pro každý termín zvlášť na základě metody Petersena, v úpravě pro méně
početné populace (Krebs 1999):
Vzorec pro výpočet abundance:

N=

M (n + 1)
R +1

Vzorec pro výpočet směrodatné odchylky:

s=

M 2 (n + 1) * (n − R)
( R + 1) 2 * ( R + 2)

N = velikost populace,
M =celkový počet označených jedinců,
n = celkový počet jedinců odchycených při následujícím odchytu
R = počet znovu odchycených označených jedinců
s = směrodatná odchylka.
Vzhledem k tomu, že metodou zpětných odchytů byly sledovány přednostně samci, bylo nutno
výsledky přepočítat na celkovou populaci dospělců, tj. výsledky musely být násobeny koeficientem
poměru pohlaví druhu, který je cca. = 2,0. Analýza vycházela z předpokladu, že jde o uzavřenou
populaci a dále, že pravděpodobnost odchycení každého jedince při každé návštěvě je stejná a
pravděpodobnost přežití mezi jednotlivými návštěvami je u každého jedince rovněž stejná.
Analýza velikosti populace „glaciálního reliktu“ – lesklice severské Somatochlora arctica
(Zetterstedt, 1840) –
V roce 2005 bylo označeno 49 samců a 13 samic druhu Somatochlora arctica. Zpětně bylo
odchyceno téměř 20 %. Na základě výpočtu lze předpokládat pravděpodobnou denzitu dospělých
jedinců tohoto druhu na lokalitě v roce 2005 v intervalu 150–200 (tab. 3).
Tab. 3: Výpočet populační denzity (dospělců) druhu Somatochlora arctica:
Datum

Označení
jedinci
(♂♂)

Abundance Směrodatná
Všichni
♂♂
odchylka
zaznamenání
jedinci

Zpětně
odchycení
(♂♂)

Celková
abundance
♂♂ ♀♀

14.7.2005

12

0

12

-

-

3.8.2005

13

0

1

24

12,0

48

30.8.2005

37

1

25

169

93,7

338

2.9.2005

40

4

7

59

14,8

118

6.9.2005

45

1

6

140

68,3

280

11.9.2005

47

1

3

90

36,7

180

25.9.2005

49

2

4

78

24,8

157

19

9

58

-

-

93
84

42
31

celkem
průměr
medián

88

187
168

Lesklice Somatochlora arctica má širší mezinárodní biologicko-ochranářský význam. Uvedený
druh je tyrfobiontem, typickým pro „parkové“ typy vrchovišť s rozptýlenými dřevinami a drobnými
polozastíněnými tůňkami až očky zarostlými rašeliníky (Sphagnum spp.). Tento glaciální relikt má
z hlediska faunisticko-ekologického v rámci zjištěných druhů mimořádný význam. Jde s velkou
pravděpodobností o jednu ze dvou známých populací tohoto druhu v české části Slezska a na Moravě
(vedle ojedinělých nálezů na Skřítku). Výše uvedená analýza je dosud jedinou konkrétní studií
velikosti populace tohoto druhu na našem území. Vyšší hodnota odhadované populační denzity navíc
ukazuje na to, že lokalita patří jednoznačně k nejvýznamnějším z pohledu výskytu a ochrany tohoto
druhu na našem území.
Bližší údaje k „naturovému“ druhu – vážce jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis)
V postiženém, nestabilním poddolovaném území Karvinska jsou populace dosti početné. Jde
velmi pravděpodobně o lokální populace propojené migracemi a vytvářejícími jednu či více
metapopulací. Tyto populace patří k nejpočetnějším v rámci celé České republiky. Vzniká tedy určitý
problém zajistit ochranou „naturových“ lokalit větší procento populace tohoto druhu v zemi (bez
těchto „problematických“ lokalit).
Přehled výskytu L. pectoralis na Karvinsku v roce 2005
V následujícím přehledu jsou vždy uvedeny: katastrální území, identifikační názvy lokalit
primárně vycházející z údajů v mapách, kódy čtverců faunistického mapování, zeměpisné souřadnice
vztahující se ke středovému bodu místa výskytu a stručný popis stanovišť. Materiál odchytil (leg.) či
pozoroval (observ.) a determinoval (det.) A. Dolný (není-li v textu uveden jiný údaj).
1. Karviná-Doly – Pokles u skládky TKO Horní Suchá (6176; 49°49'44'' N, 18°28'40'' E),
zvodnělá deprese v důlní pokleslině V od silnice II/474, přibližně 300 m Z od řízené skládky
TKO v Horní Suché.
V průběhu roku 2005 bylo označeno na lokalitě celkem 19 samců (4 samice). Velikost sezónní
populace imag byla vypočtena přibližně na 40 dospělců (tab. 4).
Tab. 4: Výpočet populační denzity (dospělců) druhu Leucorrhinia pectoralis za rok 2005 na lokalitě
Karviná-Doly – Pokles u skládky TKO
Datum

Označení
jedinci
(♂♂)

Zpětně
odchycení
(♂♂)

Abundance Směrodatná
Celková
Všichni
♂♂
zaznamenání
odchylka
abundance
♂♂ ♀♀
jedinci
3
11
9
3,3
20
6
15
3,4
34
13
18
2,9
40
6
17
0,0
37
4
17
0,0
37
1
17
0,0
37
2
51
29,4
112

26.5.2005
28.5.2005
1.6.2005
3.6.2005
13.6.2005
19.6.2005
28.6.2005
13.7.2005

3
11
13
17
17
17
17
19

0
3
4
9
6
4
1
0

20.7.2005

19

2

2

19

0,0

celkem

19

29

48

-

-

průměr

20

5

45

medián

17

1

37

42

2. Karviná-Darkov – Darkovský Dvůr – „tůně hájky“ (6177; 49°49'55'' N, 18°33'33'' E), soustava
zvodnělých slatiništních důlní pokleslin Z od silnice II/475 a JZ od bývalé ulice Těšínská.
V průběhu roku 2005 bylo označeno na lokalitě celkem 17 samců (1 samice). Velikost sezónní
populace imag byla vypočtena přibližně na 70 dospělců (tab. 5).
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Tab. 5: Výpočet populační denzity (dospělců) druhu Leucorrhinia pectoralis za rok 2005 na lokalitě
Karviná-Darkov – Darkovský Dvůr – „tůně hájky“
Datum

Označení
jedinci
(♂♂)

Zpětně
odchycení
(♂♂)

Všichni
Abundance Směrodatná
♂♂
zaznamenání
odchylka
jedinci

Celková
abundance
♂♂ ♀♀

26.5.2005
28.5.2005
14.6.2005

2
13
15

0
0
0

2
11
2

24
39

16,2
22,5

53
86

15.7.2005

17

1

3

30

12,2

66

17

1

18

-

-

průměr

31

17

68

medián

30

16

66

celkem

3. Karviná Louky – U železničního přejezdu (6177; 49°48'54'' N, 18°33'43'' E), zvodnělá terénní
deprese podél komunikace v areálu Dolu ČSM při jižním okraji odvalu v místě bývalé nádrže
Prostřední.
4. Karviná Louky – V Luhu (6177; 49°49'13'' N, 18°34'13'' E), velký zvodnělý důlní pokles 350
SV od Loucké Mlýnky u nádrže Něrodek.
5. Karviná Louky – pokles v lese (6177), menší zvodnělý dolní pokles s rákosinami, na dvou
stranách obklopený stromovou vegetací.
V roce 2005 zde bylo zaznamenáno okolo 5–10 jedinců. Označeni byli pouze tři samčí
jedinci; výpočet proto nešlo provést.
Ochrana a ohrožení
Stupně ohrožení a ochrany druhů podle Červené knihy (Škapec 1992), červených seznamů
České republiky (Hanel & Zelený 2000) a sousedních států (David 1999; Bernard, Buczyński,
Łabędzki & Tończyk 2002; Ott & Piper 1998) a podle mezinárodních právních norem zobrazuje tab. 6
(v tabelárním přehledu jsou uvedeny výhradně ty druhy, které jsou u nás nebo sousedních zemích
v určitém stupni ohrožení). Mnohé z vyskytujících se vážek jsou v sousedních zemích ohrožené, silně
ohrožené nebo dokonce ohrožené vyhynutím. Druh Leucorrhinia pectoralis jsou ohrožené a chráněné
také v celoevropském kontextu.
Tab. 6: Hodnocení druhů zkoumaných v roce 2005 podle Červeného seznamu vážek České republiky
(Evropy a sousedních států)
Druh
ZYGOPTERA
Lestes virens
Lasts dryas
Erythromma viridulum
ANISOPTERA
Aeshna affinis
Aeshna juncea
Aeshna subarctica
Aeshna isosceles
Gomphus vulgatissimus
Ophiogomphus cecilia
Onychogomphus forcipatus
Somatochlora flavomaculata
Somatochlora alpestris
Somatochlora arctica

Červená
kniha

+

CZ

SK

3
V
V

NT
NT
LC

V
3
2
V
V
3
3
V
3
2

NT
NT
3
V
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3
V
LC
3
3

PL

BRD

EU

IUCN

En

En

2
3

LC
DD
NT

3
V

DD
3
1
2
2
2
2
2
1
2

Orthetrum albistylum
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Libellula fulva
Sympetrum danae
Sympetrum meridionale
Sympetrum fonscolombei
Sympetrum depressiusculum
Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia rubicunda

3
3
V
1*
3

NT
3
3
DD

LC
DD

1
3
2
2
3

+

V
V
V
V

EX
V
3
3

2
2
2

(+)

Vysvětlivky: 1 = ohrožený vyhynutím; 2 = silně až kriticky ohrožený; 3 = ohrožený; V = zranitelný,
potenciálně ohrožený; NT = téměř ohrožený; LC = nejméně ohrožený; DD = údajově nedostatečný
taxon; + druh uvedený v Červené knize jako taxon v nebezpečí vymizení, jehož přežití je
nepravděpodobné, pokud přetrvají současné příčiny jeho ohrožení; En = ohrožený (endangered) – EU
a IUCN Red List; (+) = stupeň ohrožení přezkoumáván, EU = European Red list 1991; IUCN = IUCN
Red List 1994; * Aktuálně kriticky ohrožený druh, podle práce HANELA & ZELENÉHO (2000)
v České republice vyhynulý, nezvěstný druh.
Aktuální seznam vážek české části Slezska
Výzkumy z roku 2005 rozšířily znalosti o výskytu vážek na území českého Slezska.
V následujícím přehledu je soupis druhů vážek zjištěných v tomto regionu v průběhu období 1995–
2005 (* = Aleš Dolný leg., det. et coll., ? – historický nález bez dokladových exemplářů, recentní
výskyt nejistý, 1 – věrohodný literární údaj, bez verifikace provedené autorem).
Řád Odonata
Podřád: Zygoptera (Stejnokřídlice, motýlice)
Čeleď: Calopterygidae – motýlicovití
Calopteryx Leach, 1815
1. C. virgo (Linnaeus, 1758) – motýlice obecná*
2. C. splendens (Harris, 1782) – motýlice lesklá*
Čeleď: Lestidae – šídlatkovití
Lestes Leach, 1815
3. L. viridis (Vander Linden, 1825) – šídlatka velká*
[Syn. Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)]
4. L. barbarus (Fabricius, 1798) – šídlatka brvnatá*
5. L. virens vestalis Rambur, 1842 – šídlatka zelená*
6. L. sponsa (Hansemann, 1823) – šídlatka páskovaná*
7. L. dryas Kirby, 1890 – šídlatka tmavá*
Sympecma Burmeister, 1839
8. S. fusca (Vander Linden, 1820) – šídlatka hnědá*
Čeleď: Platycnemididae – šidélkovití
Platycnemis Burmeister, 1839
9. P. pennipes (Pallas, 1771) – šidélko brvonohé*
Čeleď: Coenagrionidae – šidélkovití
Pyrrhosoma Charpentier, 1840
10. P. nymphula (Sulzer, 1776) – šidélko ruměnné*
Erythromma Charpentier, 1840
11. E. najas (Hansemann, 1823) – šidélko rudoočko*
12. E. viridulum (Charpentier, 1840) – šidélko znamenané*
Coenagrion Kirby, 1890
13. C. hastulatum (Charpentier, 1825) – šidélko kopovité*
14. C. lunulatum (Charpentier, 1840) – šidélko jarní 1
15. C. ornatum (Sélys, 1850) – šidélko ozdobné 1
16. C. puella (Linnaeus, 1758) – šidélko páskované*
17. C. pulchellum (Vander Linden, 1825) – šidélko širokoskvrnné*
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Enallagma Charpentier, 1840
18. E. cyathigerum (Charpentier, 1840) – šidélko kroužkované*
Ischnura Charpentier, 1840
19. I. pumilio (Charpentier, 1825) – šidélko malé*
20. I. elegans (Vander Linden, 1820) – šidélko větší*
Podřád: Anisoptera (Různokřídlice, vážky)
Čeleď: Aeschnidae – šídlovití
Aeshna Fabricius, 1775
21. A. juncea (Linnaeus, 1758) – šídlo sítinové*
22. A. subarctica elisabethae Djakonov, 1922 – šídlo rašelinné*
23. A. mixta Latreille, 1805 – šídlo pestré*
24. A. affinis Vander Linden, 1820 – šídlo rákosní*
25. A. cyanea (O. F.Müller, 1764) – šídlo modré*
26. A. grandis (Linnaeus, 1758) – šídlo velké*
27. A. isoceles (O. F.Müller, 1767) – šídlo červené*
[Syn. Anaciaeschna isosceles (O. F.Müller, 1767)]
Anax Leach, 1815
28. A. imperator Leach, 1815 – šídlo královské*
29. A. parthenope (Sélys, 1839) – šídlo tmavé*
Hemianax Sélys, 1883
30. H. ephippiger (Burmeister, 1839) – šídlo hnědé 1
[Syn. Anax ephippiger (Burmeister, 1839)]
Brachytron Evans, 1845
31. B. pratense (O. F.Müller, 1764) – šídlo luční*
[Syn. Brachytron hafniense (O. F.Müller, 1764)]
Čeleď: Gomphidae – klínatkovití
Gomphus Leach, 1815
32. G. flavipes (Charpentier, 1825) – klínatka žlutonohá*
[Syn. Stylurus flavipes (Charpentier, 1825)]
33. G. vulgatissimus (Linnaeus, 1758) – klínatka obecná*
Ophiogomphus Sélys, 1854
34. O. cecilia (Fourcroy, 1785) – klínatka rohatá*
[Syn. Ophiogomphus serpentinus (Charpentier, 1825)]
Onychogomphus (Sélys, 1854)
35. O. forcipatus (Linnaeus, 1758) – klínatka vidlitá*
Čeleď: Cordulegastridae
Cordulegaster Leach, 1815
36. C. boltonii (Donovan, 1807) – páskovec kroužkovaný*
[Syn. Cordulegaster annulatus (Latreille, 1805)]
37. C. bidentata Sélys, 1843 – páskovec dvojzubý*
[Syn. Cordulegaster bidentatus Sélys, 1843]
Čeleď: Corduliidae – lesklicovití
Cordulia Leach, 1815
38. C. aenea (Linnaeus, 1758) – lesklice měděná*
Somatochlora Sélys, 1871
39. S. metallica (Vander Linden, 1825) – lesklice zelenavá*
40. S. alpestris (Sélys, 1840) – lesklice horská*
41. S. arctica (Zetterstedt, 1840) – lesklice severská*
42. S. flavomaculata (Vander Linden, 1825) – lesklice skvrnitá*
Čeleď: Libellulidae – vážkovití
Libellula Linnaeus, 1758
43. L. quadrimaculata Linnaeus, 1758 – vážka čtyřskvrnná*
44. L. fulva O. F.Müller, 1764 – vážka plavá*
45. L. depressa Linnaeus, 1758 – vážka ploská*
Orthetrum Newman, 1833
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46. O. cancellatum (Linnaeus,1758) – vážka černořitná*
47. O. albistylum (Sélys, 1848) – vážka bělořitná*
48. O. brunneum (Fonscolombe, 1837) – vážka hnědoskvrnná*
49. O. coerulescens (Fabricius, 1798) – vážka žlutoskvrnná*
Crocothemis Brauer, 1868
50. C. erythraea (Brullé, 1832) – vážka červená*
Sympetrum Newman, 1833
51. S. striolatum (Charpentier, 1840) – vážka žíhaná*
52. S. vulgatum (Linnaeus, 1758) – vážka obecná*
53. S. meridionale (Sélys, 1841) – vážka jižní*
54. S. fonscolombii (Sélys, 1840) – vážka jarní*
[Syn. Sympetrum fonscolombei (Sélys, 1840)]
55. S. flaveolum (Linnaeus, 1758) – vážka žlutavá*
56. S. sanguineum (O. F.Müller, 1764) – vážka rudá*
57. S. depressiusculum (Sélys, 1841) – vážka rumělková*
58. S. danae (Sulzer, 1776) – vážka tmavá*
59. S. pedemontanum (Allioni, 1766) – vážka podhorní*
Leucorrhinia Brittinger, 1850
60. L. caudalis (Charpentier, 1840) – vážka široká ?
61. L. albifrons (Burmeister, 1839) – vážka běloústá ?
62. L. dubia (Vander Linden, 1825) – vážka čárkovaná*
63. L. rubicunda (Linnaeus, 1758) – vážka tmavoskvrnná*
64. L. pectoralis (Charpentier, 1825) – vážka jasnoskvrnná*
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Vzácný hmyz (Insecta) Bzenecké Doubravy
Číslo projektu: 550105
Program: Lesní hmyz (mimo Formica)
Podpora projektu: 18 000,- Kč
Podávající organizace:
71/17 ZO ČSOP Pomoraví
Horka nad Moravou

Řešitel:
Pavel Bezděčka

Předložená závěrečná zpráva završuje projekt „Vzácný hmyz Bzenecké Doubravy“, se kterým
se v roce 2005 přihlásila ZO ČSOP Pomoraví (Horka nad Moravou) do společného programu ÚVR
ČSOP a LČR „Ochrana biodiverzity v lesích“. Tento program je zaměřen na mapování výskytu
vzácných a ohrožených druhů hmyzu v lesích kromě mravenců Formica.
Vymezení zájmového území
Zájmové území „Bzenecká doubrava“ je vymezeno hranicemi lesního komplexu Bzenecká
Doubrava, který je ve správě LČR LS Strážnice a je součástí vyhlášené ptačí oblasti Bzenecká
Doubrava – Strážnické Pomoraví. Kartograficky se jedná o lesní komplex ohraničený spojnicemi obcí:
Bzenec – přívoz, Rohatec, Ratíškovice, Vacenovice, Vlkoš, Vracov, Bzenec, Bzenec – přívoz. Území
se nachází na pravém břehu řeky Moravy a nezasahuje do lužních lesů na levém břehu. Součástí
zájmového území jsou tři MZCHÚ: NPP Váté písky, PP Vojenské cvičiště Bzenec a PP Osypané
břehy.
Charakteristika zájmového území
Jedná se o unikátní biotop psamofilních společenstev na vátých píscích, které byly vyváty z
terciérních sedimentů řeky Moravy v době poledové. Povrch je tvořen iniciálním stadiem půdy
(syrozem) s minimálním obsahem humusu, nedostatkem minerálních živin a kyselou půdní reakcí.
V zájmovém území jsou dochovány přírodní biotopy (stanoviště), jejichž ochrana je v zájmu EU.
Jedná se především o:
- otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem;
- panonské písčité stepi;
- fragmenty starých acidofilních doubrav s dubem letním na písčitých pláních.
Trávníky mělkých půd a písčin či staré acidofilní doubravy na písčitých pláních se vyjma
zájmového území vyskytují již jen v Polabí, na Českolipsku, Třeboňsku a Opavsku v oblastech vátých
písků (případně kvádrových pískovců), kde v minulosti byly přítomny acidofilní doubravy. Původními
lokalitami těchto biotopů jsou návěje vátých písků, hrany písčitých a štěrkopískových říčních teras a
vzácně plošiny pískovcových skal. Panonské písčité stepi se však v rámci České republiky vyskytují
pouze v zájmovém území.
V zájmovém území se původně (kolem roku 900 n. l. = počátky vlivu Slovanů, rozšiřování
bezlesí) střídaly kyselomilné doubravy s otevřenými plochami. Vlivem nadměrné pastvy a těžby ve
středověku zde propukly degradační procesy a došlo k obnovení pohybu písku větrem a šíření vátých
písků na sousední již zemědělskou půdu. Pokusy vzdělat tuto písčitou step s kostřavou ovčí a kavyly
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na úrodná pole ztroskotaly a proto byl problém řešen zalesněním. Úkolu se chopil lesní inspektor
bzeneckého lesního úřadu Jan Bedřich Bechtel. Ten, po řadě pokusů, do kultur brambor a obilí (tzv.
druhé krycí rostliny) nechal vysazovat jednoroční prostokořenné semenáčky borovice lesní. Tak před
více než sto lety (kolem roku 1842) byla většina území (cca 2.300 ha) uměle zalesněna převážně
borovou monokulturou. Jan B. Bechtel sklidil za svůj úspěch velké uznání a v roce 1906 mu Zemský
moravskoslezský lesnický spolek nechal nedaleko dnešního Bzence – přívozu postavit pomník.
Z hlediska biologického došlo zalesněním borovou monokulturou k ochuzení oblasti, neboť
trvale nezalesněné plochy zůstaly zachovány v malém procentu pouze na několika místech (v
současnosti uchovaných pouze podél železniční trati Přerov – Břeclav, ve vojenských prostorech u
Bzence, u soustavy rybníčků na Soboňkách u Rohatce, v okolí turistické základny Littner, při starých
širokých cestách = alejích procházejících oblastí a na jeho okrajích, zejména nad nivou řeky Moravy).
Dochované písčité biotopy Bzenecké Doubravy jsou charakteristické přítomností několika
biogeografických vlivů, což lze vhodně doložit na vegetaci. Prolínají se zde typy subatlantské čili
západoevropské, jejichž zástupci v zájmovém území dosahují východní hranice rozšíření (např.
paličkovec šedavý, trávnička prodloužená); typy boreální na jižní hranici rozšíření (mateřídouška
úzkolistá); typy pontické na severozápadní hranici rozšíření (smil písečný, kavyl písečný); typy
submediteránní často na severní hranici rozšíření (divizna fialová, kolenec pětimužný). Vyskytují se
zde i panonské endemity (kostřava Dominova, tomkovice plazivá).
Z výše uvedených rostlin právě kavyl písečný, kolenec pětimužný a tomkovice plazivá zde
mají jediné známé lokality výskytu v České republice.
V návaznosti na rostlinný kryt a ojedinělý charakter stanoviště je zde fauna zastoupená
množstvím teplomilných bezobratlých, kteří zde dosahují severní hranice rozšíření nebo ojedinělý
výskyt v rámci republiky (např. okáč písečný Hipparchia statilinus, travařík Pediasia fascelinnella,
vřetenuška Zygaena punctum).
Metodika
S ohledem na skutečnost, že projekty jsou pouze jednoroční a tedy na provedení tohoto
projektu byla stanovena jedna sezóna, byl aktivní průzkum prováděn v několika vybraných skupinách
hmyzu:
- Hymenoptera aculeata: Chrysididae, Cleptidae, Shecidae, Mutillidae, Scolioidea, Pompilidae,
Chalcididae, Vespoidea, Apidae, Formicidae;
- Coleoptera: Carabidae, Scarabaeidae, Elateridae, Buprestidae, Cerambicidae;
- Lepidoptera;
Zaznamenána byla i pozorování významných druhů některých dalších skupin (Mantodea,
Dermaptera). Do výsledků jsou zahrnuty i recentní poznatky o výskytu vzácných druhů několika
dalších skupin hmyzu, konkrétně Orthoptera, Heteroptera, Diptera: Asilidae, jiné čeledi Coleoptera.
Na sběru a zpracování dat se podíleli:
- Hymenoptera aculeata: Pavel Bezděčka, Dušan Vepřek
- Lepidoptera: Albert Gottwald
- Coleoptera: Pavel Bezděčka, Stanislav Benedikt, Ondřej Konvička, Dušan Trávníček
- Diptera - Asilidae: Jaroslav Bosák
- Orthoptera: Pavel Bezděčka, Jaroslav Holuša
- Heteroptera: Petr Kment
Vedle výběru cílových skupin hmyzu bylo třeba rozhodnout jak specifikovat výběr druhů
z jednotlivých výše uvedených skupin. Mnohé z nich mají vazbu na bezlesí a nejsou tedy striktně
lesní. Na druhé straně fauna drobných či větších bezlesí, která se vyskytuje na území lesního
komplexu Bzenecké Doubravy je nedílnou součástí celkové fauny tohoto lesního ekosystému. Hmyz
patří k primárním (fytofágové) i sekundárním (paraziti, parazitoidi a predátoři) konzumentům a
zastává nesmírně důležitou roli v potravních řetězcích nejen svých biotopů, ale i jejich širokého okolí
(např. i jako potrava ptáků aj. obratlovců).
Jednou z prioritních vlastností hmyzu je jeho vysoká ekologická potence, tedy schopnost
přizpůsobovat se nejrůznějším životním podmínkám a rychle reagovat na jeho změny. Tato schopnost
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snad dvojnásob platí u psamofilních druhů a obecně teplomilných druhů žijících v zájmovém území.
Rychlost obsazování čerstvých pasek ve zdejších borových monokulturách (první ataky nastávají již
během několika týdnů po ukončení těžby) je překvapivá. Důvodem je zejména skutečnost, že
Bzenecká Doubrava je protkána hustou sítí lesních cest s množstvím jejich křižovatek a jiných
maloplošných odlesněných ploch. Starší porosty borovic od padesáti roků výše jsou velmi světlé a
prakticky bez podrostu. Proto na jejich okrajích, zejména s jižní a východní expozicí, sahají stepní či
lesostepní formace cest širokým pásem do porostů. Z těchto míst se dokáže fauna otevřených stepních
a lesostepních biotopů velmi rychle šířit na čerstvě uvolněné plochy.
Je jednoznačné, že většina stepních a psamofilních druhů živočichů má jádro svého výskytu na
větších a trvalých bezlesích (např. v NPP Váté písky, ve vojenských prostorech u Bzence, pod
vedením VN u soustavy rybníčků Soboňky, v okolí turistické základny Littner, aj.), ale menší
populace a jednotlivci většiny druhů se objevují v celém zájmovém území.
Jakékoli výrazné změny a zásahy v Bzenecké Doubravě, například změny v druhové skladbě
porostů, trvalé zábory lesní půdy v souvislosti se stavební činností, těžba písku nebo plošná aplikace
insecticidů se jednoznačně dotknou zdejší lesní i nelesní fauny a budou na ni mít výrazný vliv (ať již
v pozitivním nebo negativním smyslu).
Ze všech výše uvedených důvodů bylo tedy rozhodnuto, že do výsledků tohoto projektu budou
ve zvolených skupinách zařazeny všechny významné, vzácné či ohrožené druhy, které se vyskytují
v zájmovém území (tedy na území Bzenecké Doubravy), bez ohledu na to zda prodělávají vývoj
striktně v lesním biotopu nebo v bezlesí.
Při sběru entomologických dat bylo v terénu užito běžně užívaných a šetrných metod
entomologického výzkumu. V žádném případě nebyly prováděny neselektivní sběry materiálu, jako
jsou zemní pasti nebo světelné lapače.
V následující kapitole jsou uvedena jména a přehledy druhů pouze vzácných, ohrožených a
zákonem zvláště chráněných, případně druhů jinak významných. Seznamy těchto druhů jsou uvedeny
v přehledných tabulkách, následuje komentář k nejvýznamnějším z nich.
Zkratky v tabulkách:
§

= chráněn v ČR vyhl. 395/1992 Sb. (KO = kriticky ohrožený, SO = silně
ohrožený, O = ohrožený)

ČK

= uveden v červené knize ČR ( E = ohrožený, V = zranitelný)

NAT = prioritní druh soustavy Natura 2000
Výsledky
COLEOPTERA - BROUCI
V rámci této skupiny byla během sezóny věnována mimořádná pozornost následujícím čeledím:
Carabidae – střevlíkovití, Scarabaeidae – vrubounovití, Elateridae - kovaříkovití, Buprestidae –
krascovití, Cerambicidae – tesaříkovití;
Tento výčet byl doplněn recentními daty z dalších čeledí: Chrysomelidae – mandelinkovití,
Curculionidae – nosatcovití;
Tab. 1.: Carabidae
vědecké jméno
Carabus s. scheidleri Panz.
Carabus u. ulrichi Germ.
Calosoma inquisitor L.
Cicindela germanica L.
Cicindela arenaria viennensis Schr.

české jméno
střevlík Scheidlerův
střevlík Ulrichův
krajník hnědý
svižník
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§
O
O
O
O
O

ČK

Nat

Cicindela sylvatica L.
Cicindela c. campestris L.
Miscodera artcica (Paykull)
Poecilus punctulatus (Schaller)
Pterostichus longicollis Duft.
Amara chaudorii incognita Fassati
Amara curta Dejean
Amara lunicollis Schioedte
Amara spreta Dejean
Amara fulva (O.F.Mueller)
Bradycellus harpalinus (Aud.-Ser.)
Cryptophonus melancholicus (Dej.)
Crypt. tenebrosus centralis (Sch.)
Pseudophonus calceatus (Duft.)
Harpalus smaragdinus (Duft.)
Harpalus xanthopus winkleri Scha.
Harpalus rufipalpis Sturm
Harpalus autumnalis (Duft.)
Harpalus s. serripes (Quen.in Sch.)
Harpalus anxius (Duft.)
Harpalus servus (Duft.)
Harpalus modestus Dejean
Harpalus picipennis (Duft.)
Harpalus froelichi Sturm

O
O
střevlíček

Harpalus hirtipes (Panzer)
Harpalus flavescens (Pill. et Mitt.)
Masoreus watterhalli (Gyll.)
Dromius schneideri Crotch
Syntomus obscuroguttatus (Duft.)
Syntomus foveatus (Fourcroy)
Cymindis humeralis (Fourcroy)
Cymindis angularis Gyll.
Cymindis macularis Mann.et Fisch.
Cymindis variolosa (F.)
Tab. 2.: Scarabaeidae
vědecké jméno
Maladera holosericea (Scop.)
Omaloplia ruricola (F.)
Anoxia pilosa (F.)
Polyphylla fullo (L.)
Melolontha hippocastani F.
Melolontha pectoralis Megerle

české jméno
chroustek hedvábný

§

chroustek opýřený
chroust mlynařík
chroust maďalový
chroust opýřený

SO
O
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ČK

Nat

x

Oxythyrea funesta (Poda)
Tropinota hirta (Poda)
Netocia ungarica (Herbst)
Liocola lugubris (Herbst)
Tab. 3.: Elateridae
vědecké jméno
Cidnopus ruzenae (Laibner)
Anostirus gracilicollis (Stierlin)
Agriotes gallicus Bois. et Lac.
Stenagostus rhombeus (Oliv.)
Cardiophorus asellus Erichson
Tab. 4.:Buprestidae
vědecké jméno
Melanophila cyanea F.
Melanophila f. formaneki Jakobson
Chrysobothris igniventris Reiiter
Oxypteris acuminata (DeGeer)
Chalcophora mariana L.
Buprestis octoguttata L.
Tab. 5.: Cerambicidae
vědecké jméno
Ergates faber L.
Prionus coriarius L.
Nothorhnina punctata (F.)
Glaphyra marmottani (Brisout)
Cortodera femorata (F.)
Callidium aeneum (De Geer)
Strangalia attenuata (L.)
Dorcadion fulvum (Scop.)
Dorcadion pedestre (Poda)
Monochamus galloprovincialis pistor (Germ.)
Acanthocinus aedilis L.
Acanthocinus griseus (F.)
Pogonocherus fasciculatus Deg.
Pogonocherus decoratus Fairmaire
Menesia bipunctata (Zoubkov)
Oberea euphorbiae (Germar)

chrostech chlupatý

O
SO

české jméno

§

ČK

Nat

české jméno

§

ČK

Nat

krasec měďák

O

české jméno
tesařík zavalitý
tesařík piluna

§
SO

ČK

Nat

§

ČK

Nat

tesařík kovový
kozlíček hnědý
kozlíček písečný
kozlíček sosnový
kozlíček dazule
kozlíček přeslenový

Tab. 6.: Chrysomelidae
vědecké jméno
Cassida panzeri Weise

české jméno
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Cassida seladonia Gyllenhal
Galeruca inetrrupta (Illiger)
Chrysolina c. carnifex (Fabricius)
Chrysolina g. gypsophilae (Köster)
Tab. 7.: Curculionidae
vědecké jméno
Apion variegatum Wencker
Cionus gebleri Gyllenhal
Coniocleonus turbatus (Fåhraeus)
Coniocl. nigrosuturatus (Goeze)
Gymnetron pirazzolii (Sierlin)
Gymnetron ictericum Gyllenhal
Lixus neglectus Fremuth
Peritelus familiaris Boheman
Sibinia unicolor (Fahraeus)
Tychius rufipennis C.Brisout de Ba

české jméno

§

ČK

Nat

Komentář
Střevlíkovití
Čeleď brouků střevlíkovitých je v zájmovém území zastoupena velmi početně. Včetně
písčitých břehů řeky Moravy zde bylo zjištěno celkem 171 druhů, z toho pro lesní porosty, lesní
paseky a cesty a jiná bezlesí (mimo břehy) připadá 105 druhů.
K nejvýznamnějším druhů patří bezesporu všechny druhy psammofilní (pískomilné), tedy:
Amara fulva, Cryptophonus melancholicus, Harpalus autumnalis, Harpalus servus, Harpalus hirtipes,
Harpalus flavescens a Cymindis macularis.
Dalším velice vzácným a významným druhem Bzenecké Doubravy je Miscodera arctica,
která se zde vyskytuje na jediné lokalitě v rámci České republiky. Ve střední Evropě se vyskytuje již
jen na několika lokalitách v alpínském pásmu švýcarských a tyrolských Alp.
Vrubounovití
Také této skupině byla věnována mimořádná pozornost, protože se zde vyskytuje celá řada
vzácných druhů se stejnou bionomií, jako chroust maďalový, který se stal postrachem zdejších lesních
hospodářů (LČR, obce, drobní vlastníci). V posledních letech jeho zdejší populace graduje a proto se
v roce 2007 (možná i 2006) uvažuje o letecké aplikaci insecticidů. Jakékoli plošné užití byť i cílených
prostředků jednoznačně vedle chrousta maďalového zdecimuje i ostatní druhy chroustů, chroustků i
ostatních vrubounovitých, včetně zvláště chráněných druhů, jako je Oxythyrea funesta (současně na
vzestupu) a dnes již velice vzácný chroust mlynařík (Polyphylla fullo). Do výčtu vzácných druhů byl
zařazen i chroust maďalový (Melolontha hippocastani), jehož populace v posledních letech
v Bzenecké Doubravě radikálně sílí a způsobuje závažné škody na výsadbách borovic i listnáčů.
Gradace se očekává v roce 2007. Z celorepublikového hlediska se však jedná o dnes již vzácný druh
naší fauny.
Kovaříkovití
V tabulce je uvedeno pouze pět skutečně nejvýznamnějších druhů z nichž mimořádnou
pozornost zaslouží Cidnopus ruzenae, který zde má jedinou lokalitu v rámci republiky.
Krascovití
Stejně jako v dalších xylofágních a dendrofágních skupinách brouků byla i u krasců pozornost
věnována především druhům, jejichž vývoj je vázaný na borovici lesní. Všechny v tabulce uvedené
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druhy jsou vzácné a velký krasec měďák (Chalcophora mariana) patří mezi zákonem chráněné druhy.
Jeho zdejší populace patří k nejsilnějším na Moravě.
Tesaříkovití
Jeden z našich největších brouků, tesařík zavalitý (Ergates faber), nebyl na území Bzenecké
Doubravy pozorován již několik desítek let. To však neznamená, že by zde v málo postižitelné
zbytkové populaci nemohl přežívat. K největším vzácnostem mezi tesaříky Bzenecké Doubravy patří
Nothorhnina punctata. Nepočetně žije ve starých nasluněných borovicích. Je to velmi vzácný,
vymírající a nanejvýš lokální druh. Dalším nesmírně vzácným tesaříkem je Glaphyra marmottani,
který je vyjma Bzeneckou Doubravu znám jen ze čtyř jiných lokalit na Moravě.
Dobré je upozornit na výskyt tesaříka Cortodera femorata. Je to poměrně druh řídký až
vzácný, prodělávající vývoj v šiškách jehličnatých dřevin, tady borovice lesní. Z ostatních druhů ještě
třeba upozornit na tesaříka Menesia bipunctata, který je v ČR velmi lokální a vzácný, vývojově
vázaný na krušinu olšovou. Je znám pouze z několika lokalit na Moravě a v poslední době došlo ke
vzrůstu populační hustoty tohoto druhu na Bzenecku a v okolí Rohatce. Posledním komentovaným
druhem tesaříkovitých je Oberea euphorbiae . Na Moravě je tento druh známý pouze ze dvou lokalit,
je velmi vzácný a lokální, jeho vývoj probíhá v Tithymalus palustris.
Mandelinkovití
V tabulce jsou uvedeny opravdu nejvzácnější a nejvýznamnější druhy této čeledi.
Cassida panzeri je xerotermní druh vázaný na Asteraceae ,v celé ČR je velmi vzácný. Cassida
seladonia je v celém svém areálu raritní druh s vazbou na Filago spp. a na Moravě je recentně po
dlouhé době v oblasti Bzenecké Doubravy opět potvrzen. V Čechách se nevyskytuje. Galeruca
inetrrupta a Chrysolina carnifex carnifex se vyskytují pouze na písčitých lokalitách na Artemisia
campestris. V ČR velmi vzácné druhy. Mandelinka Chrysolina gypsophilae gypsophilae je xerotermní
a lokální druh. Na Moravě se dnes vyskytuje pouze v oblasti Bzenecké Doubravy.
Nosatcovití
Nosatec Apion variegatum je vzácný druh, který se v ČR vyskytuje pouze na Znojemsku a v
oblasti Bzenecké Doubravy. Druh Cionus gebleri, vázaný vývojově na Verbascum phoenicum se
v rámci ČR vyskytuje pouze na území Bzenecké Doubravy. Pro Českou republiku jsou stejně
významnými a zde na jediné lokalitě žijícími nosatci jsou Gymnetron ictericum a Gymnetron
pirazzolii, vázaní na Plantago indica, dále Lixus neglectus, což je panonský endemit s vazbou na
Rumex acetosa a s centrem výskytu na Moravském poli, v ČR pouze velmi vzácně v oblasti Bzenecké
Doubravy, velmi vzácně. Opominout nelze nosatce Peritelus familiaris s vazbou na Graminaceae,
který má v Bzenecké Doubravě jediný známý výskyt v ČR. K největším nosatcům zájmového území
patří Coniocleonus nigrosuturatus, který má dnes na území Bzenecké Doubravy jedinou známou
lokalitu výskytu v ČR. Larvy tohoto druhu žijí v koříncích bylin, nejvíce na Thymus spp., imága se
vyskytují od jara do podzimu. Dalšími významnými zástupci této velmi početné čeledi brouků jsou
Coniocleonus turbatus, vzácný terikolní druh vyskytující se v ČR pouze velmi lokálně v písčitých
oblastech. Dále Sibinia unicolor, známý pouze z Dunajovických kopců a oblasti Bzenecké Doubravy.
Nebo Tychius rufipennisv vyskytující se v ČR velmi vzácně jen na Znojemsku a v oblasti Bzenecké
Doubravy.
Lepidoptera – motýli
Tab. 8: Významné, vzácné a ohrožené druhy motýlů (Lepidoptera) Bzenecké Doubravy
vědecké jméno
české jméno
§
ČK
Ptilocephala plumifera
vakonoš tymiánový
Zygaena laeta
vřetenuška pozdní
E
Zygaena punctum
vřetenuška čtverotečná
Brachodes appendiculatus
stepníček běloskvrnný
Synansphecia muscaeformis
nesytka trávníčková
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Chamaesphecia leucopsiformis
Synaphe antennalis
Crambus hamellus
Agriphila deliella
Pediasia fascelinella
Saturnia pyri
Proserpinus proserpina
Hyles euphorbiae
Carchardus alceae
Pyrgus carthami
Zerynthia polyxena
Iphiclides podalirius
Papilio machaon
Satyrium ilicis
Lycaena dispar
Lycaena alciphron
Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis
Maculinea arion
Maculinea telejus
Polyommatus bellargus
Apatura iris
Apatura ilia

nesytka bělavá
zavíječ
travařík
travařík
travařík
martináč hrušňový
lišaj pupalkový
lišaj pryšcový
soumračník slézový
soumračník proskurníkový
pestrokřídlec podražcový
otakárek ovocný
otakárek fenyklový
ostruháček česvinový
ohniváček černočárný
ohniváček modrolesklý
modrásek rozchodníkový
modrásek kozincový
modrásek černoskvrnný
modrásek očkovaný
modrásek jetelový
batolec duhový
batolec červený

Melitaea cinxia
Melitaea didyma
Hipparchia fagi
Hipparchia alcyone
Hipparchia semele
Hipparchia statilinus
Arethusana arethusa
Brintesia circe
Hyponethele lupina
Hyponephele lycaon
Lopinga achine
Narraga fasciolaria
Pterophora chlorosata
Cyclophora quercimontaria
Phibalapteryx virgata
Aplocera efformata
Drymonia velitaris
Catocala electa
Catocala puerpera
Eublemma minutata

hnědásek kostkovaný
hnědásek květelový
okáč medyňkový
okáč bělopásný
okáč metlicový
okáč písečný
okáč kostřavový
okáč voňavkový
okáč středomořský
okáč šedohnědý
okáč jílkový
kropenatec pelyňkový
kropenatec hasivkový
očkovec rudopásný
vlnočárník šerokřídlý
píďalka písčinná
hřbetozubec jižní
stužkonoska vrbová
stužkonoska vzácná
světlopáska maličká
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SO
O

KO
O
O

KO

V

E

x

E

x
x

O
O

E

E

SO

x

Schinia cognata
Paradrina selini
Eremodrima gilva
Actinotia radiosa
Cleoceris scoriacea
Apamea illyria
Mesoligia literosa
Calamia tridens
Staurophora celsia

černopáska radýlková
blýskavka vřesovištní
blýskavka plachá
osenice paprsčitá
jasnobarvec bělozářkový
šedavka bučinová
šedavka znamenaná
travařka zelená
travařka ozdobná

Phragmatiphila nexa
Hadena albimacula
Hadena filigrama
Hadena irregularis
Siderdis albicolon
Conisania leineri
Epilecta linogrisea
Eurois occulta
Xestia ashworthi
Euxoa crypta
Actaebia praecox
Agrotis vestigialis
Meganola togatulalis
Earis vernana
Spiris striata
Coscinia cribraria
Hyphoraira aulica
Arctia festiva
Euplagia quadripunctaria
Callimorpha dominula
Tyria jacobeae

rákosnice ostřicová
můra běloskvrnná
můra ozdobná
můra ušnicová
můra bělotečná
můra Leinerova
osenice žlutošedá
osenice velká
osenice starčková
osenice
osenice zelenavá
osenice písečná
drobnuška dubová
zeleněnka lindová
přástevník jestřábníkový
přástevník fialkový
přástevník užankový
přástevník pryšcový
přástevník kostivalový
přástevník hluchavkový
přástevník starčkový

O

E

E
x

Komentář
K ojedinělým nálezům z Bzenecké Doubravy významným a vzácným z hlediska fauny motýlů České
republiky je třeba řadit následující druhy:
- ohniváček modrolesklý - výskyt z vlhčích stanovišť v blízkosti Rohatce – Soboněk;
- hřbetozubec jižní se v oblasti vyskytuje ve fragmentech teplých doubrav;
- stužkonoska vzácná je druhem nejteplejších lužních lesů a vyskytuje se na východní hranici
zájmového území;
- blýskavka plachá byla zastižena v okolí železniční stanice Bzenec-přívoz;
- šedavka bučinová je vzácným druhem lesních okrajů a světlin Bzenecké Doubravy;
- vřetenuška čtveroskvrnná, dosahující v Bzenecké Doubravě severozápadní hranici rozšíření;
- zavíječ Synaphe antennalis je znám především z oblasti vátých písků Bzenecké Doubravy;
- travařík Crambus hamellus je rovněž pískomilným druhem, který lze zastihnout na mladých
borovicích pouze na území Bzenecké Doubravy;
- travařík Pediasia fascelinnella byl v ČR poprvé pozorován v oblasti vátých písků mezi Bzencem a
Rohatcem;
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- pestrokřídlec podražcový se lokálně vyskytuje na jižní a jihovýchodní Moravě, v Bzenecké
Doubravě se vyskytuje stabilizovaná populace;
- okáč medyňkový žije v současné době jen na jižní a jihovýchodní Moravě. Středomoravské a české
populace vyhynuly, populace v Bzenecké Doubravě je velmi stabilní.
Nejohroženější druhy motýlů zájmové oblasti jsou z hlediska kategorizace v Červené knize rozděleny
do kategorií:
Kriticky ohrožené (CE)
- ostruháček česvinový je současně nejvzácnější ostruháček v ČR, žijící v Bzenecké Doubravě ve
fragmentech světlých doubrav na nižších stromech;
- okáč metlicový, okáč kostřavový a okáč šedohnědý tvoří trojici druhů suchých výslunných míst, s
výskytem na hranici pozorovatelnosti;
Druhy vymírající (NE)
- okáč bělopásný přežívá v oblasti vátých písků na hranici pozorovatelnosti;
- okáč písečný v oblasti Bzenecké Doubravy, která je jediným místem výskytu v ČR;
Hymenoptera aucleata – žahadloví blanokřídlí
V zájmovém území byl potvrzen výskyt celkem 171 druhů žahadlových blanokřídlých (vyjma
sociální blanokřídlé). Z tohoto množství můžeme jako vzácné a významné druhy označit ty, které jsou
zařazeny do připravovaného Červeného seznamu ČR. Jedná se o 61 druhů zahrnutých do kategorií EX
= regionálně vyhynulý, nebo vyhubený, CR = kriticky ohrožený, EN ohrožený a VU = zranitelný.
Tab. 9: Významné, vzácné a ohrožené druhy žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera auleata)
Bzenecké Doubravy (mimo sociální blanokřídlé)
kateg
EX

CR

druh
Cryptocheilus fabricii (Vander Linden, 1827)
Palarus variegatus (Fabricius, 1781)
Stizus perrisi Dufour,1838
Dryudella femoralis (Mocsáry, 1879)
Ancistrocerus ichneumonideus (Ratzeburg, 1844)
Priocnemis pellipleuris Wahis, 1998
Arachnospila wesmaeli (Thomson, 1870
Hedychridium zelleri (Dahlbom, 1845)
Tiphia ruficornis Klug, 1810
Meria tripunctata (Rossi, 1790)
Physetopoda subcomata (Wesmael, 1851)
Dasylabris maura (Linnaeus, 1758)
Dasylybris regalis (Fabricius, 1793)
Scolia sexmaculata (O.F. Müller, 1766)
Pterocheilus phaleratus (Panzer, 1797)
Eumenes sareptanus insolatus Müller, 1923
Auplopus rectus (Haupt, 1926)
Aporinellus sexmaculatus (Spinola 1895)
Ammophila terminata F. Smith, 1856
Passaloecus monilicornis Dahlbom, 1842
Dryudella lineata Mocsáry, 1879
Tachysphex helveticus Kohl, 1885
Tachysphex nitidus (Spinola, 1805)
Bembicinus hungaricus (Frivaldszky, 1877)
Bembix rostrata (Linnaeus, 1758)
Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827)
Dryudella tricolor (Vander Linden, 1829)
Ectemnius confinis (Walker, 1871)
Harpactus moravicus (Šnoflák, 1943)
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čeleď
Pompilidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Pompilidae
Pompilidae
Pompilidae
Chrysididae
Tiphiidae
Tiphiidae
Mutillidae
Mutillidae
Mutillidae
Scoliidae
Vespidae
Vespidae
Pompilidae
Pompilidae
Sphecidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Sphecidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
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Leptochilus regulus (Saussure, 1856)
Arachnospila opinata (Tournier, 1889)
Chrisis inaequalis Dahlbom, 1845
Scolia hirta (Schrank, 1781)
Microdynerus exilis (Herrich-Schäffer, 1839)
Arachnospila fuscomarginata (Thomson, 1870)
Sphex funerarius Gussakovskij, 1943
Ammophila heydeni Dahlbom, 1845
Mimesa bicolor Jurine, 1808
Spilomena mocsaryi Kohl, 1898
Oxybelus argentatus treforti Sajo, 1884
Oxybelus mandibularis Dahlbom, 1845
Oxybelus quatuordecimnotatus Jurine, 1807
Cerceris interrupta (Panzer, 1791)
Tachysphex grandii Beaumont, 1965
Crabro scutellatus (Scheven, 1781)
Evegates pectinipes (Linnaeus, 1758)
Hedychrum nobile Scopoli, 1763
Antepipona orbitalis (Herrich-Schäffer, 1839)
Pompilus cinereus (Fabricius, 1775)
Episyron rufipes (Linnaeus, 1758)
Passaloecus brevilabris Wolf, 1958
Dinetus pictus (Fabricius, 1793)
Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1851)
Miscophus bicolor Jurine, 1807
Lindenius pymaeus armatus (Vander Linden, 1829)
Crossocerus cetratus (Shuckard, 1837)
Crossocerus wesmaeli (Vander Linden, 1829)
Bembicinus tridens (Fabricius, 1781)
Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758)
Episyron albonotatum (Vander Linden, 1827)
Agenioideus usurarius (Tournier, 1889)

Vespidae
Pompilidae
Chrysididae
Scoliidae
Vespidae
Pompilidae
Sphecidae
Sphecidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Pompilidae
Chrysididae
Vespidae
Pompilidae
Pompilidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Crabronidae
Pompilidae
Pompilidae

Tab. 10.: Významné, vzácné a ohrožené druhy sociálních blanokřídlých (Hymenoptera auleata)
Bzenecké Doubravy
Formicidae - mravenci
Formicoxenus nitidulus (Nylander,1846)
Messor muticus (Nylander,1849)
Myrmecina graminicola (Latreille,1802)
Myrmica lobicornis Nylander,1846
Tapinoma erraticum (Latreille,1798)
Camponotus vagus (Scopoli,1763)
Formica cinerea Mayr,1853
Formica cunicularia Latreille,1798
Formica exsecta Nylander,1846
Formica fusca Linnaeus,1758
Formica polyctena Förster,1850
Formica pratensis Retzius,1783
Formica pressilabris Nylander,1846
Formica rufa Linnaeus,1758
Formica rufibarbis Fabricius,1793
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§O
§O
§O
§O
§O
§O
§O
§O
§O

Lasius psammophilus Seifert,1992
Plagiolepis vindobonensis Lomnicki,1925
Vespidae – vosy
Polistes dominulus (Christ,1791) = P.gallicus L.
Polistes nimpha (Christ,1791)
Vespula media (Retzius,1783)
Apidae (Apinae) – čmeláci a pačmeláci (všechny druhy §O)
Bombus cryptarum (Fabricius, 1775)
B. hortorum (Linnaeus, 1761)
B. humilis Illiger, 1806
B. hypnorum (Linnaeus, 1758)
B. lapidarius (Linnaeus, 1758)
B. lucorum (Linnaeus, 1761)
B. pascuorum (Scopoli, 1763)
B. pratorum (Linnaeus,1761)
B. ruderarius (Mőller, 1776)
B. subterraneus (Linnaeus, 1758)
B. sylvarum (Linnaeus, 1761)
B. terrestris (Linnaeus, 1758)
P. rupestris (Fabricius, 1793)
Komentář
Všechny druhy zahrnuté do kategorie EX v posledních letech vymizely v jiných oblastech
republiky a v současnosti se vyskytují pouze na území Bzenecké Doubravy. Nález Prionyx kirbii
z roku 2002 je první a dosud jediný nález v ČR, druh Dasylabris regalis je v rámci ČR znám pouze
z Bzenecké Doubravy (nejsevernější výskyt).
Ve skupině sociálních blanokřídlých byl letošním průzkumem prokázán výskyt 40 druhů
mravenců, 12 druhů čmeláků (Bombus), pěti druhů pačmeláků (Psithyrus). Vzácné a zákonem
chráněné druhy jsou uvedeny v tabulce č. 10. K nejvýznamnějším druhům mravenců patří bezesporu
semenožravý stepní mravenec Messor muticus, který v posledních letech výrazně ustupuje z řady
historických lokalit střední Evropy, dále teplomilný dřevokazný mravenec Camponotus vagus, který je
pro Bzeneckou Doubravu typickým druhem a psamofilní druh Lasius psammophilus, známý jen
z několika lokalit střední Evropy. Mezi čmeláky, kteří jsou u nás všichni chráněni zákonem patří
k nejvýznamnějším druhů nalezeným v Bzenecké Doubravě druh Bombus cryptarum, známý pouze
z mála lokalit vesměs vyšších poloh pahorkatin a podhůří. Jeho zdejší výskyt je velmi zajímavý a
koresponduje s podobnými jevy v jiných skupinách hmyzu (např. výše uvedený střevlíček Miscodera
arctica).
Tab. 11: Významné, vzácné a ohrožené druhy hmyzu rovnokřídlého (Orthoptera), škvorů
(Dermaptera) a kudlanek (Mantodea) Bzenecké Doubravy
Orthoptera
vědecké jméno
Platycleis m. montana (Kollar)
Tetrix c. ceperoi Bolivar
Oedaleus d. decorus (Germ.)
Celes v. variabilis (Pallas)
Dociostaurus brevicollis (Ever.)
Chorthippus dichrous (Ever.)
Euchrothippus p. pulvitanus (Fischer v.Wald.)
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Dermaptera
vědecké jméno
Labidura ripria (Pallas)
Mantodea
vědecké jméno
Mantis religiosa L.
§KO
Komentář
Z velkého množství rovnokřídlého hmyzu je nejvýznamnějším druhem saranče
Dociostaurus brevicollis, v rámci ČR známý pouze z území Bzenecké Doubravy. Populace velkého
ozdobného škvora Labidura ripria na písčitých březích Moravy (např. okolí PP Osypané břehy) patří
k nejsilnějším v ČR. Kudlanka nábožná má v Bzenecké Doubravě nejsilnější populaci u nás, kudlanky
můžete zastihnout i uvnitř
lesního komplexu.
Doplňující informace
Heteroptera – ploštice
* Peirates hybridus (Scopoli, 1763)(čeleď Reduviidae)
* Trigonotylus pulchellus (Hahn, 1834) (Miridae)
* Emblethis brachynotus Horbáth, 1897 (Lygaeidae s. l.)
* Emblethis duplicatus Seidenstücker, 1963 (Lygaeidae s. l.)
Nysius cymoides (Spinola, 1837) (Lygaeidae s. l.)
Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) (Lygaeidae s. l.)
Ochetostethus opacus (Scholz, 1847) (Cydnidae)
Chorosoma gracile Josifov, 1968 (Rhopalidae)
Komentář
Osm uvedených druhů ploštic patří k nejvýznamnějším zástupcům řádu Heteroptera na
území Bzenecké Doubravy. Čtyři první druhy označené hvězdičkou se nikde jinde na území ČR
nevyskytují.
Diptera: Asilidae – roupci
Antipalus varipes (Meigen, 1820)
Nápadný, velký a v celé ČR velmi vzácný druh vázaný na písčité biotopy s borovicí. Samice
s charakteristickým kulovitým (!) kladélkem. V České republice jediný zástupce rodu Antipalus.
Dysmachus trigonus (Meigen, 1804)
Jeden z 9 druhů rodu Dysmachus nalézajících se na našem území. Vázán na stepní lokality. Na
Moravě je znám pouze z Pouzdřan a Bzenecké Doubravy. Velmi lokální, vzácný i na lokalitách, kde
bývá nalézán.
Pamponerus germanicus (Linné, 1758)
Rod Pamponerus zahrnuje tři známé druhy. Na našem území se nalézá pouze P. germanicus. Vázán na
borové porosty na píscích. Lokální a vzácný, u nás jen v Bzenecké Doubravě.
Leptogaster subtilis Loew, 1847
Zoogeograficky významný teplomilný druh. Známy jen z mála lokalit střední Evropy, jeho nedávný
nález v Bzenecké Doubravě naznačuje, že probíhá jeho šiření do severnějších poloh střední Evropy.
Philonicus albiceps (Meigen, 1820)
Druh rozšířený v celé Palearktické oblasti včetně jejích nejvýchodnějších částí. Zasahuje i do oblasti
Orientální (Indie). Vázán na písčité, otevřené biotopy. Populace v Bzenecké Doubravě patří
k nejsilnějším ve střední Evropě.
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Další významné druhy roupců Bzenecké Doubravy:
Machimus gonatistes (Zeller, 1840)
Machimus rusticus (Meigen, 1820)
Lasiopogon cinctus (Fabricius, 1781)
Závěr
Předložené výsledky zahrnují celkem 280 vzácných a významných druhů hmyzu ve
vybraných skupinách, z toho: 39 druhů střevlíkovitých brouků, 10 vrubounovitých brouků, 5
kovaříkovitých, 6 krascovitých, 16 tesaříkovitých, 5 mandelinkovitých, 10 nosatcovitých, 79 druhů
motýlů, 94 druhů žahadlových blanokřídlých, 7 druhů stejnokřídlých, 1 druh škvora, kudlanku, 8
druhů ploštic a 8 druhů roupců. Z tohoto množství je celkem 23 druhů chráněno současným zákonem,
naprostá většina všech uvedených druhů je zařazena do připravovaného Červeného seznamu živočichů
ČR.
Předložené seznamy (viz komentáře) ukazují, že Bzenecká Doubrava je významnou
oblastí z hlediska biologického i zoogeografického a že jednoznačně patří nejen k nejvýznamnějším
přírodním oblastem naší republiky, ale celé střední Evropy.
Průzkumem, který v tomto roce intenzivně probíhal zejména u výše uvedených skupin brouků,
dále u motýlů a blanokřídlého hmyzu bylo prokázáno, že ačkoli největší koncentrace stepních a
lesostepních druhů je na větších trvale odlesněných plochách (např. v NPP Váté písky, ve vojenských
prostorech u Bzence, pod vedením VN u soustavy rybníčků Soboňky, v okolí turistické základny
Littner, aj.), množství těchto druhů běžně žije v celém komplexu Bzenecké Doubravy a to díky husté
sítí nezpevněných lesních cest se širokými okraji a s množstvím křižovatek, dále pak jiných
maloplošných odlesněných ploch i široce prosvětlených okrajů vzrostlých porostů borovice lesní (viz
přiložená fotodokumentace).
Předložené výsledky letošního průzkumu jsou prvním uceleným souborem informací o
vzácném a významném hmyzu lesního komplexu Bzenecká Doubrava. Jejich hodnota ukazuje
nezbytnost ochrany zdejší entomofauny a to nutně poukazuje na potřebu prohloubení
entomologického průzkumu Bzenecké Doubravy a to zejména v dalších, dosud nezkoumaných
skupinách hmyzu (Neuroptera, většina Diptera atd.).
Diskuse a doporučení
Výsledky ukazují, že Bzenecká Doubrava ve všech svých částech hostí unikátní druhy, které
by mohly být nevhodnými hospodářskými zásahy vystaveny riziku potlačení či dokonce vyhubení
zdejších populací. To přichází v úvahu zejména v případě plošného postřiku insekticidů proti gradující
populaci chrousta maďalového. I když bude volen velmi cílený prostředek nutně ovlivní přinejmenším
příbuzné druhy z čeledi vrubounovitých, mezi nimiž je řada vzácných druhů včetně druhů chráněných.
Lze ovšem předpokládat, že plošné postřiky negativně ovlivní široké spektrum hmyzu, včetně druhů
ve vztahu k hospodářským záměrům lesníků vysloveně prospěšných a užitečných. Příkladem mohou
být všechny druhy čeledí Scoliidae a Typhiidae (Hymenoptera), které cizopasí na larvách brouků
z čeledi Scarabaeidae, tedy i chroustů maďalových. Omezení jejich počtů v důsledku postřiku by
mohlo přinést opačný efekt, tedy zlepšení životních podmínek pro larvy chroustů a jejich početní
nárůst a snad i zkrácení vývojového cyklu. Užití radikálních postupů musí být tedy velmi dobře
zváženo a především diskutováno na vysoké odborné úrovni se specialisty na jednotlivé ohrožené
skupiny a samozřejmě i s příslušnými orgány ochrany přírody.
Psamofilní (pískomilná) společenstva živočichů a rostlin patří k biologicky nejvýznamnějším
a také nejohroženějším v celé střední Evropě. Jejich ochrana a podpora by měla patřit ve strategii
ochrany přírody a celého životního prostředí k prioritním úkolům. Je zřejmé, že poměr mezi
nezalesněnými a zalesněnými plochami v zájmovém území, tj. Bzenecké Doubravy (bývalé Moravské
Sahary), je ustálený a rozhodně se nebude měnit ve prospěch psamofilních společenstev na úkor
výměry LPF. I přesto je však myslitelná a proveditelná podpora psamofiních společenstev, aniž by se
hrubě zasahovalo do požadavků a potřeb lesních hospodářů. Ba dokonce podle lesních praktiků by
taková podpora vlastnímu lesnímu provozu vyhovovala. Jedná se o myšlenku návratu k velkým
holosečím na píscích. V současné době lesní zákon umožňuje maximálně 2 ha holoseč na píscích. Pro
rozvoj psamofilních společenstev jsou vhodnější větší výměry až do 5 ha, jak tomu bylo dříve.
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Významným činitelem podpory nejen psamofilních společenstev ale i ostatní teplomilné fauny je i
mechanická příprava půdy spočívající ve shrnutí drnu, pařezů a nehroubí do podélných posádů
(hromad). Obnažený písek je lépe obsazován psamofilními druhy, přičemž výsadbě borovice tato
příprava vyhovuje a nepodléhá zabuřenění. Hromady písku s klestem a pařezy jsou ideálním
stanovištěm pro celou řadu teplomilného a vzácného hmyzu (např. tesařík Ergates faber, mravenec
Camponotus vagus) a jsou také hnízdním prostředím pro cenné druhy ptáků (např. dudka chocholatého
(Upupa epops). Je to finančně náročnější část předpěstební přípravy, ale z výše uvedených důvodů by
ji bylo vhodné aplikovat alespoň v 50 % každoročních výsadeb.
Poznámka:
Z výše uvedených kapitol vyplývá, že zákresy do porostových map jsou v případě tohoto
projektu nereálné. Průzkum se zabýval územím o ploše nejméně 2500 ha lesních porostů, přičemž
významné lokality jsou mozaikovitě rozprostřeny po celém zájmovém území a navíc (s ohledem na
aktuální těžbu) se neustále ve většině případů posunují a mění.
Na mapě by bylo možno pouze vyznačit trvale nezalesněná místa, jako jsou NPP Váté písky, PP
Vojenské cvičiště Bzenec, PP Osypané břehy, vojenská střelnice, VN Soboňky atd. ale ty jsou
v mapách jednoznačně definovány a lesnímu personálu i orgánům ochrany přírody natolik dobře
známy, že je netřeba v mapě zakreslovat.

Bzenecká doubrava (Foto: ZO ČSOP Pomoraví)
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Rak říční na Jesenicku – 2005
Číslo projektu: 170105
Program: Rak
Podpora projektu: 15 000,- Kč
Podávající organizace:
Sdružení Lacerta
Písečná 229
790 82
Řešitel:
Lukáš Konečný

VÝSLEDKY PROJEKTU A POPIS ČINNOSTI V ROCE 2004
V roce 2005 byla Sdružením Lacerta realizována 2. část mapovacích a pozorovacích prací
v oblasti zatopených kamenolomů na Jesenicku, zaměřená na sledování stavu populací raka říčního
v lokalitách – kde byl výskyt tohoto druhu v minulém období zjištěn. Tato část byla zaměřena na
upřesnění a doplnění již známých údajů a na pořízení foto a video dokumentace. Součástí projektu
byla reintrodukce raků do tří předem vybraných a prověřených vodních toků ve sledované oblasti.
Práce probíhaly v pěti předem určených lokalitách (zatopených kamenolomech):
•
•
•
•
•

Přechodně chráněná plocha Arcibiskupský lom v k.ú. Vápenná
Barčákův lom v k.ú.Vápenná
Vaňkův lom v k.ú. Dolní Skorošice
lom Lihovar v k.ú.Žulová
Vycpálkův lom v k.ú.Vápenná

a

v souladu s těmito doklady:

•

výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů čj.: MŽP 10491/04620/1808/04 z 12.5.2004
(MŽP ČR pro: AOPK ČR)
pověření AOPK ČR čj.: 5636 z 15.6.2004 (pro: L.Konečný)
pověření AOPK ČR čj.: 5636/04 z 27.6.2004 (pro: J.Osina)
výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů čj.: MŽP/9227/04620/1555/04-V1349 ze 4.11.2004
(MŽP ČR pro: Sdružení Lacerta)
výjimka ze zákazu potápění v Arcibiskupském lomu čj.: 3550/04/OŽP/Do
z 9.9.2004
(MěÚ OŽP Jeseník)
výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů čj.: 3022/04 ze
14.10.2005 (SCHKO Jeseníky pro Sdružení Lacerta)
souhlas SCHKO Jeseníky k reintrodukci raků do vodních toků – č.j. 472/05 ze 2.3.2005

•
•
•
•
•
•

Seznam návštěv v roce 2005:
1) Arcibiskupský lom: 13.5.2005; 24.6.2005; 27.8.2005 ; 7.10.2005
2) Vaňkův lom: 7.6.2005
3) Barčákův lom I.: 22.4.2005; 13.5.2005; 27.8.2005
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4) Lom Lihovar: 7.6.2005; 29.6.2005; 7.10.2005
5) Vycpálkův lom: 21.3.2005; 2.4.2005; 22.4.2005; 13.5.2005; 8.7.2005
Návštěvy lokalit dne 24.6.2005 byly provedeny společně s garantem projektu RNDr.Milošem
Holzerem. Zvláštní pozornost byla při těchto návštěvách věnována vodním tokům – vybraným pro
reintrodukci raků. Výsledek - Hydrobiologické inventarizační posouzení těchto toků (Vápenný
potok, přítok Černého potoka a Mariánský potok) je v příloze této zprávy. Průzkumy a hodnocení
prokázaly, že výběr toků byl správný a že toky jsou pro reintrodukci vhodné.
měření pH a vodivosti
Práce provedla ve dnech 9.- 10.10.2004 Karolína Marešová – studentka 3.ročníku
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Ochrana životního prostředí.
•

Barčákův lom I.:

•

Lihovar:

•

Vycpálkův lom:

•

Vycp. lom – Velké oko: pH - 7,38

•

Arcibiskupský lom:

pH - 7,01
pH - 7,28

vodivost - 132 µS

vodivost - 199 µS

pH - 7,95

pH - 7,10

vodivost - 156 µS
vodivost - 185 µS
vodivost - 69,3 µS

Při měření byla na mělčině u břehu ve východní části lomu rukou odchycena zjevně zdravá
samice raka říčního – bez známek poškození, parazitů či povlaku. Pořízena byla fotodokumentace. Je
to další známka toho, že úvahy o zrušení ochrany lokality (PCHP) jsou zcela jistě předčasné. Populace
raků v tomto lomu si ochranu nepochybně zaslouží !
K měření byl použit přístroj GRYF 107 L a také byly dálkoměrem DISTO lite měřeny rozměry lomů.
1) Arcibiskupský lom
Nejvýznamnější lokalita raka říčního ve sledované oblasti – Přechodně chráněná plocha
na dobu od 1.2.1997 do 31.1.2007. Lokalita mimořádného významu, zasluhující si zvláštní
pozornost, péči a ochranu ! (Je to jeden z nejkrásnějších zatopených kamenolomů v okrese Jeseník. )
Dobývaná hornina, CHLÚ a DP : žula, není vyhrazené ložisko, CHLÚ + DP nebyly stanoveny –
těžba byla ukončena v první polovině 20.století.
Povodí : Černý potok, povodí Odry, ČHP 2-04-04-048
Velikost vodní plochy : cca 60x25m
Kolísavost vodní hladiny : ± 30cm
Čistota vody
Před r. 2000 (tj. před vysazením pstruhů do lomu a vyhubením hrouzků – viz.níže) velmi čistá
voda – vidět bylo cca 3 až 5m pod hladinu, viditelnost pod vodou byla cca 2 až 3m. Po r. 2000 prudká
změna kvality vody. Vidět je již jen max. 1m pod hladinu – zvýšené množství řas. Přesto je voda
v tomto lomu stále jednou z nejčistějších ze všech sledovaných lokalit. V relativně chladném roce
2005 zlepšení kvality vody (zřejmě v souvislosti s klesajícím stavem pstruha potočního a se zjištěním
opětovného výskytu hrouzka obecného)
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Čistota okolí lomu
Přesto, že je tento lom poměrně často navštěvován a rekreačně využíván (stanování, koupání
na vlastní nebezpečí, rybolov…), okolí lomu je čisté – z tohoto pohledu je lokalita téměř
bezproblémová.
Výskyt živočichů
Před r.2000 velké množství raka říčního (Astacus astacus – KO), řádově ve stech kusů. Dále:
běžné druhy ryb – kapr, plotice, lín, okoun, znovu vysazen hrouzek obecný. Do lomu však nevhodně
vysazeno velké množství pstruha potočního, také malé množství amura bílého – který zde má málo
potravy (pouze řasy). Amur zřejmě vyhynul, v roce 2005 již jeho výskyt nebyl zjištěn.Obojživelníci
byli pozorováni pouze v okolí lomu: skokan hnědý (Rana temporaria) a v malé tůňce nad východní
hranou lomu: larvy čolka horského (Triturus alpestris – SO). Jejich rozmnožování v lomu je vzhledem
k nevhodné rybí obsádce a poměrně obtížnému přístupu do vody prakticky nemožné. 7.10.2005
náhodný nález samice čolka horského, která zřejmě do vody spadla z jižní stěny lomu.
Rostliny : v okolí lomu vemeník dvoulistý, vstavače.
Hospodaření ČRS v lokalitě : lom vyřazen z revíru Žulovské kamenolomy 1A (č.471 159) a to
Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství - č.j.:
OŽPZ/1249/1630/02/1420/1872/02 - Kva z 29.10.2003.
Rekreační využití
Vzhledem k tomu, že je lokalita vyhlášena jako PCHP, platí zde několik omezení (m.j. zákaz
potápění a táboření, používání opalovacích krémů, zákaz změny kvality a kvantity rybí obsádky) –
která však nejsou respektována. Chybí jakýkoli systém kontrol. Tabule bývají často ničeny.
Ohrožení lokality
nárůst množství odpadků v letní sezóně, případné obnovení těžby. Nejvážnějším ohrožením je
však činnost ČRS a občanů – kteří zatopené kamenolomy živelně a nekontrolovaně zarybňují.
Zajímavosti
Lokalita byla po předchozí přípravě ( probíhající od r.1995) v r.1997 vyhlášena ,,Přechodně
chráněnou plochou“ na dobu od 1.2.1997 do 31.1.2007 a to rozhodnutím Okresního úřadu Jeseník,
značka: 169/97ŽP – Ry z 20.1.1997.
Důvodem byl zcela výjimečný počet raka říčního v tomto lomu. Potápěči jsou uváděny počty,
hovořící o stovkách až tisíci kusů v období před rokem 1995.
V r. 1993 a 1994 byl bez povolení v těsné blízkosti lomu postaven dětský stanový tábor pro
několik desítek dětí – mělo jít o tábor skautů (Junáka) z Olomoucka. Chování dětí však
nenasvědčovalo tomu, že jde o skutečné skauty. V době pobytu skautů v tomto lomu byla vodní
hladina pokryta vrstvou opalovacích krémů, v lokalitě byl neustále hluk, nedostatečně byla také
vyřešena likvidace splašků a odpadní vody z polní kuchyně. Vše dohromady se začalo projevovat na
populaci raka říčního, byl zaznamenán úhyn většího množství raků. Tábor po několika jednáních již
po r.1994 nebyl v Arcibiskupském lomu obnoven.
Také proto, že raků v lomu prudce ubylo, muselo být provedeno nějaké opatření zajišťující
jejich ochranu. Jako postačující se v té době jevilo vyhlášení lokality jako PCHP. Ve výše uvedeném
rozhodnutí o vyhlášení Arcibiskupského lomu jako PCHP bylo stanoveno několik omezení a
technologických postupů, např. zákaz táboření v okolí lomu, zákaz změny kvantity a kvality rybí
obsádky (tento bod byl stanoven na podnět L.Konečného – současného vedoucího Sdružení Lacerta), a
další. Okresní úřad dle tohoto rozhodnutí měl každoročně zajišťovat sledování dynamiky populace
raků s použitím potápěčské techniky.
Bohužel, Okresní úřad Jeseník celou situaci zcela nezvládl, což mnohem později (v r.2002)
pracovníci RŽP OkÚ Jeseník přiznali. Rozhodnutí o vyhlášení lokality jako PCHP sice bylo vydáno a
nabylo právní moci, ale zásadní omezení – tj. zákaz změny rybí obsádky nebylo oznámeno ČRS MO
Javorník, která považovala Arcibiskupský lom za jeden ze svých revírů, ač v té době nebyla lokalita
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jako revír řádně označena a ani specifikována v soupisu rybářských revírů pro mimopstruhové vody.
Zcela jednoznačně je jako součást rybářského revíru Žulovské kamenolomy 1A definována až
Rozhodnutím KrÚ Olomouckého kraje, č.j.: OŽPZ/5363/1121/01 – Kva z 18.3.2002 !!! (pod tlakem
Sdružení Lacerta, 5 let po vyhlášení PCHP a rok a půl po vysazení pstruhů do lomu).
Současný vedoucí Sdružení Lacerta – L.Konečný musel (11.8.1999) po dvou a půl letech
nečinnosti OkÚ Jeseník od vyhlášení PCHP podat podnět, který m.j. upozorňoval na možné nebezpečí
změny rybí obsádky místními rybáři. Bohužel, OkÚ Jeseník opět nedokázal reagovat - s rybáři
nejednal. Od data vyhlášení lokality jako PCHP také nebyl proveden ani jeden potápěčský průzkum.
S ČRS nebylo vhodným způsobem jednáno a nebylo učiněno žádné opatření, které mohlo změně rybí
obsádky zabránit.
V srpnu až září r. 2000 se skutečně stalo to, na co 7 let předem L.Konečný upozorňoval. Do
lomu bylo vysazeno několik desítek kusů pstruha potočního, odhadem cca 60 – 100 ks (možná i více).
Během velmi krátké doby došlo k celkovému zdecimování populace hrouzka obecného, který měl
významný podíl na udržování kvality vody - likvidaci řas, spadu … a tím i na fyzikálně chemické
parametry vody a zároveň byl významnou složkou potravního řetězce.
V uzavřeném a především na jakékoli prudké změny velmi citlivém ekosystému došlo k šoku,
který mnohem později zmiňuje např. MVDr.Bzdil ze SVÚ Olomouc ve zprávě z laboratorního
rozboru uhynulých raků. Narušena byla dlouhodobě stabilní rovnováha mezi organismy v lomu. Raci
začali intenzivně hynout.
Lom je silně zastíněn a v zimním období bývá několik měsíců (pravidelně do konce března,
resp. do poloviny dubna) zamrzlý. Díry v ledu pro okysličení nebývají rybáři vysekávány, pokud ano –
pak jen zřídka.
Po vyhubení hrouzků došlo k enormnímu nárůstu řas ve vodě. V podzimním a zimním období
řasy odumírají, sedají ke dnu a zahnívají, přitom dochází mj. k úbytku kyslíku ve vodě. Dochází k
eutrofizaci (pozn.: postupné obohacování vody a půdy organickými živinami, které má za následek
růst primární produkce zelené hmoty, tj. rostlin. Eutrofizace přirozená je proces trvající tisíce až
desetitisíce let; eutrofizace indukovaná (antropogenní) představuje významné zkrácení procesu na
roky až desítky let).
Vlivem vyšší trofie se rychle zhoršuje zdravotní stav raků. Raci začali trpět nárůsty
koloniálních nálevníků, pravděpodobně rodu Carchesium – keřenka (RNDr.Zdeněk Ďuriš – Ostravská
univerzita). Před rokem 2000 nebyl podobný problém v této lokalitě znám.
Kvalita vody se během období září 2000 až srpen 2001 výrazně změnila. Důsledkem změny
kvality vody, ale i úbytku potravy (hrouzek je pro raka snadnou kořistí) a celkového narušení
rovnováhy ekosystému v lomu je velký úhyn raků v posledním období. Při prvním potápěčském
průzkumu, který zajistil OkÚ Jeseník po více než pěti letech od vyhlášení PCHP, bylo 5.8.2002
zjištěno pouze 7 živých raků po 60-ti minutách potápění (z původních několika set!!!). Potápěči, kteří
tuto lokalitu znají již od osmdesátých let, změnu kvality vody a enormní nárůst řas potvrdili.
Vzhledem k tomu, že negativní činnost ČRS je v této lokalitě nepřehlédnutelná a
neomluvitelná, byl Krajskému úřadu Olomouckého kraje dvěma subjekty (Sdružením Lacerta a
oddělením ochrany přírody RŽP OkÚ Jeseník) nezávisle na sobě v červnu 2002 podán podnět
k vyjmutí Arcibiskupského lomu z revírů ČRS. Po několika jednáních byl Arcibiskupský lom skutečně
z Rybářského revíru Žulovské kamenolomy 1A (č.471 159) vyňat a to Rozhodnutím Krajského úřadu
Olomouckého
kraje,
Odboru
životního
prostředí
a
zemědělství
č.j.:
OŽPZ/1249/1630/02/1420/1872/02 - Kva z 29.10.2003. Lokalita je však již v takovém stavu, že
vytvoření vhodných podmínek pro raka říčního do budoucna bude velmi složité. Odlovení pstruha
potočního, který je také významným predátorem ve vztahu k rakům, je prakticky nemožné.
Neschopností a neplněním povinností příslušných orgánů ochrany přírody, zejména OkÚ Jeseník,
tak byla vážně poškozena jedna z nejhodnotnějších a nejkrásnějších lokalit mezi zatopenými lomy na
Jesenicku.
Na tomto místě je vhodné popsat živelné, neorganizované a nekontrolované zarybňování
zatopených lomů, ale i jiných vodních ploch na Žulovsku – včetně rybářských revírů.
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Většina ryb v lomech a jiných malých vodních plochách pochází z rybníků, vesměs z okolí
Černé Vody. Rybníky jsou obhospodařovány LČR s.p., nebo jsou v několika málo případech
soukromé, či mysliveckých sdružení.
Po podzimních výlovech jsou ryby, které se nepodařilo slovit, ve vypouštěných rybnících
sbírány a rozváženy kam se dá. Často jsou ryby na těchto výlovech mimo zarybňovací plán
nakupovány (zdůrazňujeme, že toto tvrzení nejsme v současné době schopni prokázat) a rovněž
vysazovány na různá místa – i do takových lokalit, které se pro chov ryb a řádný výkon rybářského
práva naprosto nehodí. Ryby se tak v nadměrném množství a ve zcela nevhodné druhové skladbě
ocitají v lokalitách, ve kterých z různých důvodů strádají (špatné kyslíkové poměry, nedostatek
potravy, nedostatek prostoru, již tak nadměrné množství ryb v těchto vesměs neúživných lokalitách,
…). Rybí obsádka není zdravotně vyšetřena, je zde reálná možnost přenášení chorob (včetně račího
moru).V několika případech ryby pochází dokonce i z vodních toků – např. pstruzi potoční
v Arcibiskupském lomu ve Vápenné (z v.t. Vidnávka), nebo dokonce lipan podhorní v Mramorovém
lomu v Supíkovicích !!! V některých lokalitách mají zejména dravé ryby negativní vliv na jiné druhy
živočichů, např. na obojživelníky a raky, které pro nedostatek jiné potravy požírají a kterým brání
v rozmnožování. V mnoha lomech, které jsou přerybněny, ryby zejména v zimních měsících strádají
nedostatkem kyslíku. V mělkých lomech, kde dochází k promrzání vody, byl několikrát zaznamenán
úhyn ryb.
Touto činností je porušováno hned několik ustanovení těchto zákonů : zákon o ochraně
přírody a krajiny, zákon o vodách a zákon o rybářství (vysazování nepůvodních druhů ryb, týrání a
poškozování živočichů – např. při lovu z vysokých skalních stěn, porušování rovnováhy mezi
organismy v jednotlivých lokalitách, zarybňování nad únosnou mez – mimo hospodářský plán, ryby
pochází mnohdy z nekontrolovaných chovů a nejsou vyšetřeny – možný přenos chorob).
Na této činnosti se podílí jak členové ČRS, tak i osoby z řad občanů. Tato negativní činnost,
která mnohdy vede až k nenapravitelným škodám, není však v současné době kontrolovatelná a také je
obtížně prokazatelná. Nutné je zdůraznit, že příslušné orgány státní správy ani nejeví zvláštní zájem
věnovat se této problematice.
Současná situace:
Stav k 24.6.2003:
Při společné návštěvě lomu s RNDr.Holzerem (celostátním koordinátorem ochrany raka
říčního) dne 24.6.2003 byli pozorováni živí jedinci raka říčního, včetně pstruha potočního (hojně) ...
Populace raka, vyskytujícího se v tomto lomu je RNDr. Holzerem posouzena jako neprokřížená, v
dobrém zdravotním stavu.
Stav k 9.září 2003:
Arcibiskupský lom byl po nátlaku Sdružení Lacerta vyňat Rozhodnutím č.j.:
OŽPZ/1249/1630/02/1420/1872/02 - Kva z 29.10.2002 z rybářského revíru Žulovské kamenolomy
1A. Zdá se však, že k tomuto kroku došlo příliš pozdě. MěÚ Jeseník - odbor životního prostředí,
zajistil v rámci potápěčského výcvikového programu 75. záchranné a výcvikové základny vojenského
útvaru 9519 Olomouc průzkum některých zatopených kamenolomů na Jesenicku. Průzkum za použití
potápěčské techniky proběhl ve dnech 19. - 21.8.2003 a byl zaměřen na výskyt raka říčního a složení
rybí obsádky. Sledována byla teplota vody, vizuálně její čistota, měřena byla hloubka vody. Sledován
byl také výskyt vodních rostlin a řas. Bylo zkoumáno, zda se v lomech nenachází nebezpečný odpad.
Průzkum proběhl bez udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů
živočichů dle zákona 114/1992Sb. O znalostech vojenských potápěčů z oblasti životního prostředí lze
vážně pochybovat.
Při tomto průzkumu Arcibiskupského lomu nebyl údajně zjištěn ani jeden živý jedinec raka
říčního, nalezeno bylo pouze 5 uhynulých kusů. Z ryb pouze plotice. Čistota vody hodnocena jako
špatná s výskytem sinic a řas. Teplota vody u dna: 4°C, u hladiny 12°C. Max. zjištěná hloubka:
13,3m.
(vzhledem ke zjištění živých raků krátce před tímto průzkumem považuje Sdružení Lacerta
toto hodnocení a výsledek za zmanipulovaný a zmatečný)
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Stav k 10.září 2003:
Při návštěvě lomu 10.9. 2003 byla lokalita navštívena zástupci Sdružení Lacerta. V části lomu
malé oko byli pozorováni dva živí jedinci raka říčního, evidentně ve výborné kondici. Otázkou je,
nejsou-li výsledky průzkumů orgánu ochrany přírody (nyní již MěÚ Jeseník) záměrně zkreslovány.
Mgr. Vařechou byl odebrán vzorek vody pro určení planktonu.
Zde je jeho výsledek:
Zpráva o odběru a výsledku zpracování planktonu
Datum odběru: 10.9.2003
Místo: Arcibiskupský lom
Vyhodnocení:
Podmínky při odběru: zataženo, déšť, odběr planktonní sítí s velikostí ok 40 µm, velká
průhlednost vody. Při břehu byli pozorováni 2 jedinci raka říčního (Astacus astacus). Podle únikové
reakce lze usuzovat na jejich dobrý zdravotní stav.
Ve fytoplanktonu dominovala rozsivka Asterionella formosa a obrněnka rodu Peridinium.
V zooplanktonu jsou výrazněji zastoupeny větší formy (buchanky rodu Cyclops, perloočky rodu
Daphnia a Ceriodaphnia. Drobnější zooplankton tvořily perloočky Bosmina longirostris, vířníci
Keratella cochlearis, Kellicottia longispina a zástupci rodu Trichocerca.
Celkově lze říci, že dle rozboru planktonu je voda v Arcibiskupském lomu kvalitnější, než ve
Vycpálkově lomu - díky menší úživnosti. Svou roli hraje i rybí obsádka, která je v Arcibiskupském
lomu pravděpodobně nižší nebo její složení je vhodnější pro prostředí zatopeného lomu.
Mgr. Daniel Vařecha
V místním tisku (Jesenický týdeník č.35 ze 2.9.2003) proběhla zpráva MěÚ Jeseník, odboru
životního prostředí - oddělení ekologie (Ing. Doneéová), že vzhledem k současnému stavu populace
raka říčního v Arcibiskupském lomu (vyhynutí … ) bude muset být zrušena ochrana této lokality, tj.
přechodně chráněná plocha.
Tento záměr orgánů ochrany přírody byl Ing. Donéeovou osobně potvrzen na jednání
4.9.2003. Je zarážející, že orgán ochrany přírody - který v případě Arcibiskupského lomu v průběhu
let 1997 - 2003 několikrát vážně pochybil a neplnil své povinnosti vůči přechodně chráněné ploše,
takto vystupuje před odbornou i laickou veřejností a před lidmi, kteří se snažili udělat pro tento lom a
v něm žijící raky říční maximum..
Stav k 27.11.2003:
27.11.2003 provedl v Arcibiskupském lomu RNDr.Zdeněk Ďuriš, CSc., pracovník Ostravské
univerzity s celorepublikovou působností při výzkumu biologie a ochraně raků, člen Mezinárodní
astakologické společnosti a člen Poradního výboru specializovaného programu Rak při ÚVR ČSOP,
držitel výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle zákona č.114/1992Sb.
(č.j.:100150/02-OOP/1481/02-V962), vydané MŽP Praha 25.2.2002, potápěčský průzkum. Průzkum
provedl za asistence studenta Ostravské univerzity Dalibora Čajky.
Průzkum byl proveden na žádost Sdružení Lacerta a se souhlasem MěÚ OŽP Jeseník. Při
provádění průzkumu byl přítomen zástupce OŽP MěÚ Jeseník - Ing.Martin Řeha (státní správa
rybářství a myslivosti) a zástupce Sdružení Lacerta - Lukáš Konečný.
Při cca půlhodinovém ponoru byl pořízen videozáznam, který potvrzuje přítomnost živých
vzrostlých jedinců raka říčního, také četné norky a známky aktivity raků v drti a sedimentech.
Pozorováno bylo cca 30 živých jedinců. Ve stanovisku ze 14.1.2004 k výskytu raků v Arcibiskupském
lomu RNDr.Ďuriš hodnotí populaci raka jako početnou, v řádu až 100ks. Dle této zprávy současný
stav populace prokazuje mimořádně vhodné podmínky pro život raků.
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Tento - v pořadí první potápěčský průzkum od vyhlášení PCHP, provedený odborně
způsobilou osobou a v souladu s právními předpisy ČR - potvrzuje, že úvahy o zrušení ochrany
lokality Arcibiskupský lom (PCHP do roku 2007) jsou přinejmenším předčasné. Tato mimořádně
cenná lokalita si zcela jistě zaslouží vyšší a efektivnější ochranu, než je stávající Přechodně chráněná
plocha ....
Stav k 27.7.2004:
Ve dnech 27.7.2004 a 30.7.2004 se v lokalitě se souhlasem MěÚ OŽP Jeseník potápěl pan
Bc.Přemyslav Wratny z Karviné.
Stav k 30.9.2004:
Dne 11.9.2004 zajistilo Sdružení Lacerta další, v pořadí druhý potápěčský průzkum, provedený
v souladu s podmínkami ochrany lokality a právními předpisy ČR:
Zpráva o provedení potápěčského průzkumu v Arcibiskupském lomu – k.ú.Vápenná
Dne 11.9.2004 jsme provedli potápěčský průzkum v lokalitě PCHP Arcibiskupský, zaměřený na
zjištění stavu populace raků žijících v tomto lomu.
Práce provedli pan Jaroslav Osina, Žulová 103, 790 65 a Lukáš Konečný, Sdružení Lacerta, Písečná
229
v souladu s :
• výjimkou z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů čj.: MŽP 10491/04620/1808/04 z 12.5.2004
(MŽP ČR pro AOPK ČR)
•

pověřením AOPK ČR čj.: 5636

•

pověřením AOPK ČR čj.: 5636/04

•

výjimkou z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů čj.:
8936/02/OOP/2395/02 z 24.6.2003
(MŽP ČR pro Sdružení Lacerta)

•

výjimkou ze zákazu potápění čj.: 3550/04/OŽP/Do
Osinovi a L.Konečnému)

z 15.6.2004 (pro: L.Konečný)
z 27.6.2004 (pro: J.Osina)

z 9.9.2004 (MěÚ OŽP Jeseník panu

Výsledek průzkumu
Během 30-ti minutového ponoru bylo zjištěno pouze 8 živých jedinců a 4 uhynulí jedinci raka
říčního, z toho 3 již v silném rozkladu a jeden uhynulý nedávno. Známky aktivity raků, jako jsou
výhrabky či norky, byly zjištěny ojediněle.
2 živí raci byli odchyceni a byla pořízena foto a video dokumentace. Oba jedinci byli bez
viditelných parazitů, ale byli silně porostlí šedým jemným povlakem, podobným plísni či řasám –
zřejmě nárůsty koloniálních nálevníků, pravděpodobně rodu Carchesium – keřenka (RNDr.Zdeněk
Ďuriš – Ostravská univerzita). Tento nárůst byl patrný pouze tehdy, dokud byli raci ponořeni pod
vodou. Po vyndání z vody nebyl okem viditelný. Na fotografiích je nárůst vidět zřetelně.
Průzkum byl proveden za jasného počasí po celém obvodu lomu – v jeho mělčích částech
do hloubky 6m. Viditelnost pod vodou byla v hloubce do 3m cca 3m, dále se postupně snižovala na
cca 0,8m bez svítilny. Na hladině plaval spad z okolních stromů, převážně listí. Voda je pozorováním
ze břehu čistá, neporovnatelně čistější než v letech 2001 – 2003, avšak v horší kvalitě než v r.1999.
Zjevné je velké množství zelených řas ve vodě a jejich nárůst na kamenech pod vodou, který zde do
roku 1999 nebyl zjištěn (viz.videozáznam z roku 1999). Teplota vody, ani jiné parametry nebyly
zjišťovány. Zaznamenán pokles hladiny o 0,6m oproti normálnímu stavu. Potápěč pan Osina, který se
v tomto lomu potápí pravidelně již cca 30let, hodnotí stav vody a populace raků jako katastrofální.
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Pozorováno bylo minimální množství ryb – pouze plotice, okouni. Pstruh potoční nebyl zjištěn
(zjevný je jeho úbytek). Pod severní stěnou v souběhu s lesní komunikací jsou naházeny odpadky –
lahve, obaly potravin … Pod protější (nejvyšší) jižní stěnou jsou na dně např. dřevěné fošny, kmeny
dřevin.
Zcela zásadně je změněno složení rybí obsádky, které uvádi AOPK ČR v podkladech pro
vyhlášení PCHP (1995 – 1996)
a také proti stavu z roku 1999, kdy L.Konečný pořídil poslední
videozáznam naprosto zdravého jedince raka říčního a hrouzků obecných (vyhubeni zcela v roce
2000).
Populace raků říčních se v Arcibiskupském lomu pohybuje přibližně na 5 – 10% stavu z roku
1999, kdy ještě bylo možno při patě odvalu ve východní části lomu a v malém oku při vstupu do lomu
raky běžně pozorovat i ze břehu. Kvalita (čistota) vody je neporovnatelně horší než v roce 1999, kdy
bylo i v letních měsících vidět do hloubky nejméně 4 až 5m.
Je možné, že tyto negativní změny souvisí s vysazením velkého množství (řádově několik
desítek až sta) dospělců pstruha potočního do tohoto lomu a náhlou změnou (šokem) v ekosystému –
viz. Výsledek vyšetření uhynulých jedinců raka říčního z Arcibiskupského lomu, SVÚ Olomouc,
MVDr.Bzdil – 25.9.2003 (protokol č.PA1460/03).
Dle informací, které se nám podařilo zjistit, pochází pstruzi z vodního toku Vidnávka, odkud
byli odloveni agregátem v létě roku 2000 v souvislosti s prováděním oprav na toku v úseku nad
levobřežním přítokem od závodu OMYA a.s.. V této části toku docházelo často k otravám ryb
látkami, vypouštěnými do přítoku touto firmou. Laboratorní rozbory uhynulých ryb z Vidnávky
vykázaly trvalé poškození populace pstruhů na cca 7km Vidnávky až po obec Kobylá.
Je možné, že hynutí raků - které začalo zcela jistě a nezvratně právě po vysazení pstruhů do
Arcibiskupského lomu v roce 2000, souvisí s tímto činem MO ČRS Javorník.
Doporučujeme odebrat nové vzorky ryb a nánosů (sedimentů) z Vidnávky z úseku zasaženého
úniky látek z firmy OMYA a.s. a vzorky raků z Arcibiskupského lomu, provést laboratorní rozbory
(laboratoří s akreditací), zjistit zdravotní stav raků i ryb a vzorky porovnat. Je možné, že výsledky
rozborů úhyn raků odhalí.
Poznámka
Cílem této zprávy není v žádném případě poškodit firmu OMYA a.s.. Snahou je zjistit
skutečný důvod úhynu raků v lokalitě Arcibiskupský lom. Zasažení raků látkami, používanými touto
firmou by mohlo být jednou z příčin úhynu. Firmu OMYA a.s. z úhynu neobviňujeme, zvláště
v situaci – kdy jde pouze o ničím nepodloženou domněnku. I v případě prokázání by tato firma nebyla
viníkem.
Zprávu obdrželi:
-

OŽP MěÚ Jeseník
AOPK ČR, středisko Olomouc (e-mail)
AOPK ČR, Monika Štambergová (e-mail)

Stav k 10.10.2005:
Ke konci roku 2004 a v průběhu roku 2005 bylo zjištěno radikální zlepšení stavu populace raků
v tomto lomu. Při průzkumu dne 13.5.2005 byli zachyceni malí ráčci o velikosti do 4cm a to řádově
v desítkách kusů. Průzkum byl prováděn pouze ze břehu a to pouze na úseku cca 4 metrů –
v přístupném místě bez kolmé stěny. Dá se předpokládat, že zdravotní stav raků se postupně lepší –
úspěšné rozmnožování to potvrzuje.
Při návštěvě lomu dne 7.10.2005 byli opět zachyceni malí ráčci a to v max. velikosti 2cm.
Pořízena byla fotodokumentace. Opět jde o důkaz úspěšného rozmnožování. V roce 2005 nebyli
zjištěni uhynulí raci. U zachycených dospělců (celkem 5ks) nebyl zjištěn povlak – pozorovaný
v předchozích letech. Zdravotní stav raků se evidentně zlepšuje, přesto by odborné vyšetření nabylo na
závadu. AOPK ČR však tuto myšlenku nepodporuje …
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Návrh opatření :
• Vyloučit možnost potápění osob, které nevlastní výjimku z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů
• Zkvalitnit kontrolní činnost v lokalitě
• Změnit kulturu v KN na vodní plochu
• Alespoň 1x ročně zajistit potápěčský průzkum (odborně způsobilou osobou, vlastnící výjimku
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů), zaměřený zejména na stav
populace raka říčního.
• Zajistit definitivní ochranu lomu – např. jako Přírodní pamatka.
2) Barčákův lom I
Barčákův lom I. je zatopený žulový jámový kamenolom.
Dobývaná hornina, CHLÚ a DP: žula, není evidováno žádné ložisko, CHLÚ + DP nebyly
stanoveny.
Povodí: Černý potok, povodí Odry, ČHP 2-04-04-048.
Velikost vodní plochy: cca 35x19m.
Kolísavost vodní hladiny
V severovýchodní stěně vyvěrá voda (cca 1m nad hladinou), stálá hladina s přepadem a
odtokem v severozápadní stěně. Max. hloubka naměřená potápěči je 9m s teplotou u dna 7°C a na
povrchu 19 °C – měřeno 5.8.2002.
Čistota vody
Čistá, čirá – vidět je do hloubky cca 1,3m, dle potápěčů je viditelnost pod vodou okolo 1m,
s přibývající hloubkou klesá až k nule. Voda v tomto lomu je jednou z nejčistějších ze všech 109
sledovaných lokalit. Bez okřehku. V letech 2003 – 2004 silný nárůst zelených řas.
Čistota okolí lomu
V blízkosti lomu pouze ohniště, občas neuklizené zbytky rybářských vlasců a návnad na
březích. Lokalita je bezproblémová.
Výskyt živočichů
Nutné je zdůraznit, že se jedná po Vycpálkově lomu o druhou nejvýznamnější lokalitu co do
zjištěného počtu kusů raka říčního (Astacus astacus – KO).
• Při potápěčském průzkumu bylo 5.8.2002 zjištěno velké množství raků v různé velikosti, což
ukazuje na výborné podmínky pro jejich rozmnožování. Dále: ropucha obecná (Bufo bufo –
O), skokan hnědý, běžné druhy ryb – kapr, okoun, plotice, karas, hrouzek … Pro
obojživelníky je zde obtížný přístup do vody – kolmé stěny po celém obvodu, mimo
odvodňovací přepad.
• Při potápěčském průzkumu, zajištěném Sdružením Lacerta, byli 24.8.2004 potvrzeni zdraví
vitální jedinci raka říčního, bez nárůstů a bez parazitů. Pozorováno bylo celkem 12 jedinců o
velikosti 5 – 8cm. Dva z nich byli odchyceni a byla pořízena foto a videodokumentace.
• Při návštěvách v roce 2005 nebyly zjištěny žádné zásadní změny, oproti předchozím rokům.
Zjevný je pouze narůstající tlak veřejnosti ze strany rybářů. Lom není rybářským revírem –
přesto je stále intenzivněji navštěvován tzv. rybáři a také je živelně a nekontrolovaně
zarybňován. Zjevné je také postupné zhoršování kvality vody – nárůst řas.
Hospodaření ČRS v lokalitě
Lom není revírem ČRS, přesto se zde ryby vysazují i loví (živelně, pytlačení). Lom poměrně
vydatně zarybněn.
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Rekreační využití
Lom je na odlehlém místě a není příliš znám. Je využíván v menší míře ke koupání (na vlastní
nebezpečí), pravděpodobně pouze místními obyvateli.
Ohrožení lokality
Lokalita v současné době bezproblémová. Reálná je možnost přenosu chorob (včetně račího
moru) spolu s nevyšetřenou rybí násadou.
Návrh opatření
Žádoucí je legislativně ošetřit ochranu lokality, zejména vyloučit možnost začlenění
Barčákova lomu do revírů ČRS a s tím spojené riziko změny stávajícího složení a množství rybí
obsádky (narušení současné rovnováhy mezi organismy), a také je vhodné vyloučit možnost obnovení
těžby. Lom je vhodné minimálně registrovat jako VKP. Velmi vhodné je změnit kulturu v KN na
,,vodní plochu”.
3) Vaňkův lom
V tomto velmi krásném zatopeném žulovém jámovém lomu je největší vodní plocha ze všech
více jak sto sledovaných lokalit na Jesenicku (mimo zatopenou pískovnu v Písečné).
Dobývaná hornina, CHLÚ a DP :
žula
CHLÚ Skorošice/Tomíkovice (Vinkel-Wolf) č.7044200 (není evidované) č.ložiska – 3044200
DP není stanoven
Povodí : Skorošický potok, povodí Odry, ČHP 2-04-04-046
Velikost vodní plochy : cca 110x45m
Kolísavost vodní hladiny : v rozmezí cca 30-40cm.
Čistota vody
Voda poměrně čistá, s obsahem hnědých řas. Vidět je do hloubky cca 50-70cm. Na hladině
není okřehek. Lom je hluboký, napadané listí a větve zatím nemají zásadní vliv na kvalitu vody.
Čistota okolí lomu
Lom je v letní sezóně značně zatěžován rekreačním ruchem. V okolí vodní plochy se
v menším množství povalují odpadky (láhve a obaly od potravin, sáčky, obaly od cigaret, ale také
skleničky a kelímky od návnad k lovu ryb). Nevzhledně zde působí několik neuklizených ohnišť.
Reálné je nebezpečí požáru (v okolí les). Vzhledem k velikosti lokality nelze hovořit o závažném
znečištění.
Výskyt živočichů
V lomu jsou běžné druhy ryb – kapr, amur, lín, štika, candát, úhoř, okoun, plotice, karas,
slunka … a poměrně hojně i hrouzek obecný. Hojná je zde užovka obojková (Natrix natrix – SO). Dle
tvrzení místních rybářů se zde vyskytuje i rak říční (Astacus fluviatilis – KO). Rybáři sem byl údajně
vysazen ve velkém počtu. Jeho výskyt však není potvrzen. Obojživelníci byli pozorováni pouze
v okolí lomu (skokan hnědý – Rana temporaria, ropucha obecná –Bufo bufo /O/ ). Ve vedlejším tzv.
Malém Vaňkově lomu (mokřadní biotop) se vyskytuje také čolek obecný a horský. Oba lomy jsou od
sebe odděleny pouze cca 2m silnou skalní stěnou.
Potápěčský průzkum
Byl v roce 2004 proveden 24.srpna. Průzkum zajistilo Sdružení Lacerta, provedl jej pan Osina
ze Žulové. Během hodinového ponoru byla prozkoumána mělčí místa v lomu a jeho břehové partie
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(včetně kořenových systémů stromů) po 2/3 obvodu vodní plochy (celkem cca 220 běžných metrů).
Průzkum byl proveden do max. hloubky 5m. Provedena byla foto a videodokumentace.
Výskyt žádného druhu raka nebyl zjištěn. Pozorovány nebyly ani žádné známky aktivity raků, jako
např. výhrabky, norky či zbytky uhynulých jedinců.
Pozorovány byly pouze výše uvedené druhy ryb a také zmíněná užovka obojková.
Výskyt raků v tomto lomu se s největší pravděpodobností dá vyloučit.
Výskyt raků nebyl zjištěn ani při návštěvách v roce 2005. Z tohoto důvodu nebude tato
lokalita v dalším období v rámci projektů na ochranu raka říčního dále sledována.
Rostliny: bez informací
Hospodaření ČRS v lokalitě
Lom je součástí rybářského revíru Žulovské kamenolomy 1A. Jako revír je řádně označen, je to
jedna z šesti bezproblémových lokalit mezi čtrnácti lomy, uvedenými v popisu výše uvedeného revíru.
Rekreační využití
Lom je velmi známý a vyhledávaný. V letní sezóně je využíván ke koupání na vlastní
nebezpečí. Mimo výše uvedené nebezpečí požáru a ponechávání odpadků v okolí lomu jde o
bezproblémovou lokalitu.
Ohrožení lokality
Případné obnovení těžby a možnost znehodnocení lokality vysazením rybí obsádky
v nevhodném množství a složení. Také stále narůstající rekreační ruch, spojený s možností znečištění
vody – např. pohonnými látkami automobilů, které často parkují až na hraně lomu.
Zajímavosti
V nedávné době zde proběhl pokus o obnovení těžby a o vyčerpání lomu. Ten se však
nezdařil, ve velmi krátké době byl lom znovu zatopen.
Návrh opatření :
Provést změnu kultury v KN na vodní plochu
Lokalitu registrovat jako VKP
Přizpůsobit zarybňovací plán charakteru a možnostem lokality
Definitivně vyloučit možnost obnovení těžby
4) lom Lihovar
Zatopený jámový žulový lom.
Dobývaná hornina, CHLÚ a DP : žula, nevýhradní ložisko Žulová – Starost, č. 3183500. Ložisko
(část ložiska : lom Olomoucká dlažba ve stejném ložisku) je v likvidaci. Není proveden geologický
průzkum.
Povodí : Vidnavka, povodí Odry, ČHP 2-04-04-041
Velikost vodní plochy : cca 35x28m
Kolísavost vodní hladiny
Stálá hladina, pravděpodobný vývěr – voda odtéká přepadem (PVC hadicí) v západní části
lomu
Čistota vody
Voda poměrně čistá, ale silně zbarvena do hněda. Vidět je do hloubky cca 50-80cm.
Vzhledem k okolnímu vzrostlému porostu listnatých dřevin (převážně olše) je na dně tlející listí,
větve. Hladina bez okřehku.
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Čistota okolí lomu
Lom je navštěvován řídce, vesměs jen rybáři. Občas na březích ponechávány zbytky
rybářských vlasců, krabičky a sklenice od návnad. Téměř bezproblémová lokalita.
Výskyt živočichů
Při několika návštěvách v letech 1999 – 2005 hojný výskyt pulců ropuchy obecné (Bufo bufo –
O), v okolí lomu skokan hnědý (Rana temporaria). Několik druhů vážek, šidélek, šídlatek a šídel.
Běžné druhy ryb – kapr, karas, okoun, hrouzek, plotice, slunky, lín, štika … Do r. 1987 pozorován
rak říční (Astacus fluviatilis – KO). Po tomto roce již jeho výskyt nebyl doložen. Lokalita je
stanovištěm ledňáčka říčního Alcedo atthis – SO), který sem zalétává z přilehlého toku Vidnavka.
Jedná se o stejné jedince, jejichž stanovištěm je rovněž zatopený kamenolom Nietsche - nacházející
se cca 430m jiho-východovýchodně.
Potápěčský průzkum
V roce 2004 byl proveden pouze zjednodušený průzkum lomu za použití šnorchlu a brýlí.
Zkoumána byla zejména zatopená opěrná zeď v západní části lomu, v jejíž štěrbinách se raci
v minulosti vyskytovali v hojném počtu. Viditelnost pod vodou byla na osluněných místech až do 2m,
ve stínu pouze cca 1m. Lom byl zkoumán do max. hloubky 3m. Průzkum provedl Lukáš Konečný,
Sdružení Lacerta. Provedena byla foto a videodokumentace.
Během cca 50-ti minut potápění byly pozorovány opuštěné norky ve zdi, řídce byly ještě
patrné starší výhrabky u paty sdi. Pozorování bylo ztíženo napadaným listím a nárůsty řas na stěně.
Živí raci nebyli pozorováni, ani žádné čerstvé známky jejich aktivity.
Dle potápěče pana Osiny, který bydlí poblíž lomu, byli raci v tomto lomu zjištěni v malém
množství ještě v létě roku 2003.
Stav v roce 2005
Výskyt raků nabyl zjištěn – přes další potápěčský průzkum za pomocí potápěčské techniky.
Z tohoto důvodu nebude tato lokalita v dalším období v rámci projektů na ochranu raka říčního dále
sledována.
Rostliny
bez informací
Hospodaření ČRS v lokalitě
Lom je součástí rybářského revíru
navštěvována, je bezproblémová.

Žulovské kamenolomy 1A.

Lokalita není příliš

Rekreační využití
Lom je v menší míře využíván, mimo sportovní rybolov, také ke koupání na vlastní nebezpečí.
Vzhledem ke kvalitě vody však nelze koupání doporučovat.
Ohrožení lokality : bez informací
Zajímavosti
Pojmenován podle bývalého lihovaru, jehož zbytek (zejména vysoký komín) vidíme u místní
komunikace – západně pod lomem.
Návrh opatření
Při sestavování hospodářského (zarybňovacího) plánu je nutné přihlížet k úživnosti revíru,
volit vhodnou rybí obsádku. Nedostatečný je systém kontrol rybářského svazu. Rybolov probíhá často
v rozporu s rybářským řádem.
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5) Vycpálkův lom
Druhá nejvýznamnější lokalita raka říčního ve sledované oblasti. Lokalita mimořádného
významu, zasluhující si zvláštní pozornost, péči a ochranu !
Dobývaná hornina, CHLÚ a DP : žula, není evidováno žádné ložisko, CHLÚ + DP nebyly
stanoveny
Povodí : Černý potok, povodí Odry, ČHP 2-04-04-048
Velikost vodní plochy: hlavní vodní plocha - cca 50x45m
Velké oko
- cca 28x17m (v severní části lomu)
Malé oko
- cca 27x12m (ve východní části lomu)
Max.hloubka : 16m (změřeno 6.8.2002 za pomoci potápěčů – p.Kudela.Třinec)
Kolísavost vodní hladiny
Minimální - ± 15cm na všech třech vodních plochách (hladiny na sobě závislé, všechny 3
části lomu jsou navzájem propojeny)
Čistota vody
Jeden z nejčistějších lomů na Jesenicku. Voda v hlavní vodní ploše čistá, čirá – viditelnost pod
vodou cca 2m. Ve Velkém oku voda mírně zakalená. V Malém oku je hladina cca z ½ pokryta
okřehkem, voda však čistá, čirá – vidět je cca 1m pod hladinu. V letech 2003 – 2004 došlo
k prudkému zhoršení kvality vody nárůstem zelených řas.
Čistota okolí lomu
Okolí lomu je i přes velké zatížení v letním období (koupání, rekreační využívání) udržováno
relativně v čistotě. Chybí však vhodný způsob likvidace odpadků. V jižní části lomu je postavená
zděná rekreační chatka – pravděpodobně i díky jejím majitelům (uživatelům) je lom čistý. Menším
problémem je ponechávání např. sklenic či krabiček od žížal a jiné návnady, igelitových sáčků apod.
na březích - zejména rybáři po skončení rybolovu.
Výskyt živočichů
Hlavní vodní plocha a Velké oko - rak říční (Astacus astacus – KO), co do počtu zjištěných
kusů jde o nejvýznamnější lokalitu mezi zatopenými kamenolomy na Jesenicku. Dále: ropucha obecná
(Bufo bufo – O), skokan hnědý (Rana temporaria), běžné druhy ryb (štika, kapr, lín, candát, karas,
plotice, okoun, amur, hrouzek, …), hojně různé druhy vážek a šídel. U obojživelníků se pouze malému
množství podaří opustit vodu, pulci bývají vyžráni rybami.
Malé oko – čolek horský a obecný (Triturus alpestris a vulgaris) – jedna z nejvýznamnějších lokalit
mezi zatopenými kamenolomy na Jesenicku co do počtu zjištěných jedinců. Dále: ropucha obecná,
skokan hnědý. V Malém oku pravděpodobně nejsou ryby – nebyly pozorovány. Jsou zde velmi dobré
podmínky pro rozmnožování zejména obojživelníků.
Potápěčský průzkum
Potápěčský průzkum, zajištěný Sdružením Lacerta, byl proveden 11.9.2004. Během 30-ti
minutového ponoru byla ve velkém lomu potvrzena relativně početná populace raka říčního (Astacus
astacus – KO). Pozorováno bylo cca 40 jedinců o velikosti od 4 do 9cm. Dva z nich byli odchyceni.
Byla pořízena jejich foto a video dokumentace. Raci se jeví jako zdraví, vitální – bez známek nárůstů,
parazitů, poškození apod.. Zjevný je jejich úbytek oproti stavu z roku 2002. Ještě v roce 2001 bylo
možno raky v tomto lomu počítat řádově ve stech. Úbytek a také silné zhoršení kvality vody potvrzuje
potápěč pan Osina, který lom zná a potápí se v něm pravidelně již cca 30 let.
Rostliny : v okolí lomu roste m.j. prstnatec fuchsův, vstavač mužský
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Hospodaření ČRS v lokalitě
Hlavní vodní plocha a pravděpodobně i Velké oko jsou součástí rybářského revíru Žulovské
kamenolomy 1A (voda mimopstruhová, č.471 159). Velké oko však není řádně označeno tabulí. Na
obou těchto plochách se loví, až na výše uvedené ponechávání odpadků na březích rybáři je
hospodaření ČRS v této lokalitě relativně bezproblémové. Nutné je však zachovat složení a také
množství rybí obsádky a tím i určitou rovnováhu mezi organismy, které se v lokalitě vyskytují –
zejména je nutno postupovat velmi citlivě vzhledem k výskytu raka říčního v lomu. Malé oko
evidentně není součástí rybářského revíru, vzhledem k jeho současnému stavu a výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů je zarybnění nemožné i nežádoucí. Zcela nevhodné a nežádoucí je
vápnění lomů místními rybáři.
Koncem zimy 2002 MO ČRS Javorník provedla velmi drasticky a necitlivě vápnění lomu (na
led). Sdružením Lacerta byl dán KrÚ Olomouckého kraje podnět – který byl vyřešen ze strany KrÚ
velmi ostudným způsobem (nic se nestalo, nic nebylo porušeno). Domníváme se, že tato činnost
vyžaduje udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (výskyt raka
říčního – KO). Touto činností došlo k vytvoření šoku v ekosystému. Dalo se předpokládat, že nejvíce
zasaženi budou drobní bezobratlí živočichové (již tak díky silnému vyžíracímu tlaku ryb nepříliš
hojní), kteří mají zásadní vliv na omezování růstu řas. Rybáři tak paradoxně růst řas podpořili. Toto se
potvrdilo – již koncem jara 2003 nastal enormní nárůst řas, jaký ani místní pamětníci nepamatují
v celé historii po zatopení lomu. V období 9. až 15.7.2003 došlo k ochlazení, i vlivem silných srážek
se změnily fyzikálně chemické parametry vody. Voda v lomu (pouze ve vápněném Velkém oku) se
silně zakalila, měla šedomodrou, až mléčnou barvu. Jde o výsledek živelného a neodborného jednání
členů ČRS. V žulovém lomu, v zimním období (!) nemá vápnění žádný smysl. Jak bylo potvrzeno –
vede pouze k poškození ekosystému (bez požadovaného efektu). Vápnění bylo v roce 2004 provedeno
znovu, s podobným efektem.
Sdružení Lacerta zajistilo laboratorní rozbor vody
Odběry byly provedeny 15.7.2003 + 10.9.2003. Výskyt řas a sinic byl potvrzen, zejména ve
vzorku z 10.9.2003.
Výsledek laboratorního rozboru vody – Vycpálkův lom, k.ú. Vápenná:
(Doslovný opis výsledků z e-mailu. Vzorek vody z Vycpálkova lomu byl odebrán 15.7.2003,
laboratorní rozbor byl proveden akreditovanou laboratoří Povodí Odry na žádost Sdružení Lacerta)
Ve vzorku z Vycpálkova lomu byly zjištěny sinice, které mohou způsobit vodní květ, pouze v
nevelkém množství. Jednalo se o rod Anabaena sp. v počtu 4 org./ml. Ve vzorku převažovaly zelené
řasy a kryptomonády, ovšem v relativně malých (normálních) počtech:
Sinice
Anabaena sp.

4 org./ml

Zelené řasy
Eudorina cylindrica
Pandorina morum

150 org./ml
240 org./ml

Vláknité zelené řasy
Spirogyra sp.

50 org./ml

Kryptomonády
Cryptomonas sp.

25 org./ml

Obrněnky
Peridinium sp.
5 org./ml
Ceratium hirundinella 2 org./ml
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Rozsivky
Navicula sp.
Cymbella sp.

1 org./ml
2 org./ml

Mimo řas byli ve vzorku nalezeni vířníci rodu Trichocerca a Collotheca, a jepice Caenis robusta.
Počet a kvalita nalezených organismů svědčí o beta-mesosaprobitě, což je lepší kvality vody.
Saprobní index - 1,87.
pH
8,57
(pH je zvýšené, může být způsobeno také vyšší fotosyntetickou aktivitou řas).
konduktivita 15,2 ms/m
(konduktivita, která by prozradila např.vyšší obsah iontů, je velmi nízká).
Ca
Mg
K
Na
Mn
Fe

19,28 mg/l
2,56 mg/l
3,835 mg/l
3,259 mg/l
0,0023 mg/l
0,0169 mg/l

Výsledek laboratorního rozboru vody z Vycpálkova lomu (odběr 10.9.2003)
zaměřeného především na určení druhů řas a sinic:
(Doslovný opis výsledků z e-mailu. Vzorek vody z Vycpálkova lomu byl odebrán 10.9.2003,
laboratorní rozbor byl proveden akreditovanou laboratoří Povodí Odry na žádost Sdružení Lacerta)
Převažovaly sinice rodu Anabaena, kterým vydatně sekundovaly zelené řasy Volvox. Kromě
těchto řas a sinic byl zachycen např.vířník Kellicottia longispina.
K výsledkům laboratorních rozborů je nutno uvést, že výsledek se nejeví jako katastrofální.
Avšak ještě zhruba do roku 1999 by výskyt řas a sinic pravděpodobně nebylo možno v takovém
rozsahu zjistit. Voda bývala průzračně čistá, vidět bylo běžně (i v letních měsících) do hloubky až 5m
…
Stav v roce 2005
Již od konce roku je v této lokalitě pozorován silně klesající stav populace raka říčního. Není
doloženo – zda se jedná o typický cyklus, známý u tohoto druhu, nebo zda jde o úhyn související
s postupným zhoršováním kvality vody. Zjevná je změna ve složení rybí obsádky – vyhuben byl
hrouzek obecný, projevuje se vliv rybí obsádky na drobné bezobratlé živočichy. Při několika
návštěvách v letech 2004 – 2005 pozorováno mléčné zakalení vody, související s přemnožením řas a
sinic.
Rekreační využití
Vycpálkův lom je nejznámějším a nejnavštěvovanějším zatopeným kamenolomem na
Jesenicku. Je využíván zejména ke koupání (na vlastní nebezpečí). Přes značné zatížení v letní sezóně
je však lokalita bezproblémová.
Ohrožení lokality
Největší nebezpečí – zejména pro raka říčního, ale i ve vztahu ke kvalitě vody – lze vidět
v činnosti ČRS, zejména v živelném zarybňování (mimo zarybňovací plán) a s tím související
možností změny množství a složení rybí obsádky. Lom býval často a zcela nesmyslně vápněn !
Negativní vliv může mít používání opalovacích krémů, odhazování odpadků, rozdělávání ohňů
(možnost požáru). Nevhodné je parkování automobilů v blízkosti vodní plochy – možný únik ropných
látek.
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Zajímavosti
Nad severovýchodní stěnou lomu je živelně dobýván granát (hessonit). Terén je na několika
místech doslova zdevastován.
Návrh opatření
1. legislativně ošetřit působení ČRS v lokalitě (např. není vhodně zpracován zarybňovací plán, …)
2. zamezit vjezdu automobilů až k vodní ploše (instalace zábrany na příjezdové komunikaci)
3. registrace lokality jako VKP
4. změna kultury v KN (na vodní plochu)
5. zajištění sběru, úklidu a likvidace odpadků alespoň 2x ročně, instalace odpadkových košů
6. vhodné by bylo vybudování sociálního zařízení (WC)
7. vyloučit vápnění lomu !
8. žádoucí je lokalitu ochránit např. jako Přírodní památku !
Závěr
V rámci projektu RAK bylo v roce 2005 provedeno 13 pozorování na lomech, jeden
potápěčský průzkum na lomu Lihovar
a hydrobiologické hodnocení tří toků určených pro
reintrodukci raků.
Rak říční byl opět potvrzen ve třech lokalitách: Arcibiskupský lom, Barčákův lom I. a
Vycpálkův lom. V lomu Lihovar a ve Vaňkově lomu výskyt raků nebyl zjištěn, ani jinak potvrzen.
Z tohoto důvodu již tyto dvě lokality nebudou v dalším období sledovány.
Dále byl rak říční v roce 2005 potvrzen v lokalitě Zlaté jezero v k.ú. Zlaté Hory (1. nález:
L.Konečný, Sdružení Lacerta, 1.9.2004). Pod tlakem Sdružení Lacerta byla lokalita zařazena do
seznamu NATURA 2000 – zájmovým druhem je zde kuňka žlutobřichá.
V průběhu prací bylo potvrzeno, že raci byli v minulosti do mnoha okolních lokalit uměle
vysazeni některými místními občany a také rybáři přibližně před 30-ti lety. Již tehdy byl Vycpálkův a
Arcibiskupský lom jejich vydatným zdrojem. Přenášeni byli živelně, také na některé (mnohdy na dnes
již téměř zaniklé) lokality. Např. na lomy Rampa a Malá Rampa I. (Černá Voda), Zelená hora a U
Cvrčana (Vápenná), Förster a Malý Lihovar (Žulová), Štachlovice (Vidnava), Kaní hora (Skorošice),
Pískovna (Písečná), Hřiště (Stará Červená Voda) a další.
V těchto lomech v současnosti raky nenalezneme.
V rámci projektu RAK bylo v roce 2005 vysazeno celkem 180 ks raků do těchto vodních toků:
Mariánský potok, k.ú. Černá Voda, pravobřežní přítok Černého potoka v ř.km cca 9,760
2-04-04-049 a to v úseku nad zástavbou.

ČHP

Bezejmenný pravobřežní přítok Černého potoka v ř.km cca 8,480
04-04-050 rovněž v úseku nad zástavbou.

k.ú. Černá Voda, ČHP 2-

Vápenský potok – pravobřežní přítok Vidnávky v ř.km cca 18,890
038 rovněž v úseku nad zástavbou.

k.ú. Vápenná ČHP 2-04-04-

Stále je v platnosti toto zjištění:
Tam, kde byl z lomu vlivem rybářů vytlačen hrouzek obecný, došlo v relativně krátké době
k zásadnímu zhoršení kvality vody – v některých případech až k havarijnímu stavu (např. lom
Štachlovice u Vidnavy). Ke zhoršení stavu dochází řádově ve dvou měsících až dvou letech – situace
je závislá na stavu populace hrouzka před ohrožením, také na množství a druhu nově vysazených ryb a
velikosti vodní plochy. Zjevný je vyžírací tlak nejen ryb dravých. V neuživných vodách zatopených
lomů došlo k vyžrání jiker a plůdku hrouzka i rybami kaprovitými, okounem a dalšími plevelnými
druhy. Hrouzek je ryba pomalejší, žijící převážně u dna. Pro ostatní druhy ryb je snadnou kořistí.
Jakýkoli negativní zásah ve složení rybí obsádky se na tomto druhu projevuje nejdříve.
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Zdecimováním populace hrouzka tak byly poškozeny např. tyto zatopené lomy: Štachlovice u
Vidnavy, Velká Rampa a Malá Rampa I. v Černé Vodě, Arcibiskupský lom a dnes už i Vycpálkův lom
ve Vápenné, Tomíkovice u silnice a další … pravděpodobně obdobně působí vyžírací tlak ryb
v neúživných lokalitách na populace raků.
Celkově lze populaci raků v zatopených lomech ve sledované oblasti hodnotit jako slabou
(vyjma lomu Vycpálek a dnes i Arcibiskupský lom). Raků velmi rychle ubývá. Příčinu lze hledat jak
v přirozeném procesu (eutrofizace … ), tak v působení člověka (stále se zvyšující zatížení rekreačním
ruchem, činnost rybářů, zhoršená kvalita vody … ).
Ochrana lokalit, působení orgánů ochrany přírody a jejich snaha o zlepšení stavu je naprosto nulová.
Rakům v dané oblasti pravděpodobně v relativně krátké době hrozí vyhubení.
Největším nebezpečím pro raky jsou:
•
•
•
•

činnost rybářů: přerybňování lokalit nevhodnou rybí obsádkou a vápnění lomů – způsobující
negativní změny v chemicko fyzikálních parametrech vody
stále narůstající rekreační ruch, podporovaný obcemi v honbě za přilákáním klientely, např.
vznik cyklotras kolem těchto pro vodní živočichy významných lokalit
servr: www.rychleby.cz , který navštěvují tisíce osob a který doslova nabádá k návštěvám
lokalit, k rušení zvláště chráněných druhů živočichů, také k drancování nerostů …
nezájem, nečinnost a laxní přístup orgánů ochrany přírody, nenaplňování některých
ustanovení zákona č.114/1992Sb. – zákon o ochraně přírody a krajiny ČR (zejména §50 + 52
citovaného zákona)

Poděkování: panu Osinovi ze Žulové za provedení potápěčských průzkumů bez nároku na
honorář, RNDr. Zdeňkovi Ďurišovi a RNDr. Milošovi Holzerovi za veškerou pomoc a provedené práce
v oblasti zatopených lomů na Jesenicku v období let 2003 – 2005.

Rak říční (Foto: Lukáš Konečný)
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Monitoring a odhad početnosti nepůvodního raka
signálního (Pacifastacus leniusculus) v řece Blanici
Číslo projektu: 170805
Program: Rak
Podpora projektu: 15 000,- Kč
Podávající organizace:
18/01 ZO ČSOP Decapoda Protivín
Ve Školce 479
398 11 Protivín
Řešitel:
Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

Úvod:
Rak signální a jeho biologická charakteristika v Evropě
Jedná se o nepůvodní evropský druh raka. Tento druh byl do Evropy introdukován v průběhu
minulého století. Nejprve byl vysazen do Švédska odkud se postupně rozšířil po celé Evropě. Rak
signální se oproti původním evropským raků vyznačuje větší plodností, rychlejším tělesným růstem,
dříve se zapojuje do reprodukce (někteří jedinci i ve věku 2+). Rak signální je aktivnější a vyznačuje
se větší agresivitou. Je to rak, který je označován jako krátkověký (maximální věk 8 – 10 let).
Tento druh raka negativně ovlivňuje populace původních evropských druhů raků. Negativní
vliv raka signálního má dvě formy. Jedna forma negativního vlivu raka signálního vůči původním
evropským rakům je jeho vlastní etologické chování. Svým agresivnějším chováním vytlačuje původní
druhy raků z jejich původních lokalit výskytu. Druhá forma je oproti té první razantnější a vyznačuje
se rychlejším průběhem ve vytlačení původních evropských druhů raků. Příčinou je, vážné račí
onemocnění - račí mor, způsobený plísní Aphanomyces astaci, který byl do Evropy zavlečen na raku
signálním při jeho introdukci. Sám rak signální je proti tomuto onemocnění rezistentí. Naopak rak
signální uvolňuje spóry plísně Aphanomyces astaci do vodního prostředí a tím račí mor neustále
rozšiřuje a přenáší na nenapadené původní evropské raky, které jsou na račí mor velmi citliví. Račí
mor u původních evropských druhů raků způsobuje úhyn celých obsádek raků a tím dochází k dalšímu
vytlačení původních evropských druhů z daných lokalit.
Současný celoevropský trend je zaměřen na omezení výskytu tohoto druhu a dokonce
v některých zemích (Rakousko, Německo) je přísně zakázán import a rozšiřování tohoto druhu do
volných vod.
Výskyt raka signálního v České republice
Do naší republiky bylo v roce 1980 ze Švédska dovezeno 1000 kusů ráčat o velikosti 12 – 15
mm a vysazeno na několik lokalit na Moravě. Dovezení ráčci byli vysazeni na 4 lokality, kterými se
staly: rybník Spustík nacházející se 15 km od Velkého Meziříčí (okres Žd'ár nad Sázavou), rybník
ležící v těsné blízkosti obce Čáslavice (okres Třebíč), rybník Skříňka ležící 2 km od obce Velká Bíteš
(okres Žd'ár nad Sázavou) a neznámá lokalita u Ivančic. Z většiny těchto lokalit byly podány negativní
zprávy o aklimatizaci raka signálního. Výjimku tvořila jen oblast Velkého Meziříčí, kde se rak
signální úspěšně aklimatizoval. V průběhu 90. let minulého století byl právě rak signální z těchto
lokalit odlovován různými subjekty a vysazován na některé nové lokality na území celé ČR.
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Proto byl v roce 1998 proveden první průzkum výskytu raka signálního ve volných vodách
ČR pracovníky VÚRH JU Vodňany. Po tomto průzkumu byl výskyt raka signálního ověřen v rybníku
Spustík, ze kterého byl rak signální ještě rozsazen do rybníku Stržek v obci Kozlov. Dále bylo
zjištěno, že rak signální se z této lokality ještě migrací rozšířil do několik metrů vzdáleného rybníku
Nad tratí. Dále byl ověřen výskyt tohoto raka v retenční nádrži u obce Lubná u Kroměříže, kam bylo
několik raků signálních vysazeno v roce 1988.
Další ověřenou lokalitou výskytu raka signálního byl v té době pokusný areál VÚRH JU
Vodňany, kam byl rak signální nejprve v roce 1990 dovezen ze Švédska a poté z rybníku Spustík v
roce 1998 k pokusným účelům. V roce 2000 byl chov raka signálního v areálu VÚRH JU Vodňany
zlikvidován, ale i přesto došlo k úniku některých jedinců do řeky Blanice. Potvrzení nebo vyloučení
výskytu, popř. odhad početnosti populace v řece Blanici byl cíl tohoto projektu.
Z průzkumu provedeného pracovníky VÚRH JU Vodňany v roce 1999 nebyl výskyt raka
signálního prokázán v rybníku u obce Čáslavice a v rybníku Skříňka, kde byly prováděny odlovy, ale
rak signální zde odchytnut nebyl. Výskyt raka signálního nemohl být ověřen na lokalitě u Ivančic,
protože nebylo známo na jakou lokalitu byl rak signální v roce 1980 vysazen.
Při monitoringu výskytu raka signálního v ČR naší základní organizací ČSOP v roce 2002
bylo zjištěno, že v rybníku Skříňka se vyskytuje rak říční, čímž je výskyt raka signálního málo
pravděpodobný.
Vedle těchto ověřovaných lokalit pracovníci VÚRH JU Vodňany v roce 1999 zjistili ještě
další lokality, kam byl rak signální v průběhu let 1987 – 1990 dále vysazen. Jedná se o: rybniční
soustavu ležící nedaleko obce Lomy (okres Jindřichův Hradec), neznámý rybník nacházející se u obce
Chvalatice (okres Znojmo) a blíže neurčená lokalita u Rosic. V roce 1999 byla z těchto lokalit
prozkoumána jen rybniční soustava u obce Lomy. Výskyt raka signálního na této lokalitě nebyl
potvrzen. Tento výskyt raka signálního však byl potvrzen v roce 2002 naší základní organizací ČSOP,
kdy byl výskyt raka signálního potvrzen ve dvou rybnících (Horní a Dolní rybník) v rybniční soustavě
nedaleko obce Lomy. V roce 2003 pracovníci VÚRH JU Vodňany objevili další lokalitu s výskytem
raka signálního a tentokráte nedaleko Domažlic u obce Sruby v potoku Kouba.
V současnosti tedy známe 8 lokalit s ověřeným výskytem raka signálního:
1. oblast Jindřichova Hradce u obce Lomy - dvě lokality: Horní a Dolní rybník
2. oblast Veklého Meziříčí u obce Kozlov - dvě lokality: rybník Nad tratí a rybník Stržek
3. oblast Velkého Meziříčí u obce Křižanov - jedna lokalita: rybník Spustík
4. oblast Kroměříže u obce Lubná - jedna lokalita: vodní nádrž Lubná
5. oblast Domažlic u obce Sruby - jedna lokalita: potok Kouba
6. oblast Vodňany - jedna lokalita: řeka Blanice
Tento výčet výskytu raka signálního však dnes nemusí být úplný, protože rak signální je
zřejmě rozšiřován rybáři na nové lokality. A to hlavně z důvodu neznalosti. Mnozí rybáři nevědí, že u
se nás vyskytuje více druhů raků a že konkrétně rak signální je velmi nebezpečný našim původním
rakům.
Metodika
V období od jara (30.3.2005) do konce léta (17.9. 2005) bylo v řece Blanici provedeno 13
odlovů raka signálního pomocí vrší. Výskyt byl monitorován v náhonu (obr. 5), ve spojce (spojující
náhon s vlastní řekou Blanicí, obr.6 – 9, 11) a ve vlastním korytu řeky Blanice (v horním – obr. 10 a
dolním úseku – obr. 2 - 4). Podrobný popis lokalit, kde byl výskyt raka signálního monitorován je
znázorněn v mapové příloze (obr.1).
Výskyt raků signálních byl monitorován pomocí odchytu do pastí – vrší s rybí návnadou. Vrše
s rybím masem (obr.12) byly straženy ve večerních hodinách a na místě byly ponechány přes noc.
Druhý den ráno byly vrše vybírány, raci sesbíráni, měřeni a váženi. Celkově bylo při odlovu vršemi
použito 187 vrše/nocí.
Vedle odlovu raků do vrší byl proveden jeden odlov do rukou. Odlov byl proveden
v odpoledních hodinách 28.7.2005. Raci byli odchytáváni ve svých úkrytech mezi kořeny a pod
kameny ve spojce mezi náhonem a vlastní řekou Blanicí. Odchytnutí raci byli opět změřeni a zváženi.
U všech odchytnutých raků (obr.13 - 16) byl určen druh raka (vždy se jednalo o raka
signálního). U raků bylo dále určeno pohlaví, popř. poškození raků, fáze svlékání, zdravotní a
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kondiční stav. Na konci období odlovů byla vypočítaná efektivita odlovů vršemi. Podle této efektivity
byla odhadnuta hustota raků.
Výsledky
Celkově bylo odloveno za celé vegetační období roku 2005 14 raků signálních (8 samic a 6
samců). Nejvíce raků signálních (9 kusů, 5 samic a 4 samci) bylo odloveno na spojce řeky Blanice.
Největší úlovek na této lokalitě však může být způsoben tím, že na této jediné lokalitě byl proveden
poměrně efektivní odlov raků do ruky (na jiných lokalitách pro vysokou hladinu vody nebylo možné
takovýto odlov provést). Raci se podle výsledků odlovů vyskytují také v náhonu řeky Blanice. Na této
lokalitě byli odloveni 4 raci signální. Potvrzen byl i výskyt raka signálního v dolním monitorovaném
úseku řeky Blanice, kde byl odlovem 1 rak signální. Naopak výskyt raka signálního nebyl potvrzen
proti proudu řeky Blanice v horním úseku řeky. Výsledky odlovů jsou uvedeny v tabulce 1. V tabulce
2 je uvedena podrobná biometrika odlovených raků a v grafu 1 je znázorněn délkohmotnostní vztah
odlovených raků..
Tab. 1: Celkový počet nastražených vrší a celkové úlovky raků signálních v průběhu odchytu
Datum Celkem
Náhon
Spojka
Blanice horní
Blanice dolní
Celkem
počet vrší
odloveno raků
vrše raci vrše raci
vrše
raci
vrše
raci
30.3.
34
7
0
22
0
2
0
4
0
0
7.4.
35
6
0
12
0
17
0
0
0
0
2.6.
25
5
0
5
0
2
0
13
0
0
18.7.
15
3
4
0
0
0
8
1
1
2
20.7.
7
2
0
3
0
0
0
2
0
0
21.7.
7
2
0
3
0
0
0
2
0
0
22.7.
7
2
3
0
0
0
2
0
1
1
23.7.
7
2
0
3
0
0
0
2
0
0
24.7.
7
2
0
3
0
0
0
2
0
0
25.7.
7
2
0
3
0
0
2
0
1
1
26.7.
7
2
0
3
0
0
0
2
0
0
27.7.
7
2
0
3
0
0
2
0
2
2
28.7.
odlov do ruky na spojce
5
2.8.
8
2
0
2
0
2
0
2
0
0
3.8.
8
2
2
0
2
0
2
0
2
2
17.9.
6
3
0
3
0
0
0
0
1
1
celkem
odloveno
14 raků
Celkově bylo uloveno 9 raků (z toho 5 samců a 4 samic) do všech použitých vší. Na tento
úlovek bylo vynaloženo 187 vrše/nocí, což představuje velmi malou efektivitu lovu pomocí vrší
(0,048 raka na 1 nastraženou vrš a noc). Naopak při odlovu raků do ruky na spojce mezi náhonem a
řekou Blanicí pomocí dvou lidí po dobu jedné hodiny bylo odloveno 5 raků (1 samec a 4 samice). Což
představuje vyšší efektivitu lovu a svědčí o tom, že zřejmě největší hustota raků je na spojce mezi
náhonem a řekou Blanicí. Tento úsek se nachází právě pod vyústěním odtokové vody z pokusnictví
VÚRH JU Vodňany odkud se raci signální do řeky Blanice rozšířili.
Odlovení raci byli bez výrazných zdravotních problémů. Raci byli mírně napadeni běžným
druhem potočnice (rod Branchiobdella). Dvěma odloveným jedincům (26.7. a 2.8.) chybělo levé
klepeto a jednomu klepeto pravé (22.7.).
Tab. 2: Biometrika odchytnutých raků signálních
Číslo Datum odlovu Celková délka těla Délka hlavohrudi Hmotnost
(mm)
(mm)
(g)
1
28.7.2005
60
38
8
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Pohlaví
samec

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

28.7.2005
3.8.2005
28.7.2005
17.9.2005
22.7.2005
28.7.2005
3.8.2005
28.7.2005
18.7.2005
18.7.2005
28.7.2005
28.7.2005
25.7.2005

85
95
110
105
110
115
120
125
126
130
135
137
140

45
52
58
55
58
58
60
62
62
65
67
68
72

20
31
49
48
36
49
52
64
65
70
76
75
134

samice
samec
samec
samec
samice
samice
samice
samice
samice
samec
samice
samice
samec

Graf. 1: Velikostní rozložení odlovených samců a samic raka signálního v řece Blanici a náhonu
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Závěr
V průběhu realizace tohoto projektu byl potvrzen výskyt raka signálního v řece Blanici, v
jejím náhonu a dále na spojce mezi náhonem a řekou. Na spojce byl výskyt raků signálních očekáván,
protože sem v průběhu let 1997 -1999 zřejmě utekli raci z pokusného areálu VÚRH JU Voňany. Podle
odlovů se na spojce vyskytuje poměrně stabilizovaná populace raků. Dále bylo potvrzeno, že rak
signální se ze spojky rozšířil po proudu do řeky Blanice (monitorovaný dolní úsek Blanice). Podle
zpráv rybářů byl rak signální pozorován v řece Blanici více jak 1 km po proudu od místa, kde se slévá
spojka a řeka Blanice, což svědčí o poměrně velké migraci raků po proudu. Migrace proti proudu
v řece Blanici (v monitorované horní části řeky Blanice) nebyla potvrzena. Naopak migraci proti
proudu potvrzuje výskyt raka signálního v náhonu a to i přes velké kolísání hladin a průtoků v průběhu
roku a mechanickou překážku v podobě jezu (obr.17 – 20).
Podle odlovů není hustota raků signálních v řece Blanici příliš vysoká. Je zde ale nebezpečí
neustálého zvyšování jejich stavů, následné rozšiřování do níže či výše položených úseků řeky
Blanice. Doporučujeme proto neustále tuto populaci raků monitorovat, odchytávat a odchytnuté
jedince likvidovat. Jen takovýmto způsobem bude velikost populace raků signálních v řece Blanici
limitovaná.
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Mapa úseků, kde byl monitorovaný výskyt raka signálního

Dolní část řeky Blanice nad silničním mostem (Foto: Pavel Kozák)
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Seminář RAK
Číslo projektu: 171405
Program: Rak
Podpora projektu: 24 000,- Kč
Podávající organizace:
ČSOP - Severomoravské RS
PS 49
757 01 Valašské Mreziříčí
Řešitel:
Miroslav Dvorský
Cíl projektu
Cílem projektu bylo uspořádání dvojdenního semináře k problematice našich i nepůvodních
raků, mapování jejich výskytu, sledování kvality vody, umělých odchovů i provádění záchranných
transferů atd.
Vlastní realizace projektu
Seminář se uskutečnil ve dnech 14.-15.října 2005 ve středisku ekologické výchovy ochránců
přírody v Bystřičce. Celostátní akce byla avízována v Depeších ČSOP a zúčastnilo se jí celkem 34
zájemců, nejvzdálenější účastníci byli z Radnic a Prahy.
V pátek probíhala teoretická část semináře. Lektor RNDr.Miloš Holzer, vedoucí svazové akce
Rak, seznámil účastníky s determinací našich druhů raků, jejich životním prostředím a výsledky
mapování výskytu. Současně popsal nepůvodní druhy raků, které z naší přírody vytláčí populace
našich původních raků.
V další části se dr.Holzer dále zaměřil na životní prostředí raků, jejich nároky na čistotu vody
a potravu. Seznámil účastníky s metodou umělého odchovu raka říčního a ukázal různověké jedince
tohoto druhu, které přivezl v počtu cca 200 ex. k posílení populace do valašských toků.
Při celodenní sobotní exkurzi, na kterou byl využit pronajatý autobus, byli do vybraných toků
a vod vypouštěni dr.Holzerem přivezení raci říční. Jako první lokalita byla vybrána Semetínský potok
v k.ú. Semetín v Hostýnských vrších. V blízkosti se nachází středisko ekologické výchovy vsetínského
Alceda (dům dětí a mládeže). Vypouštění asi 50 raků do potoka nedaleko střediska se zúčastnili i
pracovníci Alceda s rodinnými příslušníky. Dalších asi 100 raků bylo vypuštěno do znovu napuštěné
přehrady Bystřička. Před povodní v roce 1997 se zde vyskytovala poměrně početná populacce tohoto
živočicha. Při povodni byli raci pohřbeni pod mohutnými nánosy bahna nebo byli vyplaveni. Poslední
lokalitou, kterou účastníci semináře navštívili, byl Kněhyňský potok na Prostřední Bečvě v CHKO
Beskydy. Více než 50 ex. raka říčního různého stáří bylo vypuštěno do revitalizované části roku, při
které byly vytvořeny meandry s hlubší vodou, kamenité koryto s nepřeberným množstvím úkrytů. Na
tomto toku byl prezentován i běžný hydrobiologický průzkum s determinací živočichů žijících
v čistých horských tocích.
Seminář byl ukončen po 16 hodině ve Středisku EV v Bystřičce.
Přidělené finanční prostředky byly použity v souladu s rozpočtem schváleného projektu.
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Seminář Rak (Foto: Miroslav Dvorský)
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Hydrobiologický průzkum toku č. 1-08-03-042
s ohledem na obnovu retenční nádrže Hájky a možnou
reintrodukci raka říčního.
Číslo projektu: 540105
Program: Ochrana vodní a mokřadních ekosystémů v lesích
Podpora projektu: 13 000,- Kč
Podávající organizace:
18/01 ZO ČSOP Decapoda Protivín
Ve Školce 479
398 11 Protivín
Řešitel:
Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

Úvod
V současné době obnova či nové budování rybníků, nádrží či mokřadů významným způsobem
podporuje zastavení vody v krajině a tím pozitivně ovlivňuje malý koloběh vody v přírodě. Udržení
vody v krajině napomáhá stabilizovat průtoky vodních toků a současně i úhrny srážek v daném
regionu, kde se nádrž buduje. Zadržení vody v krajině současně také zajišťuje v době přísušků
dostatečnou hladinu podzemní vody v dané oblasti výskytu dané nádrže.
Velmi cenné je budování nádrží určených pro extenzivní obhospodařování. Takovéto
budování vodní lokality zaručuje vytvořit vhodné mikroklima pro celou řadu rostlin a živočichů, čímž
se významně podporuje biologická rozmanitost organismů dané oblasti.
Vedle ekologických významů mají budované nádrže extenzivního charakteru i společenská
uplatnění při aktivním odpočinku lidí, jako vhodná lokalita pro koupání, či při katastrofách
(nebezpečné lesní požáry), jako zdroj vody pro hašení požárů.
Metodika
V období od jara do podzimu bylo provedeno několik kontrolních průzkumů toku, a to jak
v místě budoucí retenční nádrže, tak nad a pod uvažovanou nádrží. Při každé návštěvě byl sledován
výskyt vodních živočichů. Současně byl sledován stav toku, složení břehové vegetace, stav vodní
hladiny, průtoky přítoků a současně toku v zájmovém území. Byl odebrán vzorek vody na základní
chemickou analýzu. Dále byl pomocí oximetru změřen obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě. Průzkum
toku byl vždy prováděn proti jeho proudu, kvůli následnému zakalení vody. Výskyt vodních živočichů
byl monitorován pozorováním nebo odchytem pomocí akvarijních sítěk.
Cílem projektu bylo vyhodnotit fyzikálně-chemické a biologické parametry kvality vody a
dále provést detailní monitoring zaměřený především na výskyt raků a ostatních vodních živočichů.
V případě zjištěných příznivých podmínek na lokalitě bylo cílem navrhnout možnou reintrodukci raka
říčního (Astacus astacus) na tuto lokalitu. Na základě zjištěných údajů bude možné při obnově
retenční nádrže Hájky navrhnout opatření týkající se vytvoření vhodných životních podmínek pro
vodní rostliny a živočichy, především pro raka říčního. V neposlední řadě realizace tohoto projektu
měla podpořit hlubší vztah dětí k přírodě, především pak k vodním biotopům v lesích.
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Výsledky:
1. Popis lokality uvažované pro vybudování rybníka:
LČR s.p., lesní správa Vodňany plánují obnovu retenční nádrže Hájky na bezejmenné
vodoteči č. 1-08-03-042. Zájmové území se nachází v katastrálním území Čepřovice, cca 1 km
východně od obce na kraji lesa (viz mapy v příloze). Pozemky dané lokality jsou ve vlastnictví LČR
s.p. Funkce uvažované nádrže má být především krajinotvorná a hydroakumulační a má přispět v dané
oblasti ke zvýšení biodiverzity rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí. Zájmové území
retenční nádrže Hájky má nadmořskou výšku v rozmezí od 550 – 560 m.n.m. Průměrná roční výška
srážek je 631 mm. Zatopená plocha při provozním stavu hladiny bude 0,8 ha, maximální pak 0,9 ha.
Průměrná hloubka vody bude cca 1,2 m s maximem u hráze 3,3 m.
V místě bývalé retenční nádrže Hájky jsou v současné době především porosty smrku a olše,
v menší míře buku. Tyto porosty budou vykáceny. Na otevřenějších místech je rozvinuté běžné
bylinné patro, v kterém je zastoupena ostřice, kostřava, netýkavka, kapraď a další běžné druhy rostlin.
Šířka toku v tomto úseku je cca 30-40 cm a hloubka cca 5-10 cm. Celý pozemek je značně podmáčen
a do vodoteče se v tomto místě vlévá několik bočních přítoků. Levou stranu nádrže bude tvořit
smrkový les. Pravá strana bude plně otevřená a dovolí prohřátí vody v nádrži. Z obou stran a na
přítoku bude sklon břehů mírný s přilehlými mokřinami, což dovolí rozvoj příbřežní vegetace. To
vytvoří příhodné podmínky pro posílení diverzity s nárůstem obojživelníků, plazů a ptáků.
Z pozůstatků původní zemní hráze, která je v současné době porostlá vzrostlými, převážně
jehličnatými stromy a keři je patrné, že její návodní strana byla tvořena vyskládaným kamenem.
V současné době je hráz v místě rybniční stoky pokopaná z důvodu odvodnění území a možnosti těžby
vzrostlých stromů ze zájmového území. Před započetím stavby bude z koruny hráze vytěženo cca 10
listnatých a několik jehličnatých stromů.
Navrhovaná nová hráz bude 136 m dlouhá a 2,5 m široká v koruně. Sklon vzdušného líce
hráze bude 1:2 a návodního líce hráze 1:3,5. Ten bude zpevněn kamennou rovnaninou v tloušťce 30
cm. To poskytne příznivé úkrytové možnosti v případě obsazení lokality rakem říčním. Ještě vhodnější
by bylo provést vytvoření hráze z vyskládaného kamene v širší vrstvě a třeba i s větším sklonem. To
ale nebude vzhledem k větší finanční náročnosti realizováno.
2. Vlastní měření průtoků vody:
A) Přítok zájmového území v průběhu měsíce září 2005:
- průměrná šířka toku: 20 cm
- průměrná hloubka vodního sloupce: 5 cm
- průměrná rychlost průtoku vody v přítoku:
100 cm.6s-1 = 16,7cm.s-1
Q = š*h*v
Q = 2*0,5*1,67
Q = 1,67 l.s-1
š
h
v

šířka toku (dm)
hloubka toku (dm)
rychlost toku (dm.l-1)

B) Vlastní tok v zájmovém území v průběhu měsíce září 2005:
- průměrná šířka toku: 35 cm
- průměrná hloubka vodního sloupce: 4 cm
- průměrná rychlost průtoku vody v přítoku: 100 cm.5s-1 =
Q = š*h*v
Q = 3,5*0,4*2
Q = 2,8 l.s-1
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20,0 cm.s-1

3. Porovnání naměřených průtoků s průtoky podle projektu – ČHMÚ – České Budějovice –
Hydrologická data
Plocha povodí
0,71 km2
Dlouhodobá průměrná roční výše srážek
631 mm
Dlouhodobý průměrný průtok
0,003 m3/s, což je 3 l.s-1

Tab. 1: M-denní průtoky QM (l/s)
M (dny) 30
60
90
120
QM (l.s-1) 7
5
3
3

150
2

Tab. 2: N-leté průtoky m3.s-1
N
1
2
QN (m3.s-1)
0,9
1,3

180
2

5
2,0

210
1

240
1

270
0,9

10
2,7

300
0,7

20
3,4

330
0,5

355
0,3

50
4,4

364
0,1

100
5,3

Bezpečnostní přeliv rybníku bude podle projektu dimenzovaný na vypočítaný průtok stoleté vody
QN100 = 5,3 m3/s.
Námi vypočítané hodnoty průtoků přítoku či vlastní vodoteče v zájmovém území jsou oproti
vypočítaným průtokům ČHMÚ České Budějovice vyšší, což je zapříčiněné nedostatečnou zkušeností
a vybaveností, které jsme při měření průtoků užívaly. Je však nutné podotknout, že i nižší průtoky
vypočítané ČHMÚ České Budějovice byly označené za vydatné pro budoucí zásobování zamýšlené
rybniční lokality vodou.
Naopak dlouhodobý průměrný průtok ve vodoteči v zájmovém území dopovídá námi
vypočítanému průtoku, což svědčí o letošních vyrovnaných a vydatných srážkách a průtocích
v krajině.
4. Chemické a fyzikální parametry vody:
Tab. 3: Základní chemický rozbor vody z vodoteče v místě budoucí retenční nádrže Hájky.
Datum Teplota O2 pH
NH4+-N NO3--N NO2--N PO43-P CHSKMn
27.7.05 12,3
9,9 7,53 0,02
1,00
0,001
0,042
7,2
Tab. 4: Porovnání hodnot teploty vody, rozpuštěného kyslíku a pH v toku v místě retenční nádrže,
v přítoku, na odtoku, v bočním přítoku z mokřiny a v mokřinné tůni dne 6.9.2005.
Místo
Budoucí retenční nádrž
Přítok (200m nad nádrží)
Odtok (200 m pod nádrží)
Boční přítok
Mokřina

Teplota
13,0
13,0
13,0
12,9
13,0

O2
8,5
8,7
8,5
6,9
6,0

Tab. 3: Průběh teplot ve vodoteči v místě nádrže v průběhu sezóny
Datum
13.7.05
27.7.05
10.8.05
24.8.05
6.9.05

Teplota vody
11,8
12,3
13,2
13,1
13,0
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Teplota vzduchu
26,0
29,0
21,0
18,0
22,5

pH
6,2
6,2
6,2
6,1
6,0

5. Výskyt vodních živočichů
Při průzkumu nebyl v průběhu celého zkoumaného úseku toku potvrzen výskyt raků. Potok je
pro raky příliš malý, mělký s nedostatkem vhodných úkrytů. Také nízká teplota vody v průběhu
vegetační sezóny není pro raky příliš vhodná. Obnova rybníka by však přispěla k zadržení a ohřátí
vody na lokalitě, čímž by teplota vody byla pro raky optimální. Při hydrobiologickém průzkumu toku
byli zjištěni běžné druhy makrozoobentosu: zástupci larev pošvatek - Plecoptera (Leuctra sp.), jepic Ephemeroptera (Baetis sp., Ephemerella sp., Paraleptophlebia werneri,) a larvy dvoukřídlého hmyzu
(Dixa sp. a Chironomus sp.).
6. Návrh následné reintrodukce raka říčního
Po dokončení stavebních prací a napuštění rybníka vodou bude možné přistoupit k vysazení
raků říčních na tuto lokalitu. Raci se nemohou na toto místo dostat přirozenou cestou. Vysazení raků je
možné provést dvěma způsoby a to buď vysazením dospělých raků odlovených na některé přírodní
lokalitě nebo vysazením juvenilních raků původem z chovu. V prvním případě půjde vzhledem
k velikosti lokality o vysazení cca 100 kusů generačních raků. V případě druhé varianty bude vhodné
raky vysazovat ve třech po sobě jdoucích letech k urychlení obsazení lokality všemi věkovými
kategoriemi a k zajištění větší genetické diverzity raků na této lokalitě a to v počtu několika set ráčat
každý rok.
Před vlastním vysazením je nutné najít vhodnou a geograficky blízkou lokalitu s dostatečně
početnou populací raků, která by tvořila základ vysazovaného materiálu a nebo by tvořila matečný
materiál pro produkci juvenilních ráčat určených k vysazení na danou lokalitu.
Před vlastním vysazením bude nutné provést opět hydrobiologické posouzení lokality a
posoudil vhodnost lokality po stavebních pracích. Hospodaření na lokalitě bude extenzivní. Rybník
nebude vypouštěn, popř. maximálně jednou za 5-8 let.
Rybí obsádka bude tomuto hospodaření přizpůsobena. Do rybníka bude vhodné nasadit
pestrou rybí obsádku. Obsádka ryb musí být nízká a její složení zvoleno vhodně vzhledem
k udržitelnosti lokality.
Závěr a doporučení
V průběhu celého zkoumaného úseku nebyl potvrzen výskyt raků. Kvalita vody výskyt raků
nevylučuje. Uvažovaná lokalita je velmi vhodná k obnově retenční nádrže nejen z hlediska
melioračního, ale budoucí nádrž se jeví také jako vhodná pro budoucí introdukci raka říčního a
dalších živočichů na tuto lokalitu. Obnovou nádrže budou vytvořeny příhodné podmínky pro
živočichy vázané na vodní prostředí a mokřady (bezobratlí, ryby, obojživelníci, ptáci). Vzhledem
k vyhovující kvalitě vody a uvažovanému extenzivnímu hospodaření bude rybník vhodný hlavně pro
vodní živočichy, kteří v intenzivních rybničních podmínkách nemají optimální podmínky. Pro zvýšení
vhodnosti rybníka pro tyto živočichy by měla být budoucí hráz vytvořena z volně vyskládaných
kamenů, jak se předpokládá v projektu obnovy rybníka. Dále by pro zvýšení biodiverzity měl být
některý břeh rybníka pozvolně klesající, vytvářející větší mělčinu, která později zaroste vodní
makrovegetací (alespoň několik čtverečních metrů). Naopak převážná část rybníka by měla být
alespoň 1,5 metru hluboká, což zaručí příznivé podmínky pro přezimování vodních živočichů, kteří
budou zmiňovanou lokalitu osidlovat.
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Obr. 1.: Levá strana území, budoucí nádrž (Foto: ZO ČSOP Decapoda)

Obr. 2.: Střed zájmového území – uprostřed vodoteč (pohled od přítoku po proudu k hrázi)
(Foto: ZO ČSOP Decapoda)
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Ploštěnka horská, Crenobia alpina, v pramenech a
potocích Lužických hor. Monitoring biotopů, zjišťování
výskytu ploštěnek jako indikátoru kvality vodního
prostředí
Číslo projektu: 540605
Program: Ochrana vodní a mokřadních ekosystémů v lesích
Podpora projektu: 10 000,- Kč
Podávající organizace:
32/04 ZO ČSOP Gáia
Sídliště pod Ralskem 563
471 24 Mimoň
Řešitel:
RNDr. Zdena Mrlíková
Úvod
Předložená zpráva shrnuje výsledky získané při dokumentaci biotopů pramenných oblastí
v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory.
Biotopy pramenišť a horních částí toků v CHKO Lužické hory začaly být soustavně sledovány
od roku 2003. Podnětem pro zahájení tohoto projektu byl v minulosti náhodně učiněný nález vzácného
druhu ploštěnky horské, Crenobia alpina, ve vrcholových partiích hory Luž. Další průzkumy na tento
nález nenavazovaly, ačkoli prostředí Lužických hor poskytuje řadu podobných biotopů. Vzhledem
k tomu, že se jedná o druh faunisticky i bioindikačně významný, byl v roce 2003 proveden základní
screeningový průzkum horních úseků vodních toků pramenících ve vrcholových partiích Lužických
hor. Cílem bylo zdokumentovat současný stav těchto biotopů a ověřit výskyt ploštěnky Crenobia
alpina na dalších lokalitách.
Do roku 2005 bylo prozkoumáno celkem dvacetčtyři pramenných oblastí. Z toho na sedmnácti
lokalitách započal monitoring již v roce 2003 -2004, sedm lokalit bylo nově prozkoumáno v roce
2005.
Výsledky slouží jako odborný podklad pro praktickou ochranu přírody i pro dlouhodobý
monitoring biotopů a populací ploštěnek.
Metodika
V roce 2005 byla použita stejná metodika sběru dat pro možnost porovnání výsledků
z minulých let.
Průzkum probíhal ve dvou liniích. Jednak byly znovu kontrolovány lokality evidované
v minulých dvou letech, jednak byl průzkum rozšířen do dalších oblastí, které dosud sledovány
nebyly.
Vybrané vodoteče byly tak, jako v minulém roce, sledovány v dílčích úsecích podle
výškového gradientu, rychlosti proudu, měnícího se charakteru dna a okolního vegetačního krytu. Na
každém stanovišti byl popsán stav biotopu, charakter vodního režimu, blízkost lidských sídel, zdroje
znečištění nebo ohrožení. Oproti minulým rokům byla v roce 2005 poloha veškerých sledovaných
lokalit zaměřena přístrojem GPS.
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Výsledky a závěr
V roce 2005 bylo celkem prozkoumáno 24 pramenných oblastí. Nejvýše položenou lokalitou
v celém sledovaném území bylo prameniště pod vrcholem hory Luž (792.9 m n.m.), nejníže situované
lokality ležely v oblasti Petrovic mezi 450 – 460 m n.m.
Průzkumy nových lokalit v roce 2005 byly soustředěny do západní části CHKO Lužické hory,
do oblasti vrchů Javor (693 m n.m.), Popel (584 m n.m.) a Sokol (668.4 m n.m.). Celkem zde bylo
navštíveno sedm pramenných oblastí ve výškovém rozpětí cca 510 – 650 m n.m. Na dalších 17
lokalitách sledovaných v minulých letech byly provedeny kontrolní rozbory.
Výsledky získané analýzou bioindikačních skupin makrozoobenthosu naznačují, že ve všech
sedmi případech z nově sledovaných lokalit se jednalo o čisté vody, které byly ale částečně
eutrofizované přirozeným organickým materiálem (jehličí, listí) a podmíněné pravděpodobně i nízkým
průtokem vody. Výskyt ploštěnky horské, Crenobia alpina, nebyl v roce 2005 prokázán na žádné
z nově kontrolovaných lokalit.
Lokality sledované v předchozích dvou letech zůstaly bez viditelných změn. Ve dvanácti
případech zde byly čisté vody. Ve čtyřech případech na ramenech Rybného potoka okolo turistické
cesty na svahu hory Jedlová, byla voda rovněž relativně čistá, eutrofizovaná přirozeným organickým
spadem, nízkým průtokem vody, eventuelně částečným antropogenním znečištěním. Pouze v jednom
případě, kdy pramenná oblast ležela přímo v oblasti lidských sídel, byla voda eutrofizovaná a nalezené
druhy makrozoobenthosu indikovaly spíše zhoršenou kvalitu vody.
Výskyt ploštěnky horské, Crenobia alpina, byl potvrzen na všech lokalitách evidovaných
v předchozích dvou letech, celkem se jednalo o šest lokalit ve výškovém rozpětí asi 460 – 650 m n.m.
Na všech těchto lokalitách byl, stejně jako v minulých letech, výskyt C. alpina omezen pouze na
krátký úsek toku (10 – 50 m) v pramenné oblasti. Na jedné z lokalit na Pěnkavčím vrchu byl její
výskyt zřetelně vázán na antropomorfně změněné prostředí v oblasti průtoku potoka pod mostkem
(uměle vytvořený úsek kamenitého dna v lesním prostředí). Většina sledovaných pramenišť se v době
průzkumu nezdála být přímo ohrožená.
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Vyhodnocení vlivu povodně v roce 2002 na ichtyofaunu
ÚN Slapy
Číslo projektu: 180205
Program: Ohrožené a chráněné ryby a kruhoústí
Podpora projektu: 8 000,- Kč
Podávající organizace:
02/09 ZO ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
Řešitelé:
RNDr. Martin Čech, Mgr. Pavel Čech

Hlavní úkoly projektu
1) Zmapování současného stavu druhového složení ichtyofauny ÚN Slapy a jeho srovnání se stavem
před povodní v roce 2002.
2) Potvrzení výskytu v ČR legislativně chráněných druhů ryb podle zákona č. 114/1992 Sb. a jeho
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. a NATURA 2000.
3) Ověření případné různorodé distribuce zjištěných druhů ryb v podélném profilu nádrže.
4) Potvrzení přirozené reprodukce zaznamenaných legislativně chráněných druhů ryb.
5) Prezentace výsledků projektu (konference, semináře, publikační činnost)
Metodika práce
K vyhodnocení druhového složení ichtyofauny ÚN Slapy se zaměřením na kategorii 0+ a 1+
ryb bylo využito identifikačních elementů lebek ryb, které byly nalezeny ve vývržkových sedimentech
hnízdní nory obligátního piscivorního mikropredátora, ledňáčka říčního (Alcedo atthis).
Pro předkládanou studii byl podrobně analyzován vývržkový sediment ledňáčka říčního z
lokality Kobylníky z hnízdní sezóny 2003 a 2004, obr. 1 a 2. Dále bylo využito, coby srovnávacího
materiálu, již dříve detailně zpracovaných vývržkových sedimentů z lokality Nová Živohošť z hnízdní
sezóny 1999, 2000 a 2001 a z lokality Smilovice z hnízdní sezóny 2000, obr. 1 a 3, jakož i výsledků
rozsáhlého ichtyologického průzkumu zaměřeného na juvenilní ryby, který provedl Doc.RNDr. Jan
Kubečka, CSc. a pracovníci Hydrobiologického ústavu AV ČR (skupina FISHECU,
www.fishecu.wz.cz) v roce 2002 v jarním období ještě před rozsáhlými srpnovými povodněmi (např.
ČECH a kol. 2005).
Vývržkový sediment ledňáčka říčního byl odebírán vždy po skončení hnízdní sezóny po
předchozích pravidelných kontrolách obsazení nory a úspěšnosti hnízdění. Odběr vývržkového
sedimentu byl proveden tak, aby nedošlo k porušení hnízdní kotlinky a přístupové chodby nory.
Technika odběru zabezpečuje zachování nor v takovém stavu, že je mohou ledňáčci opakovaně
používat k hnízdění několik let (ČECH & ČECH 2005 a v tisku). Ačkoli by to bylo nanejvýš žádoucí,
nebylo možné pokračovat v odběru hnízdního sedimentu na lokalitě Nová Živohošť, neboť zde
počínaje rokem 2002 již žádné další hnízdění neproběhlo. Proto byla pro pokračování studie vybrána
lokalita Kobylníky, která je vzdálena pouhé 4 km proti proudu od lokality Nová Živohošť a z hlediska
potravní nabídky (složení ichtyofauny) by měla reprezentovat totožné podmínky (ČECH a kol. 2005).
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Odebrané vývržkové sedimenty ledňáčka říčního byly naloženy na 48 hodin do silného
roztoku detergentního prostředku, posléze promývány a sušeny na tylových sítech. Podrobná analýza
přečištěného sedimentu byla provedena pod binokulární lupou (zvětšení 8x a 16x).
Pro určení druhového složení, velikosti a vzájemného poměru jednotlivých druhů ryb v
potravě ledňáčka říčního byly použity typické kosti hlavy – kosti horních (maxillare) a dolních
(dentale) čelistí, kosti mezičelistní (intermaxillare) a kosti patrové (palatina), kosti předskřelové
(praeoperculare) a kosti skřelové (operculare), kosti požerákové (ossa pharyngealia), kost
podjazyková (glossohyale) a kost radličná (praevomer) (PEKAŘ 1965, HANEL 1992, REYNOLDS &
HINGE 1996, HANEL 1998, CAMPOS a kol. 2000, ČECH 2001a, b, c, ČECH & ČECH 2001a, b,
ČECH & ČECH 2003, ČECH & ČECH 2004, ČECH & ČECH 2005 a v tisku). Pro identifikaci
ohrožených druhů ryb, zde konkrétně vranky obecné (Cottus gobio) a bolena dravého (Aspius aspius),
byly použity kosti spodních čelistí a kosti předskřelové respektive kosti požerákové, obr. 4 a 5.
Výsledky práce
Ad 1) Ve vývržkovém sedimentu ledňáčka říčního (ÚN Slapy, lokalita Kobylníky, hnízdní
sezóna 2003) byly nalezeny hlavové identifikační kosti 574 ryb 14 druhů a 3 čeledí. Nejpočetněji byl
zastoupen okoun říční (66,4%), následován ouklejí obecnou (9,6%), střevličkou východní (8,2%) a
ploticí obecnou (7,5%). Ostatní druhy ryb, včetně bolena dravého (3 exempláře o velikosti 6,5, 7 a 9
cm), ledňáček lovil jen v nevýznamném množství, tab. 1.
Ve vývržkovém sedimentu ledňáčka říčního (ÚN Slapy, lokalita Kobylníky, hnízdní sezóna
2004) byly nalezeny hlavové identifikační kosti 1199 (!!) ryb 16 druhů a 6 čeledí. Nejpočetněji byl
opět zastoupen okoun říční (57,9%), následován ouklejí obecnou (14,4%), ploticí obecnou (12,2%),
střevličkou východní (4,9%) a štikou obecnou (4,2%). Ostatní druhy ryb, včetně jednoho exempláře
vranky obecné o velikosti 6,5 cm, ledňáček lovil jen v nevýznamném množství, tab. 1.
Tab. 1. Druhové složení ryb (n, %) ve vývržkovém sedimentu ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na ÚN
Slapy na hnízdní lokalitě Kobylníky v roce 2003 a 2004.

druh ryby

Kobylníky 2003
n
%

Hrouzek obecný (Gobio gobio)
Plotice obecná (Rutilus rutilus)
Ouklej obecná (Alburnus alburnus)
Jelec tloušť (Leuciscus cephalus)
Jelec proudník (Leuciscus leuciscus)
Cejn velký (Abramis brama)
Kapr obecný (Cyprinus carpio)
Střevlička východní (Pseudorasbora parva)
Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)
Bolen dravý (Aspius aspius)
Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula)
Štika obecná (Esox lucius)
Pstruh obecný (Salmo trutta)
Vranka obecná (Cottus gobio)
Okoun říční (Perca fluviatilis)
Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus)
Candát obecný (Sander lucioperca)
celkem

24
43
55
3
5
1
1
47
1
3
3
381
3
4
574

4,2
7,5
9,6
0,5
0,9
0,2
0,2
8,2
0,2
0,5
0,5
66,4
0,5
0,7
100

Kobylníky 2004
n
%
13
146
173
15
21
1
1
59
6
2
50
3
1
694
9
5
1199

1,1
12,2
14,4
1,3
1,8
0,1
0,1
4,9
0,5
0,2
4,2
0,3
0,1
57,9
0,8
0,4
100

Dominantní zastoupení okouna (72-86%), plotice a oukleje v potravě ledňáčka říčního bylo prokázáno
na ÚN Slapy na lokalitě Nová Živohošť již letech 1999-2001 (ČECH & ČECH 2005, příloha 1) a na
lokalitě Smilovice v roce 2000 (ČECH & ČECH 2003, příloha 2). Podobně i odlovy tohoročních ryb
prováděné na ÚN Slapy na Staré a Nové Živohošti Hydrobiologickým ústavem AV ČR v květnu a
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červnu 2002 odhalily, že početnost okouna dosahovala v litorální části nádrže v některých fázích dne
až 90%, v pelagiálu pak v průběhu celého dne neklesla nikdy pod 65% a většinou byla mnohem
vyšší! Stejně tak na písčitých plážích Nové Živohoště uvádí již HANEL (1988) početnost okouna pro
srpen 1987 přes 88% z celkového počtu chycených 0+ ryb.
Lze konstatovat, že katastrofická povodeň ze srpna 2002 neměla dramatický vliv na změny v
ichtyofauně ÚN Slapy. Přesto je možné v předkládaných datech vysledovat zřetelný trend v
soustavném ústupu okounovitých ryb z nádrže (91,9% zastoupení v sedimentu v roce 1999 ale už jen
59,4% v roce 2004) a pozvolný nárůst početnosti ryb kaprovitých (7,1% zastoupení v sedimentu v
roce 1999 ale 35,6% v roce 2004). Tento trend nebyl katastrofickou povodní nikterak narušen,
pravděpodobně byl spíše posílen (např. vyšší mírou kolonizace přehrady střevličkou východní z výše
položených rybníků), a byl potvrzen i následným ichtyologickým průzkumem, který provedl
Doc.RNDr. Jan Kubečka, CSc. a pracovníci HBÚ AV ČR (skupina FISHECU, www.fishecu.wz.cz) na
ÚN Slapy v září 2004.
Ad 2) Z legislativně chráněných druhů ryb byl prostřednictvím vývržkového sedimentu ledňáčka
říčního v ÚN Slapy potvrzen (ve stopovém množství) výskyt bolena dravého, obr. 6, v
předpovodňových letech 2000 a 2001 a rovněž v popovodňovém roce 2003 a vranky obecné, obr. 7,
pouze v popovodňovém roce 2004. Zatímco bolen dravý je nedílnou součástí ichtyofauny ÚN Slapy
(HANEL & ČIHAŘ 1983), nález vranky obecné lze považovat podle dostupných literárních údajů za
novinku (HANEL & ČIHAŘ 1983, HANEL 1988, ČECH a kol. 2005). Vranka nebyla v nádrži
potvrzena ani již výše zmíněným průzkumem v roce 2004 (KUBEČKA a kol. nepubl.).
Ad 3) Výsledky druhového složení ryb v hnízdním sedimentu ledňáčka říčního z lokalit Přestavlky a
Hubenov (tj. z podélného profilu nádrže v sezónně 2004) doposud nejsou k dispozici. Z důvodu
velkého objemu práce se analýza těchto sedimentů předpokládá v zimním období 2005/2006. Ad 4)
Reprodukční možnosti pro legislativně chráněné druhy ryb jsou v ÚN Slapy zřetelně omezeny
především samotným charakterem nádrže, coby jedné z devíti zdrží v systému Vltavské kaskády.
Protože na konec vzdutí ÚN Slapy bezprostředně navazuje ÚN Kamýk, je zcela zastavena třecí
migrace generačního hejna bolena dravého do hlavního přítoku, řeky Vltavy. Lze se domnívat, že se
bolen může úspěšně vytírat ve větších přítocích ÚN Slapy, jako je Mastník, Musík nebo Brzina, které
jsou migračně prostupné, reálná data však zcela chybějí. Vzhledem k velmi nízkému zastoupení
bolena v potravě ledňáčka říčního (v některých letech v hnízdním sedimentu zcela chyběl, např. i v
roce 2004, kdy zde bylo nalezeno 1199 ryb!) má vlastní reprodukce této ryby pro nádrž mizivý
význam. Životaschopná populace proto musí být doplňována pravidelným vysazováním ČRS.
Ad 5) 5.1. Výsledky projektu byly prezentovány:
na 29th Annual Larval Fish Conference v Barceloně, Španělsko, 11.-14. července 2005 – přednáška
„Diel vertical migrations, distribution and ontogeny of bathypelagic layer of European perch, Perca
fluviatilis L. fry“ (autoři: M. Čech a kol.),
na IV. Mistrovství světa juniorů v muškaření v Zátoni, ČR, 25. července 2005 – přednáška
„Piscivorous predators vs. fisheries in the Czech Republic“ (autor: M. Čech),
na 135th Annual Meeting of the American Fisheries Society v Anchorage, Aljaška, USA, 11.-15. září
2005 – poster „Diel vertical migrations, distribution and ontogenetic changes of bathypelagic layer of
European perch, Perca fluviatilis L. fry monitored simultaneously by hydroacoustics and
complementary net catches” (autoři: M. Čech a kol.),
na mezinárodním semináři Ochrana a výzkum ledňáčka říčního ve Vlašimi, ČR, 1. října 2005 –
přednáška „Potravní ekologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na nejrůznějších typech vod“ (autoři:
M. Čech, P. Čech).
5.2. Výsledky projektu dále budou prezentovány:
v časopisu Rybářství v rámci seriálu „Do tajů biologie ryb“ kapitoly „Predátořiryb“ (autor: M. Čech)
připravovaný manuscript z dlouhodobého monitoringu vývoje rybí obsádky ÚN Slapy prostřednictvím
analýzy potravy ledňáčka říčního bude podstoupen impaktovému časopisu Waterbirds.
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Obr. 1. Mapa Slapské údolní nádrže s vyznačením hnízdních lokalit ledňáčka říčního (Alcedo atthis),
na kterých byl odebrán vývržkový sediment. 1, Přestavlky (vývržkový sediment z hnízdní sezóny
2004), 2, Nová Živohošť (vývržkový sediment z hnízdní sezóny 1999, 2000 a 2001), 3, Kobylníky
(vývržkový sediment z hnízdní sezóny 2003 a 2004), 4, Smilovice (vývržkový sediment z hnízdní
sezóny 2000), 5, Hubenov (vývržkový sediment z hnízdní sezóny 2004).

Obr. 2. Hnízdiště ledňáčka říčního na lokalitě Kobylníky (Foto: P. Čech).
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Obr. 3. Hnízdiště ledňáčka říčního na lokalitě Nová Živohošť (Foto: P. Čech).

Obr. 4. Identifikační hlavové kosti vranky obecné (Cottus gobio). a) kost předskřelová
(praeoperculare), b) spodní čelist (dentale), c) horní čelist (maxillare) (Foto: M. Čech).

Obr. 5. Identifikační hlavové kosti bolena dravého (Aspius aspius). a) kost požeráková (os
pharyngeum), čelní pohled, b) kost požeráková, boční pohled (Foto: M. Čech).a b c
a

Obr. 6. Bolen dravý (Aspius aspius) (Foto: J. Peterka).
Čech).
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Obr. 7. Vranka obecná (Cottus gobio) (Foto: P.

Jesenické lomy 2005
Číslo projektu: 190105
Program: Sledování a ochrana obojživelníků
Podpora projektu: 5 000,- Kč
Podávající organizace:
Sdružení Lacerta
Písečná 229
790 82
Řešitel:
Lukáš Konečný

Výsledky projektu a popis činnosti v roce 2005
V roce 2005 byla Sdružením Lacerta dokončena 4. část mapovacích a pozorovacích
prací v oblasti zatopených kamenolomů na Jesenicku. Tato část byla stejně jako v letech 2002 - 2004
zaměřena na hledání lokalit v terénu, na jejich zanesení do map a na pořízení foto a video
dokumentace. Práce byly obdobně jako v letech 2002 - 2004 zaměřeny zejména na podrobný průzkum
rozšíření živočišných druhů, zejména obojživelníků, ve sledovaných lokalitách a na doplnění již
známých údajů. Zájmovou oblastí, ve které práce probíhají, je část okresu Jeseník – katastrální území
obcí Vápenná, Žulová, Skorošice, Tomíkovice, Kobylá nad Vidnavkou, Velká, Malá a Fojtova Kraš,
Vidnava, Dolní, Stará a Nová Červená Voda, Černá Voda, Černá Voda – Rokliny, Supíkovice, Velké
Kunětice, Písečná.
V období od odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2004 byly v terénu nalezeny, prozkoumány a
zdokumentovány další 4 lokality v k.ú. Žulová:
•


Nad Huttungem – k.ú. Žulová (lokalita č. 120): stěnový žulový kamenolom cca
200m východně od činného lomu Huttung (60m severně od kóty 500,2). Při jižní stěně
lomu malá tůňka o rozměrech cca 5 x 3m, silně zanesená listím a napadanými větvemi.
Nalezeny snůšky Rana temporaria a párek Triturus alpestris.

•


Za Petrovem II. – k.ú. Žulová (lokalita č. 118): stěnový žulový lom cca 550m
východně od vrcholu Boží hory (kóta 555,4). Na dně lomu mělká tůňka o rozměrech cca
2,5 x 6m, zanesená listím a napadanými větvemi. Voda zde vyvěrá a stále z lomu odtéká.
Tůňka je převážnou část dne zastíněná. Nalezeny snůšky i dospělci Rana temporaria
(relativně hojně - vzhledem k malé vodní ploše).

•


Za Petrovem III. – k.ú. Žulová (lokalita č. 119): menší zahloubený žulový lom cca
100m jižně od činného lomu Petrov. Na dně lomu tůňka o max. rozměrech cca 15 x 6m a
hloubce do 1,5m. Tůňka při nedostatku srážek vysychá. Nalezeny snůšky Rana
temporaria, dospělci Triturus vulgaris.

•


Boží hora IV. – k.ú. Žulová (lokalita č. 121): menší zahloubený žulový lom cca
270m jihovýchodně od vrcholu Boží hory (kóta 555,4). Na dně lomu mělká tůňka o
rozměrech cca 2 x 4m. Tůňka při nedostatku srážek vysychá.
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Souhrn
V letech 2002 – 2005 Sdružení Lacerta v terénu nalezlo a zdokumentovalo celkem 121 lokalit
(alespoň částečně zatopených jam po těžbě surovin) na území o rozloze cca 270km2.
Aktualizovaný výstup (DVD) poskytuje v současnosti zpracovaná data k celkem 121
lokalitám. Jejich přehled nalezneme ve třetí části DVD v oddíle TABULKY: seznam zmapovaných
lokalit.
Stav k 31.5.2005
Počtem nalezených nových lomů, množstvím návštěv a provedených průzkumů v již
evidovaných lomech se stejně jako v předchozích letech podařilo předpokládaný rozsah prací v rámci
tohoto projektu několikanásobně překročit. V roce 2005 jsme navštívili celkem 40 lokalit, některé
z nich opakovaně (celkem 55 průzkumů v jedenácti katastrálních územích). Ke dni zpracovávání
Závěrečné zprávy bylo pořízeno celkem cca 2 400 fotografií a přibližně 1 hodina nových
videozáznamů. Fotografie i videozáznamy jsou archivovány a jsou stále k dispozici.
Mimo zatopené kamenolomy sleduje Sdružení Lacerta ve spolupráci s AOPK ČR také Poldův
rybník, 2 menší tůňky a Černé jezero ve Zlatých Horách, vývěr vody v poli u Staré Červené Vody
(místo rozmnožování kuňky žlutobřiché), 6 lokalit s výskytem čolka karpatského a horského v oblasti
Heřmanovic, Videl a Karlovy Studánky, Mokřad v Písečné, nově vyhloubené tůňky u Kaolínového
lomu v Dolní Červené Vodě, kaluž po odstraněných silničních panelech v poli U křížku
v Supíkovicích, rybníček Nad prachárnou v Žulové, rybníček před lomem Píšťala I. v Černé Vodě,
Vidnavské mokřiny ve Vidnavě, novou retenční nádrž ve Vidnavě, rybník pod osadou Andělské
domky, opuštěné rybníčky v části obce Kobylá nad Vidnávkou – Anín, kaluž při lesní cestě nad
soutokem Černého a Červeného potoka v Dolní Červené Vodě a několik dalších menších lokalit – se
zatopenými lomy celkem cca 150.
Metodika práce
Sdružení Lacerta používá při pozorovacích a mapovacích pracích, zaměřených na zjištění
živočičných druhů – vázaných na vodní prostředí, dvě metody:
- přímé pozorování
- prolovování síťkou
V roce 2005 byla na rozdíl od předchozích let použita pouze metoda přímého pozorování a to
ze dvou důvodů:
a) V předchozích letech jsme získali dostatek zkušeností a zručnosti. Většina lokalit při zvolení
vhodného období a počasí pro pozorování nevyžaduje bezpodmínečné používání síťky. Dobrá znalost
prostředí a chování živočichů stačí k tomu, aby byla lokalita dostatečně prozkoumána. Na základě
těchto znalostí a zkušeností lze většinou správně určit část lokality, kde jsou nejvhodnější podmínky
pro pozorování a kde je největší předpoklad hledaný druh nalézt.
b) Při prolovování síťkou, i když bylo prováděno s maximální ohleduplností a opatrností může dojít
k poškozování snůšek i larev živočichů. K okamžitému uhynutí může dojít například i při rozvíření
sedimentů u dna, uvolněním plynů a jejich následným rozpuštěním ve vodě. Zejména čerstvě
vykulené larvy čolků hynou v okruhu 1m od uvolnění plynů téměř okamžitě. Z důvodu omezení škod
na živočiších jsme od metody prolovování síťkou upustili. Tato metoda bude v budoucnu používána
jen výjimečně, především v lokalitách kde jinou metodu nebude možno použít.
Pozitivní výsledky mapování v roce 2005:
1) V lokalitě Zlaté jezero ve Zlatých Horách se podařilo zachytit samce ropuchy zelené (Bufo viridis –
O). Pořízena byla fotodokumentace. Tím byl doložen výskyt tohoto druhu v oblasti Zlatých Hor.
Dosud zde byl výskyt pouze předpokládán a to AOPK ČR (střediskem Olomouc) na základě náhodně
zachyceného krátkého hlasového projevu v roce 2002 v blízkosti Poldova rybníka.
2) V zatopeném kamenolomu Malá Rampa III. v Černé Vodě se stále udržuje nepočetná populace
skokana skřehotavého (Rana ridibunda – KO) společně se skokanem zeleným (Rana esculenta – SO).
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Odhadem se zde zdržuje cca 20 jedinců. Rozmnožování nebylo během pozorování v letech 2002 –
2005 zjištěno. Negativním zjištěním je hojný výskyt střevličky východní (Pseudorasbora parva) od
konce roku 2004. S největší pravděpodobností sem byla zatažena v roce 2004 místními obyvateli
(živelné zarybňování). Lom není rybářským revírem, ale soustavně se zde ryby loví …
3) V zatopeném kamenolomu U silnice I. v Černé Vodě se i přes soustavné silné znečišťování
(ukládání různého – i nebezpečného odpadu) udržuje poměrně silná populace čolka obecného
(Triturus vulgaris – SO) a čolka horského (Triturus alpestris – SO), užovky obojkové (Natrix natrix
– O).
4) V lokalitě Stará pískovna v Písečné byli zachyceni dospělí jedinci kuňky žlutobřiché (Bombina
variegata – O), ropuchy obecné (Bufo bufo – O), skokana hnědého (Rana temporaria), skokana
zeleného (Rana esculenta – SO), rosničky zelené (Hyla arborea – SO). Někteří jedinci kuněk
prokazovali známky křížení s kuňkou obecnou (ohnivou) s převahou znaků B.variegata. Nález kuněk
v této lokalitě potvrzuje výjimečné migrační schopnosti tohoto druhu a také upřesňuje trasu
biokoridoru, kterým živočichové putují z oblasti jezer u Nysy a Otmuchowa (Polsko) přes státní
hranici - dále přes obce Velké Kunětice - Supíkovice do Písečné. V Písečné jde o poslední nálezy na
trase, migrační překážkou je vodní tok Bělá. V případě zelených skokanů se jedná o vůbec první nález
tohoto druhu (komplexu zelených skokanů celkově) v údolí (povodí) řeky Bělá. Územní plán obce
počítá s využitím této lokality jako skládky TKO.
5) Za zmínku nepochybně stojí Hadcový lom v Horních Skorošicích. Kromě nálezů čolka obecného
(Triturus vulgaris – SO) a čolka horského (Triturus alpestris – SO) z let 2003 – 2005 zde byla
zachycena velmi početná populace skokana hnědého (Rana temporaria). Při páření a kladení vajíček
zde bylo 7.4.2005 pozorováno cca 100 jedinců (konec období páření a kladení). Celkem bylo
napočítáno přes 600 snůšek a to na třech místech vodní plochy. Lokalita je významná i z pohledu
výskytu a rozmnožování ropuchy obecné (Bufo bufo – O). Při průzkumu lomu 7.4.2005 bylo
pozorováno přes 50 samců a 13 samic ropuch při páření.
6) Dobrou zprávou je skutečnost, že činný Jaškův lom změnil majitele. Tento lom je poměrně
významnou lokalitou s výskytem ropuchy obecné (Bufo bufo – O), užovky obojkové (Natrix natrix –
O), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara – SO). Dřívější majitel lom těžil v rozporu s POPD a vodní
plochu v lomu zasypával odvalem. Nový majitel je ochoten střet zájmů s ochranou přírody řešit a dle
prvních rozhovorů je ochoten učinit veškerá možná opatření, vedoucí k eliminaci škod na živočiších.
7) 5.9.2004 bylo v prostoru Mokřadu v Písečné vyhloubeno dalších 6 tůněk o rozměrech cca 2,5 x 4m
a hloubce do 80cm. Tůňky byly ihned po roztání ledu v březnu 2005 obsazeny skokanem hnědým
(Rana temporaria). Lokalita je soustavně pozorována. Celkem zde bylo zjištěno cca 180 jedinců a
přes 100 snůšek. Na rozdíl od předchozích let nebyla zachycena kuňka žlutobřichá (Bombina
variegata – O), ani žádný druh čolka. V nových tůňkách bylo 16.5.2005 mimo pulce skokana
hnědého pozorováno 6 mladých užovek obojkových (Natrix natrix – O) o velikosti do 20cm. V letech
2003-2004 na své náklady Sdružení Lacerta zajistilo v této lokalitě vyhloubení celkem dvanácti tůní.
8) 17.4.2005 byly v potůčku v prostoru Mokřadu v Písečné zachyceny larvy mloka skvrnitého
(Salamandra salamandra – SO). Po nálezu dospělce ve stejném místě v roce 2004 se jedná o známku
úspěšného rozmnožování mloka v této lokalitě.
9) Jako náhradní řešení za nesplnění podmínek realizace stavby Retenční protipovodňové nádrže u
střelnice ve Vidnavě Sdružení Lacerta zajistilo vyhloubení čtyř tůněk o rozměrech cca 3 x 5m poblíž
Kaolínového lomu (cca 400m nad nádrží). V podmínkách stavebního povolení byla povinnost
investora vytvořit v nádrži litorální pásmo. Mělčiny vytvořeny nebyly. Zde jsme využili svých práv
jako účastník řízení. Vyhloubením několika tůněk se částečně zlepší podmínky pro živočichy vázané
na vodní prostředí v okolí nádrže. V menší míře se snad podaří zmírnit škody na obojživelnících, kteří
nepochybně budou klást vajíčka do nové retenční nádrže – pulci zde však budou zcela vyžráni rybami.
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Nová retenční nádrž se stala doslova pastí na obojživelníky a nepochybně bude přispívat na oslabování
populací.
10) I přes skutečnost že jsou kaluže v činné pískovně ve Velkých Kuněticích soustavně záměrně a
zcela neopodstatněně odvodňovány, udržuje se zde poměrně významná populace ropuchy zelené (Bufo
viridis – O) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata – O). Domníváme se, že by v tomto případě
měly orgány ochrany přírody zasáhnout a zajistit, aby k záměrnému vysušování kaluží nedocházelo.
Kaluže se nachází zcela mimo prostor těžby, není žádný důvod je odvodňovat.
11) Zajímavé jsou výsledky z pozorování kaluže při lesní cestě u soutoku Černého a Červeného
potoka v Dolní Červené Vodě. V této kaluži o rozměrech cca 10 x 2m a hloubce do 20cm je
pravidelně od roku 2002 pozorován čolek obecný (Triturus vulgaris – SO) a čolek horský (Triturus
alpestris – SO). Kaluž je i několikrát v roce zničena lesní technikou, případně při nedostatku srážek
zřídka i vysychá. Přes to jsou zde čolci pravidelně pozorováni, včetně vývojových stádií. Jejich stav
neklesá. Pravidelně je zde pozorováno 5 až 20 jedinců s převahou čolka horského.
12) V roce 2003 zemědělci odstranili zpevněnou plochu pro nakládání osiva a hnojiv na poli U křížku
v Supíkovicích, cca 400m východně od kopce Malý Špičák. Po odstranění betonových panelů vznikla
tůňka o rozměrech cca 15 x 15m a hloubce do 50cm. I přes propustné podloží (písek) je kaluž stále
zavodněná. V roce 2004 byla kaluž dokonce zorána. Od roku 2004 je zde pozorována kuňka
žlutobřichá (Bombina variegata – O) a rosnička zelená (Hyla arborea – SO). Lokalita je na hřebenu
kopce a spojuje dvě spádové oblasti vodních toků: Kunětičky a Bělé. Jde o přelom biokoridoru mezi
Velkými Kuněticemi a Písečnou.
13) V roce 1990 byl poprvé registrován výskyt larev mloka skvrnitého v bezejmenném levobřežním
přítoku potoka Chebzí (ČHP 2-04-04-090) v k.ú.Česká Ves – pod maloplošným CHÚ, místní název
Holendry – Porta.. Od té doby jsou zde larvy pozorovány každoročně. Zjevný je však pokles
populace, na který mělo vliv sucho v letech 2003-2004 (potůček téměř vyschl) a také změna prostředí,
zapříčiněná drastickým vykácením okolního lesa s následnou změnou druhové skladby porostu. Při
průzkumu 5.6.2005 byly nalezeny pouze 3 larvy na úseku 200m toku.
Negativní výsledky mapování v roce 2005
1) Alarmujícím zjištěním je celkový úbytek obojživelníků v celé oblasti. Pravděpodobně je zapříčiněn
dvěma po sobě jdoucími extrémně suchými roky 2003 – 2004. V mnoha případech v těchto dvou
letech mnohé lokality vyschly, včetně vajíček a vývojových stádií a to i několikrát v jednom roce.
Nepochybně se na stavech obojživelníků negativně odráží i stále intenzivnější zarybňování a zabírání
vodních ploch pro chov ryb a rybolov. Nejlépe je možno vyžírací tlak ryb pozorovat na pulcích ropuch
a hnědých skokanů. Jako příklad uvádíme řádově stovky dospělých jedinců ropuchy obecné v lokalitě
Zlaté jezero ve Zlatých Horách v letech 2003 – 2004. V roce 2005 zde byli dospělci pozorováni
v počtu jen několika kusů, snůšky ani pulci nebyli téměř pozorováni. Každoročně dochází k nakladení
snůšek a k vykulení pulců do vod, které jsou zarybněny. Během krátké doby jsou pulci zcela vyžráni
rybami, populace jsou průběžně oslabovány. Mnohokrát jsme si mohli ověřit, že vodní živočichové se
snáze vypořádají např. s ropnou havárií, znečištěním vody různým odpadem, se suchem a podobně –
než se silným vyžíracím tlakem rybí obsádky. Velmi citelně se také projevuje stále narůstající počet
osob navštěvujících zatopené lomy. Neustálé rušení živočichů zejména v období rozmnožování vede k
oslabování jejich populací. Velkou nepříjemností je snadný přístup k informacím o zatopených lomech
- zejména na Internetu (např.: www.Rychleby.cz). Autoři a provozovatelé takovýchto stránek si
zjevně neuvědomují, k čemu zveřejňování těchto informací vede.
2) Velmi nepříjemným zjištěním je dlouhodobé vyschnutí jedné z nejcennějších lokalit z pohledu
výskytu čolků, tj. kamenolomu Špičák v Supíkovicích. V lomu je evidována početná populace čolka
velkého (Triturus cristatus – KO), čolka obecného (Triturus vulgaris – SO) a čolka horského
(Triturus alpestris – SO). V minulosti byla prokázána souvislost s těžbou v níže položeném
Mramorovém lomu (došlo ke stažení podzemních vod). Živočichové se nemají kam přemístit. Lom
Špičák je také zavážen odpadem.
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3) V Závěrečné zprávě projektu z roku 2004 jsme upozorňovali na reálnou možnost obnovení těžby
žuly v kamenolomu Strabag v Nové Červené Vodě. Tento lom je jednou z nejcennějších lokalit
z pohledu rozšíření obojživelníků a plazů v okrese Jeseník. V lomu je evidován výskyt těchto
živočichů: čolek velký + horský + obecný, kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, ropucha obecná,
skokan hnědý, užovka obojková, ještěrka obecná, … V případě kuňky žlutobřiché se jedná o
nepočetnou izolovanou populaci, stejně jako u čolka velkého. Ještě 27.3.2005 byla v lomu tůň o
rozměrech cca 20 x 30m a hloubce do 1,5m. Pozorováni byli čolci ve velkém množství a snůšky i
pulci hnědých skokanů. O měsíc později byla voda novým majitelem lomu vyčerpána, včetně všech
obojživelníků a jejich vývojových stádií. Vstup do lomu nám byl zakázán. O vzniklé situaci jsme
informovali ČIŽP Olomouc (odmítla řešit), KrÚ Olomouckého kraje (majitel příslušnou pracovnici
odmítl vpustit do objektu a neumožnil jí plnohodnotně zhodnotit situaci), AOPK ČR Olomouc (nikdo
z tohoto střediska neměl na návštěvu této lokality čas). Lokalita byla bezdůvodně zničena. Těžit se
bude mimo prostor tůně a vodní plocha by těžaře nijak neomezila. V lomu se již těží – přes zákaz
OBÚ Brno (havarijní stav těžební techniky). Voda je pro jistotu, aby se zde náhodou neusadili
chránění živočichové, průběžně čerpána.
4) Další pochybnosti o systému ochrany přírody a o schopnostech příslušných úřadů a organizací
vzbuzuje situace kolem Kaolínového lomu v Dolní Červené Vodě. V lomu je evidován výskyt těchto
živočichů a rostlin: čolek velký + horský + obecný, kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, ropucha
obecná, skokan zelený + skřehotavý + hnědý, užovka obojková, ještěrka obecná, …rosnatka
okrouhlolistá, bublinatka jižní, několik chráněných druhů mechů a játrovek …
Již v roce 2001 byl dán podnět k zajištění ochrany této lokality. Tehdejším Okresním úřadem
a AOPK ČR Olomouc nám bylo odpovězeno, že v lomu se těžit nebude a že není důvod se zajištěním
ochrany spěchat, a že na přípravě vyhlášení lokality jako přírodní památku (park) se pracuje již od
roku 1994!!! Při jednáních v roce 2004 však ani Krajský úřad, ani AOPK nepředložili majitelům lomu
a potencionálním těžařům zpracované výsledky pozorování za roky 1994 – 2004. Přehledná a kvalitně
zpracovaná data tyto instituce nebyly schopny během deseti let předložit. O těžbu je velký zájem,
kaolín je zejména v zahraničí žádanou surovinou. V Kaolínovém lomu se nachází ložisko o mocnosti
80m se zásobou několika miliónů metrů krychlových této suroviny. Těžba je předpokládána na
několik desítek let. Orgány ochrany přírody spoléhají na možnost uložení Posouzení vlivu na životní
prostředí a na možnost vznesení podmínek a požadavků při stanovování dobývacího prostoru. Zde
upozorňujeme na situaci, kdy konkrétně na Jesenicku je majitelem jednoho z činných kamenolomů
osoba, která má oprávnění provádět Posouzení vlivu na životní prostředí a zároveň má oprávnění i
těžit …. Těžba prováděná šetrně by lokalitě nepochybně více prospěla, než uškodila. Otázkou je, zda
jsou úřady a organizace, zodpovědné za ochranu životního prostředí v ČR, skutečně vybaveny lidmi
dobře odborně a legislativně vybavenými a zda dokážou vydat vhodné podmínky zajišťující ochranu
živočichů a rostlin, a také zda budou schopny uhlídat – zda se podmínky a uložená opatření dodržují !?
Kaolínový lom je příkladem liknavosti a ukázkou, jak lze snadno neuhájit zájmy ochrany přírody a
přijít tak o lokalitu evropského významu. Poznámka: Kaolínový lom po lobování těžařů na MŽP jako
jedna z mála lokalit vypadl ze seznamu evropsky významných lokalit, tj. ze soustavy NATURA 2000.
Co do významu z pohledu rozšíření obojživelníků byl na Jesenicku mezi naturovými lokalitami
naprosto bezkonkurenční (včetně Naturových území v CHKO Jeseníky).
5) V letech 2001 – 2002 byl v tzv. Horním lomu v Supíkovicích zjištěn výskyt čolka velkého,
horského a obecného, kuňky žlutobřiché, rosničky zelené, ropuchy obecné, skokana hnědého, užovky
obojkové … Lom byl v té době soustavně zavážen komunálním odpadem. Po několika našich
podnětech bylo ukládání odpadu do lomu zastaveno, část odpadu z celkových několika desítek tun
byla vyklizena. ČIŽP Olomouc nařídila Okresnímu úřadu zabezpečit lokalitu např. jako přírodní
památku … Orgány ochrany přírody jsou zřejmě nečinné. Nic z uložených opatření nebylo splněno.
Lom je v současné době oplocen a je zde obora pro daňčí zvěř. O legalitě zřízení obory se dá
pochybovat. K již uloženému odpadu v lomu se přidalo i enormní ničení dřevin okusem zvěří….
6) 3.6.2005 byl proveden průzkum bezejmenného pravobřežního přítoku vodního toku Bělá v k.ú.
Jeseník – ve Smetanových sadech (ČHP 2-04-04-081). Již několik let po sobě zde máme hlášený
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výskyt mloka skvrnitého. Účelem průzkumu bylo nalézt larvy tohoto živočicha. Prozkoumán byl úsek
o délce cca 400m – od ústí do Bělé po objekt vodárny. Dál byl již tok bez vody. Larvy ani dospělce se
při tomto průzkumu nalézt nepodařilo. Tok má silnější spád, ale s množstvím tišinek a úkrytů. Je
relativně slabě oživen (pro mloka zřejmě nedostatek potravy). Při přívalových deštích dochází ke
splavování všeho živého do Bělé. Přesto že tento tok protéká městskými sady (lázeňského města
Jeseník), jeho okolí je silně znečisťováno kompostovatelným odpadem (vysekaná tráva, vyhrabané
listí ze zahrad apod.).
Propagace činnosti
Činnost naší organizace a spolupracujících organizací je propagována především na výstavách
fofografií. Dosud jsme realizovali výstavy ve Vlastivědném muzeu v Jeseníku, V kině Pohoda
v Jeseníku, v Základní škole Nábřežní v Jeseníku (včetně přednášky o obojživelnících) a výstavu
v Městském muzeu města Nysa (Polsko). V Polsku byl o tuto výstavu velký zájem laické, ale zejména
odborné veřejnosti. Další nabídky z Polska máme z muzea v Prudniku a z Lesnické školy poblíž
Opole.
Nejbližší další výstava bude opět ve Vlastivědném muzeu Jeseník v termínu od 20.6.2005 –
30.7.2005. Také na rok 2006 je již výstava dohodnuta a to ve Městě Zlaté Hory – v hornickém muzeu
v termínu 4.8.2006 – 31.8.2006.
Zajímavosti
O kvalitě naší práce může svědčit i kuriozita, kdy se nám podařilo pořídit fotografii stejného
jedince kuňky žlutobřiché s odstupem třinácti měsíců. Kuňka bez levého oka byla poprvé
fotografována na návodní straně hráze Zlatého jezera ve Zlatých Horách 29.5.2003. Zcela náhodou byl
bezpochyby tentýž jedinec nalezen a vyfotografován na vzdušné straně hráze (cca 30m od místa
z roku 2003) dne 24.6.2004. Pro představu: celá lokalita má přes 12 hektarů …

Obr. č. 1 a 2.: kuňka žlutobřichá z 24.6.2004 a z 29.5. 2003 (Foto Lukáš Konečný)

151

Mapování obojživelníků v okrese Jihlava
Číslo projektu: 190905
Program: Sledování a ochrana obojživelníků
Podpora projektu: 4 000,- Kč
Podávající organizace:
59/11 ZO ČSOP Jihlava
Hamerníkova 12
586 01 Jihlava 1
Řešitel:
Jaromír Maštera
V rámci projektu bylo prováděno mapování rozšíření obojživelníků na prozatím
neprozkoumaných nebo jen povrchně prozkoumaných lokalitách (katastrech) v okrese Jihlava.
Celkové náklady byly vyčísleny na 4.000 Kč (od ÚVR byla tato částka přiznána v rámci schválených
změn projektu). V rámci projektu byly uhrazeny náklady na cestovné po lokalitách v okrese Jihlava.
Cílem projektu bylo provést mapování rozšíření obojživelníků na části prozatím
neprozkoumaných nebo jen povrchně prozkoumaných lokalitách (katastrech) v okrese Jihlava.
Mapování prováděli členové ČSOP Jihlava Mgr. Jaromír Maštera a Mgr. Jan Dvořák (příp. další) a
bylo uskutečňováno vizuálně, akusticky (u žab) v denních i nočních hodinách a odlovem larev.
Obojživelníci a jejich larvy byly v případě potřeby bližšího určení, odchytáváni a poté vypouštěni zpět
na lokalitu. Odchyt byl prováděn na základě výjimky k odchytu ohrožených, silně ohrožených i
kriticky ohrožených druhů obojživelníků (kopie byly přiloženy k žádosti projektu). Některé
z dosažených výsledků byly využity při sestavování odborné práce týkající se obojživelníků v SV části
okresu Jihlava (autor J. Maštera), která bude letos opublikována ve Vlastivědném Sborníku Vysočiny.
Všechny dosažené výsledky byly zařazeny do databáze a jsou přílohou této závěrečné zprávy.
Údaje v databázi jsou rozděleny podle jednotlivých druhů a seřazeny podle kvadrantů a lokalit. Počet
u jednotlivých druhů je počet přímo pozorovaných jedinců, nikoliv jejich odhad na lokalitě (ten je u
několika údajů uveden v závorce). Neurčené druhy „zelených“ skokanů jsou uvedeny v tabulce jako
komplex Rana esculenta synklepton.
Mapování obojživelníků v bývalém okrese Jihlava (Jihlavsko+Telčsko) bude zcela dokončeno
až příští rok (podle původních předpokladů mělo být dokončeno již v letošním roce). Poté budou
všechny výsledky, dosažené během mapování v období 2000-2006 shrnuty. Výhledově v roce 2007
bude publikována ve Sborníku Vysočiny práce věnovaná rozšíření obojživelníků na Jihlavsku.
Příloha závěrečné zprávy
databáze pozorování obojživelníků v okrese Jihlava, rok 2005
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Vysvětlivky k textu v tabulkách
M
F
ryb.
ex.
subadult.
adult.
juv.
pozor.
NPR
PR
PP
VKP
PCHP
NL
S, J, V, Z
anonymus
et al.
m
km
min.
?

samec (masculus)
samice (femina)
rybník(y)
exemplář=adultní jedinec
subadultní (nedospělý)
adultní=ex. (viz)
juvenilní (tohoroční)=metamorfovaný
pozorování
národní přírodní rezervace
přírodní rezervace
přírodní památka
významný krajinný prvek
přechodně chráněná plocha
lokalita soustavy NATURA 2000
světové strany
neznámý pozorovatel
a kolektiv
metry
kilometry
minimálně (nejméně)
sporný údaj

Panský rybník JV od Kamenice léto 2005 (Foto: J. Maštera)
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Tabulka č. 1: čolek horský Triturus alpestris (Laurenti, 1768)
Kvadrant

Katastr

Lokalita

Počet

Pozorovatel

6460 c

Polná-Hrbov

3 rybníčky 700 m SZ od Hrbova

30.04.2005

Datum

min. 1 F

J. Maštera

6559 a

Jihlava-Pávov

tůňky u Pstružného potoka cca 2,5 km V od Smrčné

15.04.2005

min. 2 M, 1 F

J. Maštera

6559 d
6559 d

Jihlava-Bedřichov
Jihlava-Pávov

lesní rybníček 800 m JV od vrchu Rudný
Pávovské rašeliniště, 500 m Z od Pávovského ryb.

11.07.2005
10.04.2005

min. 1 larva
min. 1 F

J. Maštera et T. Berka
J. Maštera et J. Dvořák

6560 a

Ždírec

lesní rybníček 800 m J od Věžničky

15.07.2005

min. 5 larev

J. Maštera

6560 c
6560 c
6560 c

Jamné
Jamné-Rytířsko
Jamné-Rytířsko

tůňky u potoka 1,1 km JJV od Věžničky
louže na cestě 1,7 km J od Věžničky
rybníček u silnice v obci Rytířsko

15.07.2005
15.07.2005
15.07.2005

min. 1 larva
min. 1 F, 1 M
min. 5 larev

J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera

6660 b
6660 b
6660 b

Bítovčice
Kamenice-Řehořov
Meziříčko

louže v lese 1,8 km JV od V. Studnic
Řehořovská požární nádrž
ryb. Vidlák; 2,5 km V od Řehořova

10.06.2005
16.04.2005
16.07.2005

1M
min. 3 ex.
min. 3 larvy

J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera

Tabulka č. 2: čolek velký Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Kvadrant

Katastr

Lokalita

6560 a

Ždírec

lesní rybníček 800 m J od Věžničky

Datum
15.07.2005

Počet

Pozorovatel

min. 1 larva

J. Maštera

Tabulka č. 3: ropucha zelená Bufo viridis Laurenti, 1768
Kvadrant

Katastr

Lokalita

6660 b

Kamenice-Řehořov

Řehořovská požární nádrž

6660 b

Kamenice-Řehořov

Řehořovská požární nádrž

Datum

Počet

Pozorovatel

16.04.2005

min. 2 ex.

J. Maštera

16.07.2005

100-ky pulců + juv. ex.

J. Maštera

Počet

Pozorovatel

Tabulka č. 4: čolek obecný Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)
Kvadrant

Katastr

Lokalita

Datum

6460 c

Polná-Hrbov

3 rybníčky 700 m SZ od Hrbova

30.04.2005

M, F

J. Maštera

6559 d
6559 d
6559 d

Jihlava-Bedřichov
Jihlava-Bedřichov
Jihlava-Henčov

lesní rybníček 800 m JV od vrchu Rudný
lesní rybníček 800 m JV od vrchu Rudný
rybníček u budov letiště, 700 m JJZ od Švábky

04.05.2005
11.07.2005
10.04.2005

min. 4 ex.
min. 3 larvy
min. 5 ex.

J. Maštera
J. Maštera et T. Berka
J. Maštera et J. Dvořák
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6560 a

Ždírec

lesní rybníček 800 m J od Věžničky

15.07.2005

min. 20 larev

J. Maštera

6560 c
6560 c

Jamné
Jamné-Rytířsko

tůňky u potoka 1,1 km JJV od Věžničky
rybníček u silnice v obci Rytířsko

15.07.2005
15.07.2005

min. 3 larvy
min. 2 larvy

J. Maštera
J. Maštera

6659 a

Jihlava

umělá nádrž v pístov. vojen. prostoru, 1 km JV od Pístova

02.05.2005

min. 20 ex.

J. Maštera

6660 b

Kamenice

Panský ryb.; 1,5 km JV od Kamenice

duben-květen 2005

2 ex. (záchranné přenosy)

J. Jelínek et al.

6757 b

Kaliště

tůň u silnice u PR Rašeliniště Kaliště

14.07.2005

min. 10 larev

J. Maštera

6757 d

Klatovec

rybníček na V okraji Klatovce

14.07.2005

min. 2 larvy

J. Maštera

6858 a

Borovná

Špuntovní ryb., 700 m V od Borovné (2.nad Šihanem)

06.07.2005

min. 3 larvy

J. Maštera et al.

Datum

Počet

Pozorovatel

Tabulka č. 5: ropucha obecná Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Kvadrant

Katastr

Lokalita

6459 d

Kamenná

soustava 4 rybníčků cca 500 m SSZ od Kamenné

30.04.2005

hlas 3 M

J. Maštera

6460 c
6460 c

Polná-Hrbov
Brzkov

3 rybníčky 700 m SZ od Hrbova
ryb. 500 m SZ od Brzkova

30.04.2005
30.04.2005

hlas 1 M
hlas 2 M + snůšky

J. Maštera
J. Maštera

6558 a

Ústí

ryb. u samoty U Zajíčků, 500 m SV od Bukové

03.05.2005

10-ky pulců

J. Maštera et J. Dvořák

6558 d
6558 d
6558 d

Ježená
Ježená
Dušejov

ryb. 1 km S od Ježené
silnice u ryb. 1 km S od Ježené
ryb. 500 m JZ od Dušejova

01.05.2005
01.05.2005
01.05.2005

hlas 2 M + snůšky
min. 10 mrtvých ex.
hlas 1 M

J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera

6559 a
6559 a
6559 a

Smrčná
Smrčná
Jihlava-Pávov

menší ryb. 200 m J od osady Zaječí
větší ryb. 300 m JZ od osady Zaječí
rybníček na Pstružném potoce cca 3 km V od Smrčné

15.04.2005
15.04.2005
15.04.2005

min. 30 ex.
min. 20 ex.
min. 5 ex.

J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera

6559 b

Jihlava-Pávov

vodní nádrž 500 m Z od A. Dolu

15.04.2005

min. 200 ex.+ snůšky

J. Maštera

6559 c
6559 c

Jihlava-Staré Hory
Hybrálec

ryb. Borovinka
2 ryb. na S okraji Hybrálce

14.04.2005
14.04.2005

min. 30 ex.
min. 20 ex.

J. Maštera
J. Maštera
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6559 c
6559 c

Hybrálec
Hybrálec

rybníček cca 500 m V od Hybrálce
ryb. cca 1,8 km SSZ od Hybrálce (Z od Trpaslíku)

14.04.2005
15.04.2005

min. 20 ex.
min. 400 ex.+ snůšky

J. Maštera
J. Maštera

6559 d
6559 d
6559 d

Jihlava-Bedřichov
Jihlava-Bedřichov
Jihlava-Bedřichov

ryb. V od Dolního Kněžského ryb.
„Lesnovské“ ryb., 700 m V od vrchu Rudný – větší ryb.
2 ryb. v lomu ZJZ od ryb. Dolní Cihelna (u dálnice)

14.04.2005
10.04.2005
15.04.2005

několik ex.
hlas 1 M
hlas 1 M

J. Maštera
J. Maštera et J. Dvořák
J. Maštera

6560 a

Polná

ryb. cca 500 m J od Polné

15.07.2005

min. 1 juv. ex.

J. Maštera

6658 b

Hojkov

ryb. 100 m J od Hatlíkova

01.05.2005

hlas 1 M + 100-ky pulců

J. Maštera

6658 d
6658 d

Třešť-Buková
Jezdovice

ryb. Broum; 1,2 km od Bukové
PP Jezdovické rašeliniště

12.07.2005
12.07.2005

několik juv. ex.
min. 1 juv. ex.

J. Maštera et T. Berka
J. Maštera et T. Berka

6659 a
6659 a

Jihlava
Rančířov

umělá nádrž v pístov. vojen. prostoru, 1 km JV od Pístova
ryb. u tankodromu cca 1,7 km JV od Pístova

02.05.2005
02.05.2005

min. 1 ex.
hlas 1 M

J. Maštera
J. Maštera

6660 a

Bítovčice

Bítovčická nádrž, 400 m SSZ od Bítovčic

10.06.2005

min. 100-ky pulců

J. Maštera

6660 b

Kamenice

bývalé koupaliště na SV okraji Kamenice

17.04.2005

J. Maštera

6660 b
6660 b
6660 b
6660 b

Kamenice
Kamenice
Kamenice
Kamenice

Panský ryb.; 1,5 km JV od Kamenice
Panský ryb.; 1,5 km JV od Kamenice
silnice u Panského ryb.; 1,5 km JV od Kamenice
rybníky 1,5 km JV od Kamenice – zadní

duben-květen 2005
17.04.2005
26.03.2005
17.04.2005

min. 10 ex.
518 ex. (záchranné
přenosy)
min. 10 mrtvých ex.
min. 2 mrtvé ex.
hlas několika M

J. Jelínek et al.
J. Maštera
J. Maštera et al.
J. Maštera

6757 d

Klatovec

rybníček na V okraji Klatovce

14.07.2005

min. 1 juv. ex.

J. Maštera

6858 a
6858 a

Borovná
Borovná

ryb. 1,5 km V od Olší
NL rybníčky u Borovné

06.07.2005
06.07.2005

několik juv. ex.
několik juv. ex.

J. Maštera et al.
J. Maštera et al.

Datum

Počet

Pozorovatel

Tabulka č. 6: rosnička zelená Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Kvadrant

Katastr

Lokalita

6558 d

Ježená

ryb. 1 km S od Ježené

01.05.2005

hlas min. 3 M

J. Maštera

6559 d

Jihlava-Bedřichov

„Lesnovské“ ryb., 700 m V od vrchu Rudný – větší ryb.

květen 2005

hlas několika M

L. Mašterová

6560 a

Ždírec

lesní rybníček 800 m J od Věžničky

15.07.2005

min. 1 pulec

J. Maštera
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6560 c
6658 d

Jamné-Rytířsko
Třešť-Buková

Hladový ryb. 1,2 km S od Rytířska
ryb. Broum; 1,2 km od Bukové

15.07.2005
12.07.2005

min. 10 pulců
min. 10 pulců + juv. ex.

J. Maštera
J. Maštera et T. Berka

6659 a

Jihlava

umělá nádrž v pístov. vojen. prostoru, 1 km JV od Pístova

02.05.2005

min. 4 ex.

J. Maštera

6858 a

Borovná

Špuntovní ryb., 700 m V od Borovné (2.nad Šihanem)

06.07.2005

min. 2 pulci

J. Maštera et al.

Tabulka č. 7: blatnice skvrnitá Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Kvadrant

Katastr

Lokalita

Počet

Pozorovatel

6560 c

Jamné-Rytířsko

Hladový ryb. 1,2 km S od Rytířska

15.07.2005

Datum

min. 5 pulců

J. Maštera

6658 b

Hojkov

ryb. 100 m J od Hatlíkova

01.05.2005

hlas min. 5 ex.

J. Maštera

6658 d

Třešť-Buková

ryb. Broum; 1,2 km od Bukové

12.07.2005

hlas několika ex.

J. Maštera et T. Berka

6660 b

Kamenice

Panský ryb.; 1,5 km JV od Kamenice

duben-květen 2005

min. 1 ex. (záchranné
přenosy)

J. Jelínek et al.

Tabulka č. 8: skokan ostronosý Rana arvalis Nilsson, 1842
Kvadrant

Katastr

Lokalita

Datum

Počet

Pozorovatel

? 6658 d

Jezdovice

PP Jezdovické rašeliniště

12.07.2005

min. 1 ex.

J. Maštera et T. Berka
?

? 6559 a

Jihlava-Pávov

rybníček na Pstružném potoce cca 3 km V od Smrčné

15.04.2005

10-ky snůšek

J. Maštera
?

Tabulka č. 9: skokan zelený Rana klepton esculenta (Linnaeus, 1758)
Kvadrant

Katastr

Lokalita

Počet

Pozorovatel

6459 d

Kamenná

soustava 4 rybníčků cca 500 m SSZ od Kamenné

30.04.2005

Datum

min. 5 ex.

J. Maštera

6460 c

Brzkov

ryb. 500 m SZ od Brzkova

30.04.2005

hlas 1 M

J. Maštera

6658 d

Třešť-Buková

PP Bukovské rybníčky

12.07.2005

min. 1 ex.

J. Maštera et T. Berka

6660 b

Kamenice-Řehořov

Řehořovská požární nádrž

16.07.2005

min. 1 ex.

J. Maštera

6858 a

Borovná

NL rybníčky u Borovné

06.07.2005

min. 1 ex.

J. Maštera et al.
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Tabulka č. 10: skokan hnědý Rana temporaria Linnaeus, 1758
Kvadrant

Katastr

Lokalita

6559 a
6559 a
6559 a
6559 a

Smrčná
Smrčná
Smrčná
Smrčná

menší ryb. 200 m J od osady Zaječí
menší ryb. 200 m J od osady Zaječí
Černý ryb., 1,8 km Z od Smrčné
Smrčenský potok 1,7 km JJV od Smrčné

6559 c
6559 c
6559 c
6559 c
6559 d
6559 c
6559 c

Hybrálec
Hybrálec
Hybrálec
Hybrálec
Jihlava-Bedřichov
Jihlava-Staré Hory
Plandry

6559 d
6559 d
6559 d

Datum

Počet

Pozorovatel

02.04.2005
15.04.2005
09.06.2005
09.06.2005

min. 20 ex.+ snůšky
snůšky
pulci
pulci

J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera et P. Hobza
J. Maštera et P. Hobza

ryb. u samoty U Straků, 1 km SZ od Hybrálce
2 ryb. na S okraji Hybrálce
rybníček cca 500 m V od Hybrálce
slepé rameno potoka 200 m SZ od Hybrálce
„Lesnovské“ ryb., 700 m V od vrchu Rudný - menší ryb.
ryb. Borovinka
Bělokamenský potok 600 m JZ od Plandrů

02.04.2005
14.04.2005
14.04.2005
14.04.2005
11.07.2005
14.04.2005
09.06.2005

min. 3 ex.
několik snůšek
hlas několika M
několik snůšek
min. 1 ex.
min. 2 ex.+ snůšky
min. 1 subad. ex.

J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera et T. Berka
J. Maštera
J. Maštera et P. Hobza

Jihlava-Bedřichov
Jihlava-Pávov
Jihlava-Zborná

tůň v mokřadech V od Dolního Kněžského ryb.
Pávovské rašeliniště, 500 m Z od Pávovského ryb.
rybníček 700 m SV od Zborné

14.04.2005
10.04.2005
27.03.2005

snůšky
min. 20 snůšek
min. 1 F

J. Maštera
J. Maštera et J. Dvořák
J. Maštera

6560 a

Věžnička

tůňky u Jamenského potoka 1 km SSZ od Věžničky

15.07.2005

min. 1 adult.+ 2 juv. ex.

J. Maštera

6658 d
6658 d

Třešť-Buková
Jezdovice

ryb. Broum; 1,2 km od Bukové
PP Jezdovické rašeliniště

12.07.2005
12.07.2005

několik juv. ex.
min. 1 ex.

J. Maštera et T. Berka
J. Maštera et T. Berka

6659 c

Jihlava-Popice

Hrazený ryb., 700 m JZ od Popic

03.04.2005

hlas 10-ky ex.

J. Maštera et T. Berka

6660 a
6660 a

Bítovčice
Bítovčice

tůňka na pastvině 1,6 km JJV od V. Studnic
louže v lese 1,8 km JV od V. Studnic

10.06.2005
10.06.2005

1 ex.+ pulci
1 subadult. ex.+ pulci

J. Maštera
J. Maštera

6660 b

Meziříčko

tůňky u potoka cca 2,3 km V od Řehořova

16.07.2005

J. Maštera

6660 b
6660 b
6660 b

Kamenice
Kamenice
Kamenice

Panský ryb.; 1,5 km JV od Kamenice
Panský ryb.; 1,5 km JV od Kamenice
rybníky 1,5 km JV od Kamenice - zadní

duben-květen 2004
duben-květen 2005
17.04.2005

min. 1 juv. ex.
15 ex. (záchranné
přenosy)
2 ex. (záchranné přenosy)
snůšky

6756 b

Jihlávka

les u horního toku Jihlavy 1,5 km SSV od Jihlávky

14.07.2005

min. 2 subad. ex.

J. Maštera
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J. Jelínek et al.
J. Jelínek et al.
J. Maštera

Tabulka č. 11: skokan krátkonohý Rana lessonae Camerano, 1881
Kvadrant

Katastr

Lokalita

Počet

Pozorovatel

6460 c
6460 c

Polná
Brzkov

ryb. Bor, 1 km S od Polné
ryb. 500 m SZ od Brzkova

15.07.2005
30.04.2005

Datum

hlas několika M
min. 10 ex.

J. Maštera
J. Maštera

6558 a

Dudín

ryb. u samoty 300 m SZ od Bukové

03.05.2005

min. 30 ex.

J. Maštera et J. Dvořák

6560 a
6560 a

Ždírec
Věžnička

lesní rybníček 800 m J od Věžničky
tůňky u Jamenského potoka 1 km SSZ od Věžničky

15.07.2005
15.07.2005

min. 30 ex.
min. 1 ex.

J. Maštera
J. Maštera

6560 c
6560 c
6560 c

Jamné
Jamné-Rytířsko
Kozlov

tůňky u potoka 1,1 km JJV od Věžničky
Hladový ryb. 1,2 km S od Rytířska
ryb. 500 m S od Kozlova (u dálnice)

15.07.2005
15.07.2005
15.07.2005

min. 1 F
min. 40 ex.+ 30 pulců
min. 5 ex.

J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera

6658 d
6658 d
6658 d

Třešť-Buková
Třešť-Buková
Jezdovice

PP Bukovské rybníčky
ryb. Broum; 1,2 km od Bukové
PP Jezdovické rašeliniště

12.07.2005
12.07.2005
12.07.2005

min. 30 ex.
10-ky ex.
min. 20 ex.

J. Maštera et T. Berka
J. Maštera et T. Berka
J. Maštera et T. Berka

6660 b
6660 b
6660 b
6757 d
6757 d

Meziříčko
Meziříčko
Meziříčko
Klatovec
Klatovec

louže na cestě cca 1,5 km VJV od Řehořova
tůňky u potoka cca 2,3 km V od Řehořova
ryb. Vidlák; 2,5 km V od Řehořova
rybníček na V okraji Klatovce
ryb. na S okraji Klatovce

16.07.2005
16.07.2005
16.07.2005
14.07.2005
14.07.2005

min. 1 ex.
min. 5 ex.
min. 30 ex.+ pulci
min. 100 ex.
min. 30 ex.

J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera

6858 a

Borovná

NL rybníčky u Borovné

06.07.2005

10-ky ex.

J. Maštera et al.

Tabulka č. 12: komplex "zelených" skokanů Rana esculenta synklepton
Kvadrant

Katastr

Lokalita

Počet

Pozorovatel

6459 d
6459 d

Kamenná
Kamenná

soustava 4 rybníčků cca 500 m SSZ od Kamenné
návesní ryb. v Kamenné (menší)

30.04.2005
30.04.2005

Datum

min. 10 ex.
min. 5 ex.

J. Maštera
J. Maštera

6460 c
6460 c
6460 c

Polná-Hrbov
Polná-Hrbov
Polná-Nové Dvory

3 rybníčky 700 m SZ od Hrbova
tůně v lomu 400 m Z od Hrbova
rybníky v Nových Dvorech

30.04.2005
30.04.2005
30.04.2005

min. 10 ex.
min. 20 ex.
několik ex.

J. Maštera
J. Maštera
J. Maštera

6558 d
6558 d

Ježená
Dušejov

ryb. 1 km S od Ježené
ryb. 500 m JZ od Dušejova

01.05.2005
01.05.2005

min. 10 ex.
několik ex.

J. Maštera
J. Maštera
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6559 a
6559 a

Smrčná
Smrčná

menší ryb. 200 m J od osady Zaječí
menší ryb. 200 m J od osady Zaječí

02.04.2005
15.04.2005

min. 1 ex.
několik ex.

J. Maštera
J. Maštera

6559 c

Hybrálec

2 ryb. na S okraji Hybrálce

14.04.2005

min. 1 ex.

J. Maštera

6559 d

Jihlava-Bedřichov

lesní rybníček 800 m JV od vrchu Rudný

04.05.2005

min. 1 ex.

J. Maštera

6560 a

Polná

ryb. Peklo v Polné

15.07.2005

hlas několika M

J. Maštera

6560 c
6560 c

Jamné-Rytířsko
Jamné-Rytířsko

louže na cestě 1,7 km J od Věžničky
rybníček u silnice v Rytířsku

15.07.2005
15.07.2005

min. 2 ex.
min. 20 ex.+ pulci

J. Maštera
J. Maštera

6658 b

Hojkov

ryb. 100 m J od Hatlíkova

01.05.2005

min. 30 ex. (10-ky)

J. Maštera

6659 a
6659 a

Rančířov
Jihlava

ryb. u tankodromu cca 1,7 km JV od Pístova
umělá nádrž v pístov. vojen. prostoru, 1 km JV od Pístova

02.05.2005
02.05.2005

min. 1 ex.
min. 1 ex.

J. Maštera
J. Maštera

6660 a

Bítovčice

Bítovčická nádrž, 400 m SSZ od Bítovčic

10.06.2005

hlas několika M

J. Maštera

6757 b

Jihlávka

Hluboké ryb. cca 400 m S od Jihlávky

14.07.2005

několik ex.

J. Maštera

6858 a
6858 a
6858 a
6858 a
6858 a

Borovná
Borovná
Borovná
Borovná
Borovná

ryb. 1,5 km V od Olší
ryb. v Borovné
Nový ryb., 500 m VSV od Borovné
ryb. Šilhan, 800 m V od Borovné
NL rybníčky u Borovné - hlavně Špuntovní ryb. (2. nad Š.)

06.07.2005
06.07.2005
06.07.2005
06.07.2005
06.07.2005

min. 1 ex.
min. 30 ex.
10-ky ex.
hlas několika M + pulci
pulci

J. Maštera et al.
J. Maštera et al.
J. Maštera et al.
J. Maštera et al.
J. Maštera et al.
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Ochrana obojživelníků v době tahu na Jičínsku
Číslo projektu: 191105
Program: Sledování a ochrana obojživelníků
Podpora projektu: 15 000,- Kč
Podávající organizace:
45/06 ZO ČSOP Křižánky
Na Jihu 532
511 01 Turnov 1506 01 Jičín
Řešitel:
Mgr. Petra Zíková

1.Úvod
ZO ČSOP Křižánky se zabývá ochranou obojživelníků v době tahu již několik let. Míst, kde
dochází při jarních migracích k zabíjení obojživelníků automobily, je na okrese Jičín několik. Cílem
tohoto projektu bylo provádět záchranné přenosy obojživelníků na 3 místech jičínského regionu a na
dalších dvou místech ve spolupráci se Správou CHKO Český ráj.
2. Cíle projektu
Cílem projektu je pomocí záchytných plotů a dopravního značení snížit počty žab uhynulých
na silnicích v době tahu.
3. Metodika
ZO ČSOP Křižánky se zabývá jarními záchrannými transfery žab již 4 rokem. Vzhledem
k tomu, že míst , kde dochází k likvidaci žab při jarních tazích je na okrese několik, pokusili jsme se
v toto roce přistoupit k širšímu řešení celého problému. Nadále jsme prováděli přenosy obojživelníků
v Lázních Bělohrad (viz. příloha č.2) a na lokalitě Slavhostice.( viz. příloha č.2). Nově jsme přenášeli
obojživelníky na lokalitě Vysoké Veselí.(viz. příloha č.2). Ve spolupráci se Správou CHKO jsme
přenášeli obojživelníky na lokalitách Vidlák a Věžák.
Na některých místech okresu jsme použili dopravního značení „Pozor žáby“. Dopravní
značení jsme sami vytvořili z vyřazených dopravních značek, dodaných Technickými službami Jičín.
Na všech námi sledovaných místech přechodů žab přes silnice jsme prováděli monitoring počtu a
druhů obojživelníků.
4. Výsledky
Výsledky našich pozorování (počet přenesených obojživelníků, táhnoucí druhy) jsou shrnuty
v následujících tabulkách.
LOKALITA
Vysoké Veselí
- rybník Smrkovák

DÉLKA SÍTĚ DRUHY
200 m
Kuňka obecná
Bombina bombina
Ropucha obecná
Bufo bufo
Skokan štíhlý
Rana dalmatina
Čolek obecný
Triturus vulgaris
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POČET DATUM TAHU
5
26.3 – 18.4. 2005
801
4
30

Lázně Bělohrad
- rybník Pardoubek

100 m

Slavhostice
- rybník Smíchovský

250 m

Rosnička zelená
Hyla arborea
Ropucha zelená
Bufo viridis
Skokan skřehotavý
Rana ridibunda
Ještěrka obecná
Skokan hnědý
Rana temporaria
Ropucha obecná
Bufo bufo
Ropucha obecná
Bufo bufo
Kuňka obecná
Bombina bombina
Skokan štíhlý
Rana dalmatina
Čolek obecný
Triturus vulgaris

3
0
25
2
14

29. 3. – 30.4 2005

204
1400

26.3. –18.4.2005

0
30
1

Čolek
Ropucha
obecná
CHKO
Český ráj
1547
Vidlák
233
Věžák
Celkem
2589

Skokan
hnědý

Kuňka
ohnivá

Blatnice
skvrnitá

Obecný

Velký

Horský

501
32
544

463
1
464

40
0
40

104
1
107

27
1
28

35
1
36

Na lokalitách Slavhostice, Vysoké Veselí a Milkovice –Křižánky (na této lokalitě nebyl prováděn
transfer) bylo použito dopravního značení . Jeho účinnost je však těžko posouditelná.
5. Přínos projektu:
V tomto roce se nám podařilo přenést a tedy zachránit celkem 6327 obojživelníků v 9
druzích. Hlavním problémem, se kterým jsme se v letošním roce potýkali, bylo vypuštění rybníka
Pardoubek právě v období migrace žab. Hlavní finance projektu šly na proplacení cestovného a opravu
a dokoupení některých součástí záchytných bariér.
Jako každý rok i letos jsme považovali za nezastupitelnou část projektu i ekologickou
výchovu. O akci jsme informovali pomocí regionálního tisku i pomoci vysílání v rozhlase. Na lokalitě
Lázně Bělohrad jsme uspořádali 2 terénní exkurze pro přírodovědný seminář z II.základní školy v
Jičíně a pro MOP Bios z Nové Paky.
Zvláštností tohoto roku byla spolupráce se studentkou FAMU – obor režie p. Andreou
Culkovou. V rámci své ročníkové práce natáčela celou akci záchranných transferů. Film bude
promítán v příštím roce na festivalu Ekofilm.
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Vybírání sběrných nádob na lokalitě Slavhostice
(Foto: ZO ČSOP Křižánky)

Padací past (ropucha obecná)
(Foto: ZO ČSOP Křižánky)
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Obojživelníci na Rakovnicku
Číslo projektu: 193105
Program: Sledování a ochrana obojživelníků
Podpora projektu: 25 000,- Kč
Podávající organizace:
13/18 ZO ČSOP Silvatica
č.p. 28
270 09 Krupá
Řešitel:
MVDr. Stanislava Kašparová
Obsah:
I. Zpráva o záchranném transferu obojživelníků při jarním tahu v lokalitách Václavy a Stará správa
II. Zpráva o mapování výskytu obojživelníků na Rakovnicku
III. Zpráva o mapování rizikových úseků silnic při jarním tahu obojživelníků na Rakovnicku

Zpráva o realizaci projektu Obojživelníci na Rakovnicku je členěna na základní samostatné
okruhy problémů řešené projektem v roce 2005 (viz výše uvedený obsah a vlastní text projektu).
V rámci projektu byly dále uspořádány tři exkurze pro studenty rakovnických středních škol a
sice dne 9.4. do lokality Václavy (18 účastníků), 12.4. do lokality Javůrek v k.ú. Křivoklát (27
účastníků) a 2.6. do lokalit Bilichov a Kalivody (19 účastníků). Tato poslední exkurze byla i pro
veřejnost.
Mimo rámec projektu prováděla ZO transfer ještě v lokalitách Haná, Javůrek, Novina, Skryje,
Hřebečníky, Karlov a Nový Jáchymov.
O záchranném transferu byl napsán příspěvek pro Zpravodaj životního prostředí města
Rakovníka, v době jarního tahu se nepodařilo úspěšně kontaktovat další médium (rozhlas, televize).
V rámci nepovinného předmětu Biologické praktikum byla uskutečněna přednáška o výskytu
obojživelníků a transferu pro studenty Gymnázia v Rakovníku (10.2., 12 posluchačů)
V Rakovníku dne 20.11.2005
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Zpráva o záchranném transferu obojživelníků při jarním tahu v lokalitách Václavy a Stará
správa
březen - duben 2005
Autorský kolektiv
Círová Jana, Hloušek Tomáš, Krausová Stanislava, Plesková Elena, Somol Václav
1. Úvod
V roce 2005 zajišťovala 13/18 ZO ČSOP Silvatica v rámci projektu „Obojživelníci na
Rakovnicku“ záchranný transfer obojživelníků při jarním tahu v lokalitách Václavy (k.ú. Václavy) a
Stará správa (k.ú. Lužná). Instalace bariér byla předem projednána se Správou a údržbou silnic
Kladno, Lesy České republiky s.p. (LS Lužná) a vlastníky pozemků. Jinak se metodika transferu řídila
příslušnou metodickou příručkou ČSOP (B. Mikátová, P. Roth, M. Vlašín, J.Piálek: Ochrana
obojživelníků, Praha 1991) a proto není dále detailně popisována. ZO získala pro tento účel povolení
k manipulaci s ohroženými druhy.
2. Seznam použitých zkratek:
Bb
ropucha obecná
Bv
ropucha zelená
Rt
skokan hnědý
Ta
čolek horský
Tc
čolek velký
Tv
čolek obecný
m
samec (uvedeno v návaznosti na druhové jméno, pokud pohlaví bylo určováno, příp určitelné, např. Bbm)
f
samice (uvedeno v návaznosti na druhové jméno, pokud pohlaví bylo určováno, příp určitelné, např. Bbf)
Ex.
přejeto na silnici
3. Údaje o bariérách
Základní údaje o jednotlivých bariérách (celková délka, počet pastí, datum instalace a sejmutí)
jsou uvedeny v následující tab. I. Po předchozích zkušenostech byly prodlouženy bariéry u Horního
rybníka a u dubiny.
Tab. I. Základní údaje o bariérách.
Lokalita
Václavy.
Stará správa

Délka
300
250

Počet pastí Datum instalace
9
27.3
9
27.3.

Datum sejmutí
17.4.
18.4.

Poznámka

4. Výsledky
Po dobu instalace bariér bylo odloveno celkem šest druhů obojživelníků:
Ropucha obecná
Bufo bufo
ohrožený druh
Ropucha zelená
Bufo viridis
ohrožený druh
Skokan hnědý
Rana temporaria
Čolek horský
Triturus alpestris
silně ohrožený druh
Čolek velký
Triturus cristatus
kriticky ohrožený druh
Čolek obecný
Triturus vulgaris
silně ohrožený druh
Souhrnné počty transferovaných obojživelníků jsou v tab. II.
Tab. II. Souhrnné počty transferovaných obojživelníků na jednotlivých lokalitách
Václavy
Stará správa
Celkem

Bb
656
145
801

Bv
1
0
1

Rt
25
3
28

Ta
10
0
10
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Tc
6
0
6

Tv
47
0
47

Celkem
745
148
893

Denní výsledky jsou shrnuty v tab III a IV. Při výběru byly zaznamenávány počty
odchycených jednotlivců do jednotlivých pastí, tato data jsou uložena v archivu ZO.
5. Diskuse
A. Počasí.
Pozdní březnový sníh posunul začátek tahu až do samotného konce března, začátkem po
ranních mrazících ve dnech 31.3. až 4.4. tah prakticky ustal. Jinak počasí transfer neovlivnilo.
B. Nezvané návštěvy
V samém závěru transferu byla zcizena část plastové folie (cca 25 m) a jeden kbelík v lokalitě
Václavy.
C. Odchycené druhy.
V lokalitě Václavy byly odchyceny druhy, které ZO původně nepředpokládala a neměla na ně
výjimku, zejména všechny tři druhy čolků. Protože lokalita Václavy se ukazuje do budoucna jako
perspektivní, požádala ZO o výjimku k manipulaci při transferu s výše uvedenými druhy.
Naopak v lokalitě Stará správa bylo odchyceno málo obojživelníků a je ke zvážení, zda
v příštím roce tuto lokalitu neopustit a instalovat bariéru jinde, kde dochází k velkému úhynu
obojživelníků.
Tab.III.: Záchranný transfer obojživelníku při jarním tahu denní odchyty v lokaklitě Václavy 2005
Dat.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
celk.

Bbm
1
1
21
1
0
0
0
0
56
115
120
62
32
7
6
7
37
34
3
2
3
508

Bbf
1
1
4
0
0
0
0
0
3
39
47
25
9
2
2
1
9
3
0
1
1
148

Rtm
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
10

Rtf
1
1
3
1
0
0
0
0
0
1
1
3
1
2
0
0
0
0
0
0
1
15

Bv
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Tam
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
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Taf
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
6

Tcm
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Tcf
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
4

Tvm
0
0
4
0
0
0
0
0
1
1
3
0
1
0
0
0
0
1
0
1
2
14

Tvf
2
0
5
0
0
0
0
0
0
3
2
7
2
2
1
1
1
2
3
0
2
33

Celk.
9
5
39
3
0
0
0
0
60
160
177
102
46
16
9
9
49
41
7
4
9
745

Ex.
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
1
0
0
0
6

Tab.IV.: Záchranný transfer obojživelníku při jarním tahu denní odchyty v lokalitě Stará správa 2005
Datum
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4
18.4.
Celkem

Bbm
1
2
4
1
0
0
0
1
5
20
16
10
8
5
4
3
7
11
3
2
1
1
105

Bbf
0
1
2
0
0
0
0
0
2
8
7
5
3
2
1
1
2
3
1
1
0
1
40

Rtm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Rtf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Celkem
1
3
6
1
0
0
0
1
7
29
24
16
11
7
5
4
9
14
4
3
1
2
148

Ex.
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2

Zpráva o výsledcích mapování výskytu obojživelníků na Rakovnicku v roce 2005
Metodika a výsledky
Mapování prováděli členové ZO příp. spolupracovníci se znalostí obojživelníků. Determinace
druhů byla prováděna buď na základě hlasového projevu, nebo vizuálně po odlovení příslušného
jedince. Bezprostředně po determinaci byli živočichové puštěni do přírody v místě, kde byli odloveni,
a nebylo s nimi jinak manipulováno.
Výsledky mapování jsou shrnuty v tabulce 1. Nálezy jsou rozděleny podle druhů a seřazeny
podle data. Pokud není uvedeno přesné datum nálezu, jedná se o opakovaný výskyt v průběhu měsíce,
nebo nebylo datum přesně zaznamenáno. Počet jedinců je uveden buď přesně (v případě malého počtu
pozorovaných jedinců), nebo řádově (E0 znamená deset na nultou, tedy řádově jednotky jedinců, E1
deset na první, tedy řádově desítky jedinců, E2 deset na druhou, tedy řádově stovky jedinců atd.).
V posledním sloupci jsou zkratky autorů nálezu:
Bra
Brabec Jan
BrJ
Brabec Jiří
Cír
Círová Jana
Čap
Čapek Petr
Fuk
Fuka Vladimír
Hon Honsa Pavel
Hub Hubáčková Hana
Hum Huml Leoš
Kna Knapp Pavel
Kra
Krausová Stanislava
Ple
Plesková Elena
Som Somol Václav
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Tab. 1. Výskyty jednotlivých druhů obojživelníků na Rakovnicku
Druh, kat. území, bližší popis

kvadrát

datum

počet

autor

Skokan hnědý
Rakovník, PP Červená louka
Jesenice, Horní Fikač
Pšovlky, nádrž v obci
Křivoklát, Javůrek
Chlum, Haná
Hřebečníky, Horní r.
Skryje
Zbečno, Novina
N. Jáchymov, prostřední ryb.
Srbeč, Dubový ryb.
Milý, Bor požární nádrž
Lužná, Čistý rybník
Chrášťany, Nový Dvůr
Hořovičky, nádrž V obce
Krupá, nádrž
Mutějovice, rybník V olších
Ruda, Brejl
Nový Dům, Děvín
Ruda, Masarykův luh
Petrovice, u kostela
Řeřichy, Nový dvůr
Křivoklát, Amalín
Roztoky, u nádraží
Rakovník, Žákův mlýn
Podbořánky, Horní rybník
Lány, Klíčava nad oborou
Ruda, Pilský rybník
Řevničov, prameny Klíčavy
Nové Strašecí, Nový rybník
Vinařice, Štít
Bilichov, Cikánský dolík
Milý, Bor, nádrž
Přerubenice, v obci
Lány, údolí Klíčavy
Fuk
Nesuchyně, pískovna
Třtice, Punčocha
Roztoky, Tři skalky
Roztoky, Červený kříž

5848
5946
5847
5949
5948
6048
6048
5949
6048
5749
5749
5848
5848
5847
5848
5848
5849
5948
5849
5947
5947
5949
5949
5848
5946
5849
5849
5848
5849
5749
5749
5749
5749
5849

III
III
III
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
VI-VII

E0
E0
E0
10
40
10
10
15
26
E0
E0
E0
E0
E1
E0
E0
E1
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E1
E0
E1

Som
Kna
Som
Som, Ple, Čap, BrJ
Ple. Som, Hon
Hub, Ple, Som
Rys
Som, Ple
Ple, Som
Som
Som
Ple
Som
Ple
Cír
Cír
Ple, Čap,
Som
Ple
Hum
Hum
Som
Kra
Hon
Som
Som
Ple
Ple
Som, Ple
Ple, Som
Ple, Som
Som
Ple, Som
Ple, Hon, Čap, Som,

5848
5849
6049
6049

VIII
IX.
IX
IX

2
E0
5
4

Som
Som
Som, Ple
Som, Ple

Skokan štíhlý
Křivoklát Javůrek
Zbečno, Novina
Řevničov, Horní Kracle
Řevničov, PR Prameny Klíčavy
Olešná, Rakovník, PP Červená louka
Lužná, Čejkovka
Lužná, Punčoška
Nové Strašecí, Libeň
Třtice, V bahnách, louky k Bucku
Řevničov, u nádraží
Roztoky, Tři skalky
Roztoky, Červený kříž
Běleč, Benešův luh

5949
5949
5849
5849
5848
5848
5848
5849
5849
5849
6049
6049
5949

III-IV
III-IV
VI
VII
VIII
VIII
VIII
VIII-IX
IX
IX
IX
VIII, IX
IX

E0
E0
E0
E0
E0
1
3
E0
E0
1
E0
E0
3

Som, Ple, Kra, Čap, BrJ
Som, Ple, Kra
Som, Ple
Ple, Som, Kra
Som, Ple
Som
Som
Ple, Som
Som, Ple
Som
Som, Čap, Ple
Som, Čap, Ple
Som
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Skokan skřehotavý
Křivoklát, Javůrek
Krty, Štikáč I a II
Jesenice, Velký rybník
Podbořánky, Horní rybník
Řevničov, Horní Kracle
Bilichov, Malý Bilichov
Bilichov, Bilichovský ryb.
Bilichov, Spodní rybník
Přerubenice, Dučice
Kalivody, Žabach
Kalivody, Poboř
Kalivody, v obci
Bilichov, pobořený ryb.
Přerubenice, Čekal
Srbeč, Hájkovský
Srbeč Dubový
Lány, Klíčava nad oborou
Lány, v obci
Krty, Krtský rybník
Soseň, Plaviště
Ruda, Amálie pod lihovarem
Pnětluky, koupaliště
Mšecké Žehrovice, Dvorský ryb.
Řevničov, Třtická lísa
Nové Strašecí, Libeň
Nové Strašecí, Oborský ryb.
Třtice, Malá Punčocha
Třtice, Bucek

5949
5946
5946
5946
5849
5749
5749
5749
5748
5748
5748
5748
5749
5749
5749
5749
5849
5849
5946
5947
5849
5748
5849
5849
5849
5849
5849
5849

III-V
V
V
VI
VI
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
5.6.
5.6.
6.6.
6.6.
VII
VII
VIII
VIII
VIII-IX
VIII-IX
IX
IX

E1
E0
E0
E0
E1
E0
E2
E0
E1
E1
E1
E1
E0
E1
E1
E1
1
E0
E0
E0
E0
E0
E1
E1
E1
E0
E1
E0

Som, Ple, Kra
Kna
Kna
Som
Som, Ple
Som, Ple
Som, Ple
Bra
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Som
Som
Kna
Kna
Som
Som
Som, Ple
Som, Ple
Ple, Som
Som
Som
Som

Ropucha obecná
Slabce, křiž. Nad vsí
Týřovice v obci
Hřebečníky, Spodní r.
Rakovník, Bartoň
Rakovník Samota
Pavlíkov, v obci
Jesenice, Dolní Fikač
Jesenice, Spálený mlýn
Jesenice, Velký rybník
Kounov, v obci
Mutějovice, V olších
Krušovice, Pivovarský rybník
Mšec, Červený rybník
Srbeč, Spálený, Dubový
Hořovičky, závlaha
Drahouš, Malý pstruhový
Zdeslav, Prostřední rybník
Čistá, nad obcí
Lhota, Zelený důl
Senec, Senecký rybník
Řevničov, Dolní Kracle
Rakovník, Červený mlýn
Křivoklát, Javůrek
Zbečno, Novina
Roztoky Karlov, Horní r.
Chlum, Haná
Hřebečníky
Skryje
N. Jáchymov, Prostřední ryb.

6048
6048
6048
5848
5848
5948
5946
5846
5946
5848
5848
5848
5849
5849
5847
5947
5947
5947
5947
5948
5849
5848
5949
5949
6049
5948
6048
6048
6048

8.4.
8.48.4.
8.4.
8.4.
8.4.
8.4.
8.4.
8.4.
9.4.
9.4.
9.4.
9.4.
9.4.
9.4.
12.4.
12.4.
12.4.
12.4.
12.4.
13.4
13.4.
III/IV
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV

E0
E0
E1
E1
E1
E1
E0
E1
E1
E0
E0
E0
E1
E1
E0
E0
E1
E0
E0
E0
E0
E1
E2
E1
E2
E1
E2
E3
E3

Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Kna
Kna
Kna
Som
Som
Som
Som
Som
Som
Som
Som
Som
Som
Som
Som
Som
Hon, Ple, Som, BrJ, Kra
Som, Ple, Čap, BrJ, Kra
Som, Ned, Ple
Hon
Hub, Ple, Som
Rys, Ple, Som,
Cír, Som, Ple
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Rakovník koupaliště
Krupá, v obci
Chrášťany, Nový Dvůr
Blatno u Jesenice
Olešná, v obci
Ruda, Brejl
Rakovník, Žákův mlýn
Nesuchyně, pískovna
Jesenice, v obci
Pšovlky, v obci
Oráčov, v obci
Lužná, Čistý rybník
Bilichov, potok v lese
Bilichov, Spodní rybník
Ruda, Velká louka
Ruda, Amálie
Ruda, Myší díra
Roztoky, v obci
Chlum, Špičák
Újezd nad Zbečnem v obci
Třtice, Punčocha
Mšec, Jopát
Třtice, Bucek
Roztoky, Červený kříž
Roztoky, Tři skalky
Třtice, Malá Punčocha
Třtice, Bucek

5848
5848
5848
5946
5848
5849
5848
5848
5946
5747
5747
5848
5749
5749
5849
5849
5849
5949
5948
5949
5948
5849
5849
6049
6049
5849
5849

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
2.6.
2.6
30.6.
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
25.8.
IX
IX
IX
IX
IX

E1
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E1
E0
E0
E0
E0
3
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E1
E0
4
3
E1
E0

Som
Cír
Ple
Fuk
Som
Ple
Hon
Ple
Kna
Kna
Kna
Kaš
Ple, Som
Bra
Hon
Som
Kna
Kra
Hon
Som
Kra
Kra
Som
Čap
Čap
Som
Som

Ropucha zelená
Václavy
Petrovice
Krupá, rybník v obci
Kalivody, v obci
Tuchořice v obci
Městečko, v obci

5947
5947
5848
5749
5748
5949

IV
V
V
2.6.
8.6.
VII

1
1
E0
E0
E0
1

Ple
Hum
Som
Ple, Som
Som
Som

Kuňka ohnivá
Jesenice, u Velkého rybníka
Kosobody, v obci
Soseň, v obci
Petrovice, farská zahrada
Bilichov, Malý Bilichov
Bilichov, Bilichovský ryb.
Milý, Bor, nádrž
Přerubenice, Dučice
Přerubenice, v obci
Přerubenice, Čekal
Přerubenice, Chrast
Kalivody, Poboř
Kalivody, Žabach
Kalivody ryb. v obci

5946
5947
5947
5947
5749
5749
5749
5748
5749
5749
5749
5749
5749
5749

V
V
V
V
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.

E0
E0
E0
E0
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

Fuk
Fuk
Fuk
Hum
Som, Ple
Som, Ple
Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som

Kuňka žlutobřichá
Skryje, rybník nad vsí
Skryje, rybník ve vsí
Skřivaň, nádrž v obci
Karlova Ves, pískovna

6048
6048
5948
5949

V
V
VI
VII

E0
E0
E1
E2

Som
Som
Som
Som

Rosnička obecná
Bilichov, Bilichovský ryb.

5749

2.6.

E1

Ple, Som
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Bilichov,. Malý Bilichov
Srbeč, Hřešický potok
Kalivody, Žabach, Poboř
Srbeč, Hájkovský ryb.
Srbeč Spálený ryb.
Srbeč, Dubový ryb.
Srbeč, Babinec

5749
5749
5749
5749
5749
5749
5749

2.6.
2.6.
2.6.
VIII
VIII
VIII
VIII

E0
E0
E1
E2
2
E0
E0

Ple, Som
Som
Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som
Ple, Som

Blatnice skvrnitá
Jesenice, Velký rybník
Kolešovice, v obci
Václavy, pod obcí

5946
5847
5947

IV
IV
IV

E0
E0
3

Fuk
Hum
Hum

Čolek obecný
Chlum, Haná
Křivoklát, Javůrek
Zbečno, Novina
Roztoky Karlov, Horní r.
Hřebečníky
Skryje
N. Jáchymov, Prostřední ryb.
Petrovice
Ruda. U chaty VŠZ
Ruda, Brejl
Bilichov, Horní rybník
Krupá, nádrž
Řevničov, prameny Klíčavy
Řeřichy Nový dvůr

5948
5949
5949
6048
6048
6048
6048
5947
5849
5849
5749
5848
5848
5947

III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
III/IV
III-IV
IV
IV
V-VIII
2.6.
VI
VII
VII

8
70
10
40
3
60
50
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0

Hon, Som
Hlo, Som, Ple, BrJ
Som, Ple, BrJ, Kra
Som, Ple
Hub
Rys
Som
Hum
Ple
Hlo, Som
Bra
Cír
Som, Ple
Hum

Čolek horský
Lužná, háj. Štýlovna
Křivoklát, Javůrek
Chlum, Haná
Zbečno, Novina
N. Jáchymov, Prostřední ryb.
Ruda, Brejl
Městečko, polesí Pareziny
Petrovice
Řevničov, prameny Klíčavy

5848
5949
5948
5949
6048
5849
5949
5947
5848

III
III-IV
III-IV
III-IV
IV
IV
V
V
VI

E1
30
10
4
1
E0
E0
1
5

Ple
Kra, Som, Ple, BrJ
Cír, Som
Som
Cír
Som
Ple
Hum
Ple, Som

Čolek velký
Křivoklát, Javůrek
Zbečno, Novina
N. Jáchymov, prostřední ryb.
Hřebečníky, Horní r.
Skryje
Velká Buková
Zavidov, louka pod obcí
Václavy, pod obcí

5949
5949
6048
6048
6048
5949
5947
5947

III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
III.IV

280
11
1
1
180
E0
3
6

Som, Kra, Ple, Čap, Hon
Som, Ple, Kra
Som
Hub
Rys
Hub
Hum
Som

Mlok skvrnitý
Branov, Luh, údolí Berounky
Bilichov, Kravský dolík
Zbečno, Štíhlice

5948, 5949
5749
5949

X
X
22.10.

3
1
1

Som
Som
Som
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Zpráva mapování rizikových úseků silnic při jarním tahu obojživelníků na Rakovnicku v roce
2005
V rámci projektu byl v průběhu roku 2005 proveden průzkum rizikových míst při jarním tahu
na Rakovnicku.
Výsledky průzkumu rizikových míst při jarním tahu jsou shrnuty v tab. 1. Průzkum byl
prováděn na přelomu března a dubna, v tučně vytištěných lokalitách opakovaně, v ostatních lokalitách
jednorázově. (celkový skutečný počet přejetých jedinců může tedy být podstatně vyšší) Počet
nalezených přejetých jedinců je řádově uveden v posledním sloupci. Jednalo se prakticky vesměs o
ropuchu obecnou.
Tab. 1. Riziková místa při jarním tahu obojživelníků na Rakovnicku
Kat. území

Lokalita

Silnice

Počet /řádově/

Srbeč
Mšec
Hřebečníky
Mutějovice
Jesenice
Jesenice
Pavlíkov
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Řevničov
Zdeslav
Čistá
Drahouš
Řeřichy
Srbeč
Jesenice
Kolešovice
Kounov
Hořesedly
Řevničov
Krušovice
Lhota
Olešná
Panoší Újezd
Senec
Slabce
Třtice

Spálený, Dubový, Babinec
Červený ryb
Karáskův ryb.
V olších
Spálený mlýn
Velký rybník
V obci
Bartoň
Samota
koupaliště
Dolní Kracle
Prostřední rybník
Nad obcí
Malý pstruhový
Nad obcí
Hájkovský
Dolní Fikač
Zámecký rybník
V obci
Závlaha
Bucek
Pivovarský rybník
Zelený Důl
V obci
Nad obcí
Senecký rybník
křiž. nad vsí
Bucek

II/237
III/237
III/20116
III/22916
II/228
I/27
III/233
II/237
II/229
II/227
II/237
III/2296
II/229
III/2295
III/2285
III/2378
II/228
III/2283
III/22918
I/6
I/6
I/6
III/2296
III/22913
III/22911
III/22912
III/20116
III/2372

Desítky
Desítky
Desítky
Desítky
Desítky
Desítky
Desítky
Desítky
Desítky
Desítky
Desítky
Desítky
Jednotky
Jednotky
jednotky
Jednotky
Jednotky
Jednotky
Jednotky
Jednotky
Jednotky
Jednotky
Jednotky
Jednotky
Jednotky
Jednotky
Jednotky
Jednotky
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Revitalizace tůněk pro čolka obecného a horského
Číslo projektu: 195505
Program: Sledování a ochrana obojživelníků
Podpora projektu: 7 500,- Kč
Podávající organizace:
Občanské sdružení Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37
506 01 Jičín
Řešitel:
Martin Šandera
V okolí Muzea přírody Český ráj (MPČR) v Prachově se nachází 14 periodických lesních tůní.
V předcházejících letech tyto tůně zcela vysychaly a proto bylo nutné v letošním roce přistoupit
k jejich revitalizaci. Osm tůní bylo během měsíce srpna prohloubeno a vyčištěno od spadaného listí a
okolí zbaveno náletových dřevin. Zbylých šest tůní bylo revitalizováno během měsíce září.
Během dubna až července bylo v jednotlivých tůních pozorováno několik dospělých jedinců
čolka horského a čolka obecného. V tůních či jejich okolí byli příležitostně pozorováni jedinci
skokana hnědého a skokana štíhlého různého stáří.
V letošním roce se v tůních udržely alespoň zbytky vody. I po revitalizaci byly pozorovány
jednotlivé larvy čolků. Rozmnožování skokanů zatím nebylo zaznamenáno.
Obnovením tůněk pro obojživelníky vznikla možnost posílení populací čolka horského a čolka
obecného, případně i skokana hnědého a skokana štíhlého, v okolí Prachova.

Lokalita Lepařovy tůně
(Foto: Obč. sdruž. Muzeum přírody Č. ráj)
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Plazi na Jesenicku – 2005
Číslo projektu: 200105
Program: Sledování a ochrana plazů
Podpora projektu: 2880,- Kč
Podávající organizace:
Sdužení Lacerta
Písečná 229
790 82
Řešitel:
Lukáš Konečný

Výsledky projektu a popis činnosti v roce2005
V roce 2005 byla Sdružením Lacerta dokončena 4. část mapovacích a pozorovacích prací
v oblasti zatopených kamenolomů na Jesenicku. Tato část byla stejně jako v letech 2002 - 2004
zaměřena na hledání lokalit v terénu, na jejich zanesení do map a na pořízení foto a video
dokumentace. Práce byly obdobně jako v letech 2002 - 2004 zaměřeny zejména na podrobný průzkum
rozšíření živočišných druhů ve sledovaných lokalitách a na doplnění již známých údajů. Zvláštní
pozornost byla věnována rozšíření plazů v celé sledované oblasti, tj. i mimo zatopené lomy.
V předchozích letech jsme se této problematice věnovali pouze okrajově.
Zájmovou oblastí, ve které práce probíhají, je část okresu Jeseník – katastrální území obcí
Vápenná, Žulová, Skorošice, Tomíkovice, Kobylá nad Vidnavkou, Velká, Malá a Fojtova Kraš,
Vidnava, Dolní, Stará a Nová Červená Voda, Černá Voda, Černá Voda – Rokliny, Supíkovice, Velké
Kunětice, Písečná a Zlaté Hory (celkem cca 270km2).

zájmová
oblast (detail)
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Metodika práce
Sdružení Lacerta používá při pozorovacích a mapovacích pracích, zaměřených na zjištění
rozšíření plazů pouze metodu přímého pozorování. Živočichové jsou odchytáváni jen v nezbytné míře
a to pouze při zajišťování fotodokumentace. Je s nimi zacházeno maximálně šetrně, nedochází k jejich
poškozování. Po provedení prací jsou ihned vypouštěni zpět a to v místě odchytu. Veškeré práce jsou
prováděny v souladu s udělenými výjimkami z ochranných podmínek dle zákona č.114/1992Sb., které
byly Sdružení Lacerta pro manipulaci s chráněnými druhy živočichů uděleny.
Výsledky mapování v roce 2005
V roce 2005 bylo ke 14.7.2005 v rámci čtyř souběžně probíhajících projektů (rak, plazi,
obojživelníci a vážky) provedeno celkem 153 návštěv v několika desítkách lokalit. Z důvodu
objektivního posouzení celé sledované oblasti z pohledu rozšíření plazů byly do přehledné tabulky
rozšíření plazů zahrnuty i údaje z archivu Sdružení Lacerta a to od roku 2003. Vzhledem k navýšení
objemu prací oproti původnímu rozsahu projektu nejsou v tabulce uváděna nepodstatná data – tj.
počasí a teplota.
Ve sledované oblasti byly zjištěny pouze tyto běžné druhy plazů: Natrix natrix (užovka obojková – o),
Anguis fragilis (slepýš křehký - so), Zootoca vivipara (ještěrka živorodá - so), Lacerta agilis (ještěrka
obecná - so) a Vipera berus (zmije obecná – ko).
Vyjma zmije obecné se jedná o populace početné. Pokryty jsou všechny sledované kvadráty – vesměs
všemi druhy společně.
Vipera berus (zmije obecná) byla pozorována pouze v k.ú. Supíkovice – v prostoru Jeskyní na
Špičáku. O jejím výskytu však máme četná hlášení i z jiných míst sledované oblasti. Do tabulky tato
data nebyla zahrnuta (jde o neověřené údaje).
Natrix natrix (užovka obojková): Nejpočetnější populace byly zjištěny v těchto lokalitách – lom
Strabag II. (Nová Červená Voda), Mokřad Písečná (Písečná), Stará Pískovna (Písečná), Hadcový lom
(Horní Skorošice), rybníček před lomem Píšťala I. (Černá Voda), lom Malá Rampa III. (Černá
Voda), lom U silnice I. (Černá Voda). Užovka obojková je společně s ještěrkou obecnou
nejrozšířenějším plazem ve sledované oblasti.
Lacerta agilis (ještěrka obecná): Jako zajímavost uvádíme početnou populaci Lacerta agilis v k.ú.
Fojtova Kraš/Vidnava a to v úseku levého břehu vodního toku Vidnavka mezi hřbitovem a bývalým
kolejovým mostem do šamotárny. Při návštěvě lokality dne 2.6.2005 bylo pozorováno 22 jedinců
různého věku a velikosti v úseku o délce 700m a šířce 6m. Tento druh je zde pozorován již od roku
1998. Úsek se jeví vhodný pro monitoring, který v současné době zajišťuje AOPK ČR. Celkově
je ještěrka obecná rozšířena rovnoměrně téměř v celé sledované oblasti.
Zootoca vivipara (ještěrka živorodá): Její sledování je na rozdíl od ještěrky obecné poněkud
složitější. Je menší, hbitější, plachá a méně nápadná. Obdobně jako ještěrka obecná je ještěrka
živorodá rozšířena rovnoměrně téměř v celé sledované oblasti. Často jsou oba druhy nacházeny
společně.
Anguis fragilis (slepýš křehký): Nálezy tohoto druhu byly v letech 2003-2005 spíše sporadické.
Vzhledem ke skrytému způsobu života je objektivní zhodnocení rozšíření tohoto druhu ve sledované
oblasti značně obtížné. Většinou se jednalo o mrtvé jedince nebo jedince nějak poškozené. U tohoto
druhu nelze určit lokality (místa, oblasti) s větším významem z pohledu rozšíření, či početnosti
populace. Slepýš křehký je nacházen stejně jako oba výše uvedené druhy ještěrek v celé oblasti.
Stejně jako u zmije obecné máme četná hlášení o jeho výskytu z celé sledované oblasti. Do přehledné
tabulky tato data nebyla zahrnuta (jde o neověřené údaje).
Neověřené zprávy máme o výskytu užovky hladké (podplamaté?) z oblasti Černé Vody. K dispozici
je pouze nekvalitní fotodokumentace místních obyvatel (nejedná se o N.Natrix !).
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Jesenické lomy – rozšíření plazů (aktualizace: červenec 2005)
lokalita

katastr

evidenční číslo,
poznámka

plazi (také v okolí lomů)

Brandkoppe
Brandkoppe – Malé
oko
Brandkoppe – Malé
oko II.
Arcibiskupský lom

Vápenná
Vápenná

1
1a

užovka obojková 28.7.2005

Vápenná

1b

Vápenná

Arcibiskupský lom –
Malé oko

Vápenná

Vycpálkův lom

Vápenná

2
Přechodně chráněná
plocha do 01/07
2a
Přechodně chráněná
plocha do 01/07
3
Rybářský revír
3a
Rybářský revír
3b

Vycpálkův lom
Velké oko
Vycpálkův lom
Malé oko
Malý Vycpálek
Zelená hora

–

Vápenná

–

Vápenná
Vápenná
Vápenná

Barčákův lom I.
Barčákův lom II.
U jezírka I.
U jezírka II.
U jezírka III.
V remízku I.
V remízku II.
Krpálkův lom

Vápenná
Vápenná
Vápenná
Vápenná
Vápenná
Vápenná
Vápenná
Vápenná

Malý Krpálek

Vápenná

U Cvrčana
Pod Huttungem
Zorge
Olomoucká dlažba

Vápenná
Vápenná
Vápenná
Žulová

Buzerant

Žulová

Förster

Žulová

Lihovar

Žulová

Malý lihovar
Nietsche

Žulová
Žulová

Boží hora I.

Žulová

Boží hora II.

Žulová

Boží hora III.
Boží hora IV.

Žulová
Žulová

4
5
těžba
v těsné
blízkosti
6
38
55
56
57
82
83
110
těžen
111
těžba
v těsné
blízkosti
101
113
112
7
rekreačně využíván
8
Rybářský revír
9
Rybářský revír
10
Rybářský revír
11
12
ukončená skládka
13
80
předpoklad odtěžení
99
121
(malá
vysychající
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ještěrka živorodá 11.9.2004
ještěrka obecná 18.3.2004
ještěrka živorodá 15.9.2003

ještěrka živorodá 22.4.2005

užovka obojková 7.6.2005 +
29.6.2005, 2003-2004
ještěrka živorodá 5.4.2005
ještěrka živorodá 29.6.2004,

Ralux (Třicítka)

Žulová

Nýznerov I.
Nýznerov II.
Huttung

Žulová
Žulová
Žulová

Nad Huttungem
Obecní lom
Petrov

Žulová
Žulová
Žulová

Borový vrch
U Velkého rybníka
Za skládkou
Za Petrovem
(pod
vrcholem)
Za
Petrovem
II.
(malý lom)
Za Petrovem III. (pod
VN)
Bažantnice III.
Habina I.
Habina II.
Habina III.
Malé Rokliny II.
Malé Rokliny III.
Malé Rokliny VII.
Žulový lom
Křemenový lom

Žulová
Žulová
Žulová
Žulová

tůňka)
49
těžen
16
17
50
těžen
120
81
91
těžen
97
107
114
90

Žulová

118

Žulová

119

Velká Kraš
Malá Kraš
Malá Kraš
Velká Kraš
Malá Kraš
Malá Kraš
Malá Kraš
Velká Kraš
Velká Kraš

Pod Křemenem I.
Pod Křemenem II.
Horní Křemen
Jahodník
Nad lipovou alejí
Padělky I.
Padělky II.
U silnice Tomíkovice
Žlíbek
Kaní hora II.
Kaní hora III.
Štachlovice I.

Velká Kraš
Velká Kraš
Velká Kraš
Kobylá
Kobylá
Kobylá
Kobylá
Tomíkovice
Tomíkovice
Tomíkovice
Tomíkovice/
Dolní Skorošice
Vidnava

41
43
44
73
23
42
94
31
27
předpokládáno
obnovení těžby
74
75
109
30
84
85
92
36
98
102
103

Štachlovice II.
Nový lom

Vidnava
Černá Voda

Velká rampa

Černá Voda

Malá rampa I.

Černá Voda

Malá rampa II.
Malá rampa III.
Píšťala I.

Černá Voda
Černá Voda
Černá Voda

28
rybářský revír
77
51
těžen
21
rybářský
revír,
rekreačně využíván
18
rybářský revír
19
20
63
na území přírodní
památky Píšťala

177

ještěrka živorodá 2.6.2004
užovka obojková 12.7.2004

užovka obojková 12.6.2003

ještěrka obecná (2001)

užovka obojková 13.6.2005

Píšťala II.
Píšťala III.
Píšťala IV.

Černá Voda
Černá Voda
Černá Voda

64
65
66

Píšťala V.
Píšťala VI.
Nové Podhradí

Černá Voda
Černá Voda
Černá Voda

69
62
59

Staré Podhradí I.
Staré Podhradí II.

Černá Voda
Černá Voda

60
58

Hofmeister (Dvořák)
U silnice I.

Černá Voda
Černá Voda

61
25

U silnice II.
U silnice III.
Velké Rokliny I.

Černá Voda
Černá Voda
Černá Voda

Velké Rokliny II.
Malé Rokliny IV.
Malé Rokliny VI.
Župkův lom

Černá Voda
Černá Voda
Černá Voda
Černá Voda

67
96
24
rybářský revír
72
71
70
100

Jaškův lom

Dolní Skorošice

48
těžen

Kaní Hora

Dolní Skorošice

Vaňkův lom

Dolní Skorošice

Malý Vaněk
Hadcový lom

Dolní Skorošice
Horní Skorošice

15
předpoklad odtěžení
14
rybářský revír,
rekreačně využíván
108
46

Pískovna
Stará Pískovna

Písečná
Písečná

Střelnice

Písečná

Skřejpkův lom

Česká Ves

Horní lom
Špičák
U jeskyní na Špičáku

Supíkovice
Supíkovice
Supíkovice

Mramorový lom

Supíkovice

Pískovna

Supíkovice /
Velké Kunětice
Stará
Červená
Voda
Nová Červená

U Koláčků
Perničkův

lom

37
105
předpoklad
rekultivace - skládka
TKO
104
vodní plocha
zasypána
76
47
26
117
(Na území
Národní
přírodní
památky)
52
těžen
116
těžena
86
33
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užovka obojková
květen 2001, květen 2003
užovka obojková, slepýš
křehký 17.4.2003
užovka obojková 21.7.2004
užovka obojková 4.7.2005
(2001 – 2005 více krát)

ještěrka živorodá 22.4.2004

užovka obojková, ještěrka
živorodá, slepýš křehký
7.6.2005 (2001 – 2005 více
krát)

užovka obojková 24.8.2004

užovka obojková, ještěrka
živorodá, slepýš křehký
16.4.2004
(2001 – 2005 více krát)
ještěrka obecná (2003)
užovka obojková, ještěrka
obecná 22.+30.5.2005

zmije obecná, ještěrka
živorodá 2.6.2004
užovka obojková, ještěrka
obecná 13.6.2005,16.6.2004
ještěrka živorodá 3.5.2004

(Brýle)
Malý lom
Kozákův lom
Hřiště
Výrubkův lom
Nad Výrubkem I.
Nad Výrubkem II.
Nad soutokem
Pískovna (v poli)
Bažantnice I.
Bažantnice II.
Malé Rokliny I.
Malé Rokliny V.
Nad hájenkou I.
Nad hájenkou II.
Strabag

Voda
Stará
Voda
Stará
Voda
Stará
Voda
Stará
Voda
Stará
Voda
Stará
Voda
Stará
Voda
Stará
Voda
Stará
Voda
Stará
Voda
Stará
Voda
Stará
Voda
Nová
Voda
Nová
Voda
Nová
Voda

Červená

rybářský revír
45

Červená

54

Červená

Červená

32
rybářský revír
29
rybářský revír
87

Červená

88

Červená

89

Červená

34

Červená

39

Červená

40

Červená

22

Červená

68

Červená

78

Červená

79

Červená

Červená

Nová
Voda
Nová
Voda
Dolní
Voda

Červená

53
obnovená těžba – od
04/2005
106

Červená

95

Červená

Kaolínka – výsypka

Dolní
Voda

Červená

Zlaté jezero

Zlaté hory

35
záměr
obnovení
těžby
35a
záměr
obnovení
těžby
93
revitalizační stavba

Strabag II.
Nad Zemánkem
Kaolínka

užovka obojková, ještěrka
obecná a živorodá 14.6.+3.8.
2004 (2001 – 2005 více krát)
užovka obojková 4.5.2004

užovka obojková, ještěrka
živorodá
(2001 – 2005 více krát)
užovka obojková, ještěrka
živorodá 21.7.2004
(2001 – 2005 více krát)
užovka obojková, ještěrka
živorodá (2001 – 2005 více
krát)

SLEDOVANÉ LOKALITY MIMO ZATOPENÉ JESENICKÉ KAMENOLOMY
Tůňky – Zlaté Hory
Tůňky
v objektu
ČHMÚ
Tůňky u seníku –
Vidly
Kaluže na les.cestě –
vrch Lyra
Soustava
umělých
tůněk
Požární nádrž

Zlaté hory
Heřmanovice

115

Vidly
Vidly

ještěrka živorodá
1.5.2005
užovka obojková
1.5.2005

Karl.Studánka
Karl.Studánka
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Mokřad pod ČOV

Karl.Studánka

Černé jezero

Zlaté Hory

Poldův rybník

Zlaté Hory

Selský rybník

Zlaté Hory

Revitalizace
Rožmitáls.potoka
Zlatý potok

Zlaté Hory

Mokřad
Andělské
domky
Rybník
Andělské
domky
Rybníček
nad
prachárnou
Pramen v poli

Žulová

Lesní komplex

Stará Červ. Voda

Kaluž nad soutokem

Dolní Červ.Voda

Rybník u Reidů

Nová Červ.Voda

Opuštěný rybník

Nová Červ.Voda

Rybníček před lomem
Píšťala
Tůňka u Černého
potoka
Rybník Podhradí

Černá Voda

Černá Voda

Rybníček - Rokliny

Černá Voda

Kaluž u křížku

Supíkovice

Nádrž Vajlont

Supíkovice

Vidnavské mokřiny

Vidnava

Mokřina u hřiště

Vidnava

Retenční
střelnice

nádrž

Zlaté Hory

u

Rybníky Anín
Rybník
kluziště

Kobylá

užovka obojková, ještěrka
živorodá
(2001 – 2005 více krát)
užovka obojková
(2001 – 2005 více krát)
užovka obojková
6.6.2005
užovka obojková 26.7.2005

–

Žulová

ještěrka živorodá
(2001)

Žulová
Stará Červ. Voda
užovka obojk., ještěrka živor. a
obec., slepýš křeh.
(soustavně 1999-2005)

750 m JJV od
točny autobusu

užovka obojková
užovka obojková
13.5.2005

Černá Voda

užovka obojková 13.6.2005

užovka obojková, ještěrka
živorodá 25.4.2003
Přírodní park
(souřadnice středu
mokřadu)

Vidnava
Kobylá
Vidn.
Kobylá
Vidn.

užovka obojková 2.6.2005
ještěrka živorodá 29.3. 05

ještěrka obecná 29.6.2005
slepýš křehký 27.7.2005
nad

užovka obojková
28.4.2005
užovka obojková
29.6.2005

nad
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Retenční nádrž
obecní les

Rybník
u
Habina
Lom Pelnář

–

Malá Kraš

užovka obojková 12.7.2004
ještěrka živorodá 14.6.05

chaty

Malá Kraš

ještěrka živorodá
14.6.2005
užovka obojková (2001)

Uhelná

Blahuškův rybník za
ČOV
Mokřad Písečná

Česká Ves
Písečná

souřadnice středu
mokřadu (13ha)

Střed obce Písečná
(za mlýnem – PB
řeky Bělé)
LB přítok potoka
Chebzí
DVT
Kopřivový
potok
DVT Ztracený potok

Písečná

zahrada u čp.226

užovka obojková
(2001 – 2005 více krát)
užovka obojková, ještěrka
obecná 22.5.+30.5.2005
ještěrka živorodá
červen 2005

Studený Zeif
Nová
Voda
Vápenná

Červ.
slepýš křehký
7.6.2005

Nejvýznamnější lokality z pohledu rozšíření plazů (dle početnosti)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Opuštěný rybník – Nová Červená Voda: užovka obojková
Stará Pískovna – Písečná: užovka obojková
Lom Strabag II. – Nová Červená Voda: užovka obojková
Lom Jašek – Dolní Skorošice: užovka obojková
Lom Strabag - Nová Červená Voda: ještěrka obecná
Lesní komplex – Vidnava/Stará Červená Voda: užovka obojková, slepýš křehký, ještěrka
obecná a živorodá
Rybníček před lomem Píšťala – Černá Voda: užovka obojková
Hadcový lom – Horní Skorošice: užovka obojková
Lom Lihovar – Žulová: užovka obojková
LB toku Vidnavka ve Vidnavě (u hřbitova): ještěrka obecná

Propagace činnosti
Činnost naší organizace a spolupracujících organizací je propagována především na
výstavách fofografií. Dosud jsme realizovali výstavy ve Vlastivědném muzeu v Jeseníku (r.2003),
V kině Pohoda v Jeseníku (2004), v Základní škole Nábřežní v Jeseníku (včetně přednášky o
obojživelnících – 2003), výstavu v Městském muzeu města Nysa (Polsko - 2005) a opět ve
Vlastivědném muzeu Jeseník v termínu od 20.6.2005 – 30.7.2005. V Polsku byl o tuto výstavu velký
zájem laické, ale zejména odborné veřejnosti. Další nabídky z Polska máme z muzea v Prudniku a
z Lesnické školy poblíž Opole.
Nejbližší další výstava bude v Lednici (září/říjen 2005). Také na rok 2006 je již výstava
dohodnuta a to ve Městě Zlaté Hory – v hornickém muzeu v termínu 4.8.2006 – 31.8.2006.
Závěr
V roce 2005 jsme realizovali souběžně 4 projekty: plazi, obojživelníci, rak a vážky. Sledování
plazů bylo z výše uvedených projektů nejobtížnější. Pozitivním zjištěním je rozšíření výše uvedených
druhů plazů v celé sledované oblasti, s výjimkou zmije obecné – jejíž nálezy jsou pouze ojedinělé a
v posledních letech méně časté.
Vzhledem ke stavu životního prostředí ve sledované oblasti, ke zjištěnému rozšíření
jednotlivých druhů a dle sledování stavu populací v letech 2003-2005 lze stav plazů hodnotit jako

181

stabilní. Plazi jako jedni z mála živočichů, kteří se na Jesenicku vyskytují, neztrácí ve větší míře své
prostředí.
V oblasti jsou pro plazy ideální podmínky. Podhůří Rychlebských hor a Žulovská pahorkatina
byly v minulosti silně zasaženy těžbou nejrůznějších surovin. Krajina je z velké části složena z hald,
odvalů, starých lomů a podobně. Takovéto prostředí poskytuje plazům úkryty, zajišťuje jim nerušený
rozvoj. Haldy a odvaly jsou zarostlé převážně listnatými dřevinami. Monokultury jehličnanů jsou
střídány smíšenými či listnatými lesy. Potravní nabídka je zde pro plazy pestrá. Také klimatické
podmínky jsou příhodné – ve Vidnavské nížině je udávána o 3 až 5°C vyšší průměrná roční teplota,
než např. v Jeseníku.
Jako stabilní lze situaci hodnotit také u vážek. Opakem je rak říční a všechny druhy
obojživelníků. Tito živočichové postupně přicházejí o své prostředí. Pozorován je klesající stav
populací. U raka říčního je otázkou několika let, kdy z oblasti vymizí zcela…

Ještěrka obecná (Foto: L. Konečný)
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Mapování plazů v oblasti Beskyd
Číslo projektu: 200505
Program: Sledování a ochrana plazů
Podpora projektu: 5 000,- Kč
Podávající organizace:
76/06 Orchidea Valašsko
Meziříčská 1660
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Řešitel:
Jiří Pavelka

Úvod
Plazi patří na celém území ČR k ubývajícím obratlovcům. V rámci sledovaného území se ještě
nacházejí oblasti s poměrně zachovalými populacemi plazů. Jsou to části krajiny s nadprůměrnou
kvalitou přírodního prostředí, které slouží často jako poslední útočiště i řadě jiných ohrožených
organismů. Plazi tak slouží jako velmi dobří bioindikátoři a pokud se podaří uchovat jejich
životaschopné populace, zachovají se podmínky také pro ostatní organismy, ať již se jedná o lesy,
otevřenou zemědělskou krajinu nebo mokřady a vodní toky.
Z toho důvodu je nutno v terénu vyhledávat všechna vhodná stanoviště a evidovat výskyt těchto
živočichů. Poté je třeba získané údaje využít při územní i praktické ochraně.
Cíle
V letošním roce jsme se při mapování plazů zaměřili na východnější část CHKO Beskydy především vlastní Moravskoslezské Beskydy, odkud bylo v minulých letech k dispozici poměrně málo
údajů. Provedli jsme však také kontroly některých významných lokalit v západní části CHKO především v oblasti Horního Vsacka.
Cílem projektu bylo vyhledání nových lokalit ve sledované oblasti, případně ověření některých lokalit
známých, provést druhové určení zjištěných jedinců a odhadnout početnost. Dále zhodnotit stav
lokalit výskytu, jejich potenciální ohrožení a navrhnout vhodné managementové zásahy a případně
jejich územní ochranu. Údaje o významných lokalitách předat orgánům SOP kvůli zajištění jejich
ochrany dle platné legislativy.
Metodika
Průzkum byl prováděn od dubna do října roku 2005 při pěších pochůzkách v terénu.
Využívány byly dny s příznivými klimatickými podmínkami (teplota, sluneční svit, nízká intenzita
větru), kdy se dá předpokládat vysoká aktivita plazů. Výskyt druhů včetně jejich početnosti byl
evidován na všech navštívených lokalitách, preferovány byly části krajiny s vysokou biotopovou
diverzitou. Zjištěné údaje byly zaznamenávány, včetně zhodnocení stavu lokality pro případné
managementové zásahy nebo další ochranářská opatření.
Výsledky
V terénu jsme zkontrolovali 250 lokalit s předpokládaným výskytem plazů. Na nich bylo
zaregistrováno celkem 63 pozitivních zjištění jejich výskytu. Podrobnější přehled je uveden v příloze
této zprávy (tabulka excel).
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Stručná charakteristika jednotlivých druhů:
Ještěrka obecná (4 lokality – 4 údaje) – v letos přednostně sledované východnější části CHKO
Beskydy nebyl tento druh zaznamenán na žádné lokalitě, což potvrzuje, že centrem jeho výskytu
v CHKO je západní část s podstatně vyšším zastoupením extenzívních pastvin a luk na slunných
stráních, kde se především vyskytuje. Veškeré letošní záznamy pocházejí také z této části. Východní
část CHKO je podstatně více zalesněna a nelesní lokality se nachází v průměrně mnohem vyšších
nadmořských výškách, což společně s celkově drsnějším klimatem této části CHKO již nevytváří
ještěrce obecné vhodné podmínky. Také rozmanitost otevřených částí krajiny ze zde nižší než
v západní části CHKO.
Ještěrka živorodá (31 lokalit – 36 údajů) – letošní průzkumy nepřinesly žádné nové poznatky, jde o
nejhojnějšího a nejrozšířenějšího plaza ve sledované oblasti. Rovněž preference biotopů tímto druhem,
zůstávají stabilní a jsou nám dostatečně známé – především různé typy extenzivně obhospodařovaných
pastvin a luk včetně luk mokřadních a rašelinných ve středních a vyšších nadmořských výškách a také
nejrůznější světliny v lesích – průseky cest, paseky, místa po polomech apod.
Slepýš křehký (9 lokalit – 9 údajů) – letošní zjištění byly jak z lesů tak z otevřených částí krajiny,
z východní části CHKO jsou pouze 2 údaje, zastihnout však tento druh v tamních velmi rozsáhlých
lesích je velmi obtížné. Předpokládáme jeho víceméně plošné rozšíření na celém území CHKO kromě
intenzívně využívaných a osídlených větších údolí, hojnější se jeho výskyt jeví na extenzívních
loukách a pastvinách, je však možné, že tento předpoklad zkresluje obtížnější zjistitelnost v lesích.
Užovka hladká (1 lokalita – 1 údaj) – jediné zjištění bylo na tradiční lokalitě - extenzívní pastvině
Losový. Vzhledem k letošnímu zaměření na hornatou a zalesněnou východní část CHKO se větší
množství zastižení nedalo očekávat.
Užovka obojková (6 lokalit – 6 údajů) – při letošním mapování nebyly biotopy jejího výskytu
preferovány, zjištěné údaje pocházejí vesměs z tradičních dříve známých lokalit.
Zmije obecná (7 údajů – 7 lokalit) – letošní údaje byly jak z dříve známých tak z nových lokalit.
Předpokládáme, její sporadický ale snad plošný výskyt ve středních a vyšších polohách s preferencí
určitých lokalit s velmi vhodnými biotopy (rašelinné louky, zarůstající pastviny, zalesněná rubiska
v lesích apod.).
Podrobné údaje o výskytu – viz příloha (data v excelu).
Praktická opatření
Údržbou zachovalých luk a pastvin, kterou provádíme v rámci jiných projektů (např. záchrana
orchidejí), vytváříme zároveň velmi dobré podmínky pro některé druhy plazů – ještěrku obecnou,
ještěrku živorodou, užovku hladkou, částečně také slepýše křehkého a zmiji obecnou. Údržbou a
budováním drobných vodních ploch a prosazováním ochrany zpřírodněných úseků toků se vytváří
velmi dobré podmínky pro užovku obojkovou. Na lokalitě Losový jsme v letošním roce vytvořili tři
nová hromadiska kamení s organickým materiálem (trouchnivějící větve) v základu, čímž jsme
rozšířili možnosti pro úkryt a případně rozmnožování plazů - dle dřívějších zjištění jsou dvě původní
hromadiska na této lokalitě plazy hojně využívána.
Publikace a propagace
Jako každý rok jsme i letos diskutovali s různými zájemci o problematice ochrany plazů a
rozptylovali obavy ze zmije obecné, ale i dalších zcela neškodných druhů, zejména užovky hladké.
Při praktických zásazích např. udržování extenzívních pastvin kosením a hloubení tůní jsme rovněž
vysvětlovali význam této činnosti nejen pro ochranu botanické a hydrobiologické diverzity těchto
lokalit, ale také pro ochranu plazů a jejich přirozené potravy.
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Přínos projektu
Realizace projektu v roce 2005 přispěla k rozšíření našich znalostí o výskytu plazů v oblasti
Moravskoslezských Beskyd a upřesnění znalostí z oblasti Rožnovska a Horního Vsacka. Aktuální
údaje z desítek nalezišť jsou velmi potřebné pro umístění a usměrnění managementových prací a jsou
významné pro realizaci plánů péče jak ve zvláště chráněných územích, tak při naplňování programů
ochrany druhů v celé krajině. Výsledky projektu byly poskytnuty orgánům ochrany přírody v okrese
Vsetín pro potřeby jejich správní činnosti (omezování negativních zásahů na lokalitách plazů,
vyhlašování z Chú ap.).

Budování úkrytu pro plazy – Lokalita Losový u Huslenek (Foto: A. Vašát)
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Kamenné valy Na Pasekách
Číslo projektu: 201005
Program: Sledování a ochrana plazů
Podpora projektu: 12 000,- Kč
Podávající organizace:
68/01 ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem
č.p. 543
739 12 Čeladná
Řešitel:
Robert Albín

Osnova:
1.Výchozí stav
1.1. Popis lokality
2. Postup prací a cíle projektu
1. Výchozí stav
1.1. Popis lokality
Zájmové území o ploše cca 0,6 ha tvoří mozaikovitý komplex sušších ovsíkových a
podmáčených pcháčových luk i vysokostébelných lad s bohatým výskytem orchidejí (Dactylorhiza
majalis s.l., Dactylorhiza fuchsii s.l., Platanthera bifolia, Listera ovata) a mečíku střecholistého
(Gladiolus imbricatus). Součástí lučních enkláv jsou i solitéry či menší porosty křovitých (zejména
Salix cinerea) a stromových vrb (Salix fragilis) a také polykormony ostružiníku křovitého (Rubus
fruticosus agg.) Zhruba 1/3 území porůstá březovo-osikový hájek podrůstající lískou, ale i juvenilními
jedinci klimaxových dřevin (dub letní, jasan ztepilý, javor klen, smrk, jedle, lípa srdčitá, ad.) Nejvýše
položená (východní) část přechází v neobhospodařovaný starý sad. Západní hranici území tvoří polní
cesta lemující iniciální lesní stadia. Jižní a severní hranici lemují porosty relativně zachovalých
ovsíkových luk.
Lokalita je v současnosti důležitým extenzívně obhospodařovaným útočištěm, kterých je
v širším okolí jen málo. Skýtá relativně hojné množství biotopů s vhodnými úkryty pro celou paletu
rostlin a živočichů. Za zmínku stojí výskyt ještěrky živorodé (Lacerta vivipara) i ještěrky obecné
(Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis), mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) a
v letech 2004 i 2005 potvrzené zmije obecné (Vipera berus). V nejníže položené části území pod
starou menší hospodářskou budovou se usadil jezevec lesní (Meles meles). Lokalita je, coby útočiště
využívána i řadou ptačích druhů. Z některých vzácnějších zástupců bych uvedl: ťuhýka obecného
(Lanius collurio), pěnici pokřovní (Sylvia curruca) i černohlavou (Sylvia atricapilla), lejska
bělokrkého (Ficedula albicollis), dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes), stehlíka
obecného (Carduelis carduelis) či bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra). Z dravců zde zalétá a
loví krahujec obecný (Accipiter nisus).
2. Postup prací a cíle projektu
Cílem projektu bylo podpořit mozaikovitost krajiny vytvořením nových biotopů, coby
vhodných útočišť pro letní, ale zejména pak zimní ukrytí plazů (především zmije obecné). K tomuto
účelu by měl sloužit systém pěti kamenito-štěrkovito-písčitých valů citlivě zakomponovaných do
terénu. Korpus valu tvoří jílový základ překrytý vrstvou písku o mocnosti cca 15-20 cm. Do této
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matrice byly vloženy (co nejcitlivěji) pískovcové kameny (od drobných valounů až po balvany – max.
1 m velké). Na takto vytvořený val byla nanesena ještě vrstva netříděného štěrku o mocnosti cca 5-10
cm. Ve třech z pěti valů byly vytvořeny plytké prohlubně (cca 15-40 cm pod úrovní terénu) překryté
plochými kameny či starými betonovými překlady. Maximální výška prohlubní je 20 cm, max. délka,
resp. šířka je 60 cm.
Přístup do dutin byl zajištěn několika (nejméně třemi) děrami. Takto vybudovaný val chceme
na jaře roku 2006 dosadit, resp. dosét původními druhy rostlin (Thymus pulegioides, Hieracium
pilosella, Polygala vulgaris, Calluna vulgaris, Dianthus deltoideus, Seglingia decumbens, Viola
canina, Carlina acaulis, Veronica officinalis, aj.) Valy byly na lokalitě situovány tak, aby vytvořily síť
pokrývající cca ¼ území. Hlavní osa valů byla orientována +/- V-Z směrem, aby docházelo k jejich
dostatečnému prohřívání. valy byly umístěny do lemového ekotonu (okraj hájku), 1 do prostoru
lučního biotopu poblíž vrbového keře. Největší z valů má rozměry 6 x 2,5 m, nejmenší 1,5 x 3,5 m.
Valy byly budovány postupně během roku dle časových možností. Hlavní objem prací
připadal na červenec a říjen. Materiál byl k lokalitě dovezen nákladním i osobním vozidlem, vlastní
práce však proběhly bez použití těžké techniky.
Vybudování valů na lokalitě by mělo být součástí komplexního ekoservisu zahrnujícího
vybudování tůně, citlivé, mozaikovité pokosení lučních komplexů, výsadbu skupinové zeleně a
vyvěšení ptačích a netopýřích budek. Rádi bychom rovněž získali k lokalitě dlouhodobější právní
vztah, který by zajistil její existenci.
Problematika důležitosti budování nových biotopů pro plazy byla stručně medializována
formou závěrečné zprávy za rok 2004 v rámci výhledových projektů na rok 2005.

Pářící se ještěrka obecná (Foto: Robert Albín)
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Sledování výskytu ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na
Horním Vsacku a Rožnovsku
Číslo projektu: 210105
Program: Alcedo
Podpora projektu: 8 000,- Kč
Podávající organizace:
76/08 ZO ČSOP Rožnov pod Radhoštěm
ul. Valašská 1657
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Řešitel:
Lukáš Fusek
Úvod
Ledňáček říční patří dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k silně ohroženým živočichům. Je to druh,
který je citlivý na regulace toků a na zásahy, které mohou zničit jak jeho hnízdiště, tak nepřímo i zdroj
jeho obživy. Výsledky průzkumů realizovaných v předchozích letech nám poskytly přibližný obraz o
rozmístění hnízdišť na jednotlivých tocích. I přesto je velmi pravděpodobné, že některá hnízdiště stále
unikají naší pozornosti nebo se vytvářejí nová. Proto budeme v průzkumu dále pokračovat. Jako
součást osvěty a zkvalitnění výzkumu bude snaha do projektu zapojit studenty z vybraných škol,
zvláště ekologického zaměření.
Cíle
Cílem projektu bylo:
1) zkontrolovat hnízdiště z předchozích let a podchytit hnízdiště nově vzniklá. Mapovány byly toky
Rožnovská Bečva nad Rožnovem, Vsetínská Bečva nad Vsetínem, Senice a některé další přítoky.
2) u nalezených nor sledovat úspěšnost hnízdění a provést záznamy o stavu hnízdních lokalit.
3) sledovat vnější faktory ohrožující jednotlivé lokality
4) provádění fotodokumentace lokalit, naší činnosti i samotných organismů
5) provádění charakteristiky lokalit
6) současně s výzkumem ledňáčka provádět mapování a dokumentaci skorce vodního a dalších
organismů
7) osvětová a ekovýchovná činnost
8) propagace projektu, činnosti ČSOP a ochrany přírody
Metodika
Vlastní terénní průzkum byl prováděn od dubna do konce září 2004 na území Rožnovska a
Horního Vsacka. Rožnovská Bečva byla prozkoumána od Rožnova pod Radhoštěm po Horní Bečvu.
Mapován byl také její přítok Hážovický potok se svými přítoky Studeným potokem a Měřístkem, a to
v celé délce toku. Vsetínská Bečva byla prozkoumána od Vsetína po Nový Hrozenkov a její přítoky
Dinotice a Zděchovka v délce asi 1 km od ústí. Dále byl prozkoumán tok Senice od Ústí po Francovu
Lhotu. Byly také prozkoumány některé přítoky Senice do vzdálenosti asi 0,5 km od ústí do Senice.
Navštíveny byly také Lačnovské rybníky.
Při mapování byla použita metoda procházení středem koryta toku, která se jeví jako
nejefektivnější způsob vyhledávání nor. Na rozdíl od procházení toku po břehu se eliminuje možnost
přehlédnutí hnízdní lokality. Přestože je tato metoda fyzicky i časově náročnější, její přesnost je
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mnohem vyšší, neboť řada nor je ukryta v nátržích, popřípadě zakryta břehovými porosty. Tyto nory
jsou z břehu nenápadné a lze je snadno přehlédnout. Navíc v mnohých případech je problematické se
vůbec k okraji koryta dostat (hustý břehový porost, zástavba apod.) Při procházení tokem ledňáčci
reagují na přítomnost člověka a často na hnízdní noru upozorní, čímž se zvyšuje pravděpodobnost
jejich registrace.
V případě nálezu nor byla provedena příslušná šetření – stav lokality, narušenost břehu,
možnost ohrožení lokality, parametry břehu a nory. Údaje byly na místě zaznamenány.
Nedílnou součástí naší činnosti byla osvětová a výchovná činnost. Podařilo se uskutečnit
několik vycházek s dětmi z oddílu „Ledňáčci“ při naší ZO. Dětem byla předvedena ukázka odchytu a
kroužkování ptáků a podán výklad na dané téma.
Přestože to nebylo jedním z cílů projektu, byl prováděn také odchyt ledňáčků a skorců (příp.
dalších ptáků) do odchytové sítě za účelem kroužkování. Použita byla odchytová síť na pěvce o délce
12m. Toto bylo provedeno pracovníkem vlastnícím potřebné oprávnění (viz přiložená kopie
kroužkovacího průkazu).
Výsledky
V letošním roce byly provedeny kontroly hnízdišť ledňáčka říčního zaznamenaných
v minulých letech a prozkoumány úseky, kde byly v předchozích letech evidovány vhodné břehy.
Podařilo se zmapovat cca 75 km toků. Na řadě toků byly vynechány úseky, které jsou intenzívně
zregulovány a pro ledňáčka nevhodné. Celkem byly nalezeny 3 letos obsazené hnízdní nory ledňáčka
říčního. Bylo nalezeno jediné hnízdo skorce vodního. Na základě pozorování čerstvě vyvedených
mláďat bylo však ve sledovaném území prokázáno hnízdění dalších nejméně 5-6 párů.
Přehled sledovaných lokalit
- u lokalit je uveden kvadrát, sledovaný úsek, počet km a pozorované druhy.
Rožnovská Bečva (6574,6575)
Délka zmapovaného úseku:
Od vodní nádrže Horní Bečva po západní okraj města Rožnov pod Radhoštěm. Celkem 19 km.
Pozorování:
ledňáček říční (Alcedo atthis) – hnízdí – nora pod Hradiskem (viz. níže)
- 17.7. – Dolní Bečva – přelet, letos však na lokalitě kde bylo prokázáno
hnízdění minulý rok nezahnízdil
skorec vodní (Cinclus cinclus) –Bučiský most v Rožnově pod Radhoštěm (6574)
– hnízdění zaznamenáno v průběhu dubna na desce pod mostem (umístěna zde pro tyto
účely v minulých letech), pozorováno krmení mladých
- vyskytuje se po celé délce toku během celé sezóny pravidelně pozorován. Na úseku
Rožnov p. R. – Dolní Bečva pozorováno asi 5ex., celkem na sledovaném úseku toku
asi 20ex. (min. 3 páry s mlaďaty)
další druhy: konipas horský (Motacilla cinerea), konipas bílý (Motacilla alba)
Hážovický potok (6574, 6575)
Délka zmapovaného úseku:
Tok mapován prakticky v celé jeho délce (od Rožnova p. R. po obec Hutisko – Solanec).
Celkem 8 km.
Pozorování:
ledňáček říční (Alcedo atthis) – hnízdění – nora u Vezníku (viz. níže)
Výskyt skorce vodního (Cinclus cinclus) nebyl v letošním roce prokázán.
Další druhy: konipas horský (Motacilla cinerea)
Studený potok (6575)
Délka zmapovaného úseku:
Tok mapován prakticky v celé jeho délce. Celkem 3 km.
Pozorování:
ledňáček říční (Alcedo atthis) – hnízdění – nora na Studeném potoce (viz. níže)
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skorec vodní (Cinclus cinclus) – 8.5. - 1ex.
Měřístek (6575)
Délka zmapovaného úseku:
Tok mapován prakticky v celé jeho délce. Celkem 2 km.
Pozorování:
Výskyt skorce vodního (Cinclus cinclus) nebyl v letošním roce prokázán.
Vsetínská Bečva (6674, 6675)
Délka zmapovaného úseku:
Od Vsetína po Nový Hrozenkov. Celkem asi 18 km.
Po celé délce toku prakticky nejsou žádné vodné břehy, kde by mohl ledňáček postavit noru. Lokalita
v Janové pod chatami kde v minulosti hnízdil je v současné době zarostená vegetací a břehy jsou pro
hnízdění prakticky nevhodné.
Pozorování:
skorec vodní (Cinclus cinclus) – celkem asi 5 ex. (3 juv.)
další druhy: konipas horský (Motacilla cinerea), konipas bílý (Motacilla alba)
Dinotice (6674)
Délka zmapovaného úseku:
1 km proti proudu od ústí do Vsetínské Bečvy
Pozorování:
skorec vodní (Cinclus cinclus) – 1 rodina
Zděchovka (6674)
Délka zmapovaného úseku:
1 km proti proudu od ústí do Vsetínské Bečvy
Pozorování:
Výskyt skorce vodního (Cinclus cinclus) nebyl v letošním roce prokázán, při hlubším prozkoumání
by však s největší pravděpodobností byl pozorován.
Senice (6674, 6773, 6774, 6874)
Délka zmapovaného úseku:
Od Vsetína po Francovu Lhotu. Celkem 23 km.
Pozorování:
ledňáček říční (Alcedo atthis) – 12.11. – ozval se u lokality Senice – meandry (k.ú. Lidečko), předtím
v této sezóně nebyl pozorován ani nebylo prokázáno hnízdění přestože na toku se nachází několik
vhodných rozsáhlých břehů kde by mohl postavit noru
skorec vodní (Cinclus cinclus) – celkem asi 7ex. (min. 4 juv.)
Běžně se vyskytují konipas horský (Motacilla cinerea) a konipas bílý (Motacilla alba).
Lačnovské rybníky (6874)
ledňáček říční (Alcedo atthis) – 10.8. – ozývá se, přelet podél břehu
polák chocholačka (Aythya fuligula) – 10.8. - 1F + 4 juv.
vodouš bahenní (Tringa glareola) – 10.8. – 1ex.
čáp černý (Ciconia nigra) – 10.8. – 1ex.
Lokality s výskytem obsazených nor ve sledovaném území
Lokalita č. 1
Název: Rožnov – pod Hradiskem
K.ú.: Rožnov pod Radhoštěm
Kvadrát: 6574
Bližší lokalizace:
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Nora je umístěna na levém břehu řeky Bečvy ve srázu západně od Hradiska. Sráz spadá severně od
cesty vedoucí směrem k jízdárně. Od jízdárny je vzdálen cca 600 m.
Popis lokality:
Sráz je rozdělen na dvě části drobným levostranným přítokem Bečvy, vytékajícím z přirozených
porostů na SZ svahu Hradiska. Nora je umístěna v spodní části srázu pod přítokem.
Morfologická charakteristika: Jde o odkryté vrstvy usazenin převážně jílovců a jílovitých břidlic,
pouze v horní části je hlinitý pruh A horizontu. Ve svahu se nachází 2 nory (ve vzdálenosti asi 10m),
k hnízdění byla využita nora dál po proudu.
Expozice: N
H1 –vzdálenost nory od horní úrovně stěny: 20cm
H2 – kolmá stěna nad norou: 50cm
VKS - Výška kolmé stěny: 330cm
Výška břehu celková: 9m
Maximální výška břehu: 10m
Délka břehu: 40m
Délka nory: 61cm
Rozměry nory (výška x šířka): 7,5x5,5cm
Vzdálenost od vody:1m
Údaje o hnízdění:
V roce 2005 během dubna pozorován pravidelný výskyt ledňáčka na lokalitě, 22.5. – krmí, 2.6. už
nebyl pozorován, lze předpokládat úspěšné vyvedení 1. hnízdění. Další hnízdění nebylo zaznamenáno,
ledňáčci se však v tomto úseku toku pravidelně vyskytovali po celou sezónu.
Možnosti ohrožení:
Díky velmi špatnému přístupu k oběma norám jsou malé. Vzhledem k velmi složité konfiguraci terénu
nehrozí ani žádné významnější zásahy do prostředí. V létě se zde mohou koupat lidé, kteří by mohli
pár rušit při krmení, ale ani to vzhledem k postavení nor není příliš významné. Proto lze lokalitu
považovat za velmi perspektivní.
Další záznamy :
Na lokalitě byl několikrát proveden odchyt ledňáčků, skorců a dalších ptáků za účelem kroužkování.
Lokalita č. 2
Název: Vigantice – u Vezníku
K.ú.: Vigantice
Kvadrát: 6575
Bližší lokalizace:
Nora se nachází na levém břehu Hážovického potoka v horní části obce Vigantice. Je vzdálena asi
150m po proudu od ČOV.
Popis lokality:
Nátrž vznikla erozivní činností potoka při zvýšeném průtoku pravděpodobně v roce 2003. Za břehem
je několik listnatých stromů a louka. Naproti noře se nachází pár listnatých stromů a za nimi zahrada
s rodinným domkem. V korytě potoka je ve vzdálenosti asi 7 m od nory umístěna lávka.
Morfologická charakteristika: jedná se o hlinitý břeh.
Expozice: N
H1 –vzdálenost nory od horní úrovně stěny: 50cm
H2 – kolmá stěna nad norou: 0cm
VKS - Výška kolmé stěny: 0cm (převislé)
Výška břehu celková: 3,5m
Maximální výška břehu: 3,5m
Délka břehu: 3m
Délka nory: 40cm
Rozměry nory (výška x šířka): 6x6cm
Vzdálenost od vody:1,5m
Údaje o hnízdění :
První hnízdění na lokalitě neproběhlo, kontrola dne 8.5. – nebyl pozorován ledňáček (začátkem jara
zde bylo vykáceno v bezprostřední blízkosti nory několik stromů, hluk a pohyb osob mohl mít za
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následek že neproběhlo 1. hnízdění), dne 1.8. – obsazená nora, uvnitř pozorována 2 holá mláďata
(špatná viditelnost díky zakřivení nory). K dalšímu hnízdění zde nedošlo.
Možnosti ohrožení:
Vzhledem k bezprostřední blízkosti prostoru využívaného místními obyvateli (lávka, zahrada), kteří
navíc chovají psa, který má volný přístup do koryta potoka, může být lokalita v budoucnu ohrožena.
Asi 30 m proti proudu se v lese na levém břehu potoka nachází černá skládka, která svou existencí
ohrožuje zdejší životní prostředí.
Další záznamy:
Celková přírodovědná hodnota potoka je nízká. Jeho koryto je takřka zcela zregulováno, zůstalo pouze
několik zpřírodněných úseků v horní části toku. Dno je převážně bahnité, zanesené. Voda v potoce
bývá často silněji znečištěna (vyústění množství odpadů rodinných domů).
Lokalita č. 3
Název: Vigantice – na Studeném potoce
K.ú.: Vigantice
Kvadrát: 6575
Bližší lokalizace:
Nora se nachází v meandru na pravém břehu Studeného potoka.
Popis lokality:
Studený potok je příkladem přirozeného podhorského potoka s množstvím meandrů, tůní a náplavů.
Tok je lemován přirozeným břehovým porostem (listnatý les). Základ stávajícího odkrytého břehu zde
vznikl pravděpodobně již při povodni v roce 1997. Při zvednuté hladině na jaře roku 2004 došlo k jeho
rozšíření. V horní části břehu je poměrně značný převis, za nímž pokračuje otevřená krajina (louka).
Morfologická charakteristika: Jedná se o hlinitý břeh, který směrem dolů přechází ve štěrkovitý. Při
bázi břehu leží množství podmáčené zeminy spadající až do koryta.
Expozice: W
H1 –vzdálenost nory od horní úrovně stěny: 70cm
H2 – kolmá stěna nad norou: 20cm
VKS - Výška kolmé stěny: 200cm
Výška břehu celková: 4,7m
Maximální výška břehu: 4,7m
Délka břehu: 7m
Délka nory: 50cm
Rozměry nory (výška x šířka): 6x6cm
Vzdálenost od vody:1m
Údaje o hnízdění :
Obsazená nora objevena dne 17.6. Na této lokalitě se jednalo o 1.hnízdění, neboť břeh byl pravidelně
kontrolován již od března a nora zde v tomto období nebyla obsazena. Pozorováno krmení. Pod norou
nalezena skořápka. Dne 1.8 byla lokalita prázdná, k dalšímu zahnízdění již nedošlo.
Možnosti ohrožení:
Pár zde úspěšně vyvedl mladé přestože na louce navazující na břehovou nátrž byl v období hnízdění
pořádán dětský tábor. Nemělo to však zřejmý vliv na průběh hnízdění. Další faktory ohrožení nejsou
známy.
Další záznamy:
Studený potok je již několik let využíván jako chovný potok pro ryby, ledňáčci zde tedy zřejmě
nacházejí dostatek potravy v podobě drobných rybek. Celkově přirozený tok s dalšími podobnými
odkrytými břehy a nátržemi, které zde občas při zvýšeném průtoku vody v korytě vznikají, by mohl
být do budoucna perspektivní hnízdní lokalitou.
Poznámka
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo nashromáždit tak přesné údaje o hnízdění aby mohla být
smysluplně vyplněna tabulka Charakteristika průběhu hnízdění (není znám přesný počet dnů kdy
proběhlo snášení vajec, inkubace, krmení mladých…), jsou získané údaje o hnízdění na jednotlivých
lokalitách uvedeny slovně zde v závěrečné zprávě.
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Potenciální lokality pro hnízdění ledňáčka říčního
V letošním roce byly ve sledovaném území zmapovány pokud možno všechny vhodné břehy,
ve kterých by ledňáček v budoucnu mohl zahnízdit.
Lokalita: Dolní Bečva – ve vedlejším rameni
K.ú.: Dolní Bečva
Kvadrát: 6575
Expozice: N
Výška kolmé stěny: 0,5m
Výška břehu: 2m
Délka břehu: 2,5m
Vzdálenost od vody: 4m
Popis: Lokalita se nachází na levém břehu řeky Bečvy. Konkrétně v jejím vedlejším rameni, neboť
řeka je zde rozdělena v délce asi 100 m na 2 nestejná ramena táhlým ostrůvkem z naplavených
sedimentů a kamení. Ostrůvek je pokryt vysokou vegetací (vrba, netýkavka žláznatá), takže
nora je při pohledu od hlavního koryta skryta. Břeh je poměrně zarostlý, za ním se zvedá příkrý
zalesněný svah.
Poznámka: minulý rok zde bylo prokázáno hnízdění, je zde stará nora.
Lokalita: Senice – ústí do Vsetínské Bečvy
K.ú.: Ústí
Kvadrát: 6673/6674
Expozice: W
Do 200m proti proudu od ústí jsou na pravém břehu 4 menší břehy (délka 2-3m), jsou však hodně
zarostlé, některé zaházené senem a trávou z přilehlé louky.
Lokalita: Senice – pod ústím Seninky
K.ú.: Leskovec
Kvadrát: 6773
Expozice: E
Výška kolmé stěny: 0m (převislé)
Výška břehu: 2m
Délka břehu: 15m (nejvhodnější místo 3m)
Vzdálenost od vody: 0m
Popis: Lokalita se nachází na levém břehu Senice asi 250 m pod ústím toku Seninky do Senice. Těsně
pod ústím Seninky je most přes nějž vede hlavní silnice do obce Seninka. Břeh značně prorostlý
kořeny, místy kamenitý.
Poznámka: V minulých letech zde bylo prokázáno hnízdění, je zde stará nora.
Lokalita: Senice - meandry
K.ú.: Lidečko
Kvadrát: 6774
Expozice: NE
Výška kolmé stěny: 3-4m
Výška břehu: 10m
Délka břehu: 65m
Vzdálenost od vody: 1m
Popis: Lokalita se nachází asi 200 m proti proudu, pod místem, kde se do Senice vlévá bezejmenný
pravostranný přítok. Jedná se o rozsáhlý břeh s hlinitým A horizontem zvedající se přímo od hladiny,
zatím bez vegetace.
Poznámka: V minulých letech zde bylo prokázáno hnízdění, letos stará nora nenalezena ani zde
ledňáčci nehnízdili.
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Lokalita: Senice – nad železničním mostem
K.ú.: Horní Lideč
Kvadrát: 6874
Expozice: N
Výška kolmé stěny: 2m
Výška břehu: 2,5m
Délka břehu: 48m
Vzdálenost od vody: 0m
Popis: Lokalita leží asi 500 m nad železničním mostem proti proudu Senice. Kolem jsou po obou
stranách koryta louky. Hlavní břeh se nachází na pravé straně toku. Břeh se zvedá přímo od hladiny a
je v celém horizontu jílovitohlinitý. Zárůst vegetací zatím není nijak významný. Naproti se nachází
menší břeh (2,5x6m), který je v menší míře již zarostený vegetací.
Poznámka: V minulých letech zde bylo prokázáno hnízdění, letos stará nora nenalezena.
Publikace a propagace
Projekt byl prezentován na letošní akci Vítání ptačího zpěvu konané v Rožnově pod
Radhoštěm, které se zúčastnilo kolem 30 osob z řad veřejnosti a dobrovolných spolupracovníků.
Účastníci byli zavedeni na jednu z hnízdních lokalit, kde jim bylo referováno o činnosti projektu. Byli
také blíže seznámeni s obecnou biologií ledňáčka a dalších druhů a jejich výskytem v oblasti.
S ledňáčkem, skorcem a dalšími druhy organismů byly na několika vycházkách k řece Bečvě
v Rožnově pod Radhoštěm seznámeny také děti z dětského oddílu „Ledňáčci“ při naší ZO. Byl
proveden odchyt, takže si děti mohly ptáky prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Při přednášce o
způsobu života a ochraně odchycených druhů spolu s ukázkou kroužkování a měření projevily děti
zvýšený zájem. Měly také možnost prohlédnout si odbornou literaturu, rozebrat si propagační
materiály a zeptat se na to, co je zajímá.. Výsledný efekt těchto akcí byl velmi dobrý.
Se sledovanými druhy, ochranou přírody na daném území a ČSOP bylo individuálně
obeznámeno také několik návštěvníků kontrolovaných lokalit, které jsme potkali při naší činnosti.
Do mapování se zapojili také někteří další členové ZO ČSOP 76/08 a 76/06 Orchidea Vsetín a
studenti PřF Univerzity Palackého v Olomouci.
Krátký příspěvek o naší činnosti zaměřený na praktickou výchovu dětí a mládeže byl
prezentován na letošním Mezinárodním semináři programu ochrany biodiverzity ČR č. 11 – Alcedo,
který se konal 1.10.2005 v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim.
Údaje o ČSOP, projektu a některých lokalitách s připojenou výzvou ke spolupráci jsou umístěny
rovněž na vývěskách naší ZO v centrech obcí Vigantice, Střítež nad Bečvou a města Rožnova pod
Radhoštěm s cílem zlepšit povědomí občanů o ochraně přírody.
Přínos projektu
Projekt v roce 2004 přispěl k obohacení našich znalostí o výskytu hnízdních nor ledňáčka
říčního na Rožnovsku a Horním Vsacku. Projekt také přispěl k informování laické i ochranářské
veřejnosti (informace na vývěskách ZO ČSOP 76/08, exkurze pořádané pro veřejnost). Důležitým
úkolem projektu byla ekovýchova a práce s dětmi. Byly také získány somatometrické údaje některých
odchycených jedinců. Díky okroužkovaným ptákům, u nichž je možný v dalších letech zpětný odchyt,
si budeme moci udělat přibližnou představu o jejich migraci v regionu.
Výsledky projektu budou poskytnuty orgánům ochrany přírody (SCHKO Beskydy) pro
potřeby jejich správní činnosti.
Hodnocení výsledků realizátorem
Z pozice realizátora mohu výsledky projektu vzhledem k jeho cílům považovat za relativně
zdařilé. Podařilo se zkontrolovat všechny vytipované lokality. Zmapovány byly všechny toky, na
nichž byla zaznamenána hnízdiště v předchozích letech. Zároveň jsme při průzkumech zaznamenali
výskyt dalších, nezřídka vzácnějších druhů organismů. Důležitou součástí projektu bylo rovněž
zmapování potenciálních břehů, kde mohou ledňáčci v budoucnu vyhnízdit. Máme tak v evidenci
několik vhodných břehů. V mapování bychom se zvýšenou intenzitou rádi pokračovali i v dalších
letech.
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Skorec vodní, lokalita Pod hradiskem (Foto: Michal Šulgan)

Exkurze s dětmi, lokalita Pod Hradiskem (Foto: Michal Šulgan)
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Výzkum a monitoring populace ledňáčka říčního a
skorce vodního v JZ Čechách
Číslo projektu: 210905
Program: Alcedo
Podpora projektu: 3 500,- Kč
Podávající organizace:
Nepomucký ornitologický spolek - N.O.S.
Rožmitálská 92
335 03 Dvorec u Nepomuka
Řešitel:

Václav Kovář

Úvod
Naše organizace se o ledňáčky a skorce zajímala již v roce 2003. V roce 2004 jsme se začali
věnovat ledňáčkům a skorcům více a naše činnost na projektu byla financována Krajským úřadem
Plzeňského kraje a programem ČSOP „Ochrana biodiverzity“ V roce 2005 se stává projekt „Alcedo“
prioritním projektem naší organizace a výbor organizace rozhodnul, že se budeme na sledování
ledňáčka říčního v námi sledované oblasti v příštích letech specializovat. V roce 2005 byl projekt opět
podpořen programem ČSOP „Ochrana biodiverzity“.
Projekt se dlouhodobě zabývá sledováním populací ledňáčka říčního, skorce vodního a
okrajově i konipase horského, jejich ochranou, kroužkováním, zvyšováním hnízdních možností a
sledováním jejich migrací. Od roku 2006 bude kladen důraz zejména na prokroužkování populace ve
sledované oblasti. Počneme i s kroužkováním mláďat na hnízdech, neboť jsme již schopni mláďata
opatrně dostat z nory a zpět.
Metodika
Mapování vodních toků – zjištění hnízdního rozšíření obou fuhů ptáků
V roce 2004 byla zmapována většina vodních toků v námi sledované oblasti. Krátké úseky
některých toků, které nebyly zmapovány do konce roku 2004 jsme zmapovali do konce dubna 2005.
K námi sledovanému území jsme si navíc přibrali okolí soutoku 4 hlavních toků v Plzni. Protože je
zmapování těchto toků možné pouze z kánoe, byla zmapována jen asi 1/5 toků v Plzni a zbytek bude
podrobně zmapován na jaře 2006. Z důvodu kontrol řek Úhlavy a toků v okolí Plzně jsme zakoupili
kánoi, kterou z 80 % využíváme právě pro projekt ALCEDO. Do nákladů na projekt jsme ji však
nezahrnuli. Vyhledávány byly vhodné lokality pro zahnízdění ledňáčka i skorce, jejich hnízdiště a byla
provedena kontrola hnízdišť z předchozího roku.
První kontrola větší části Úhlavy a Úslavy proběhla již v polovině ledna v rámci zimního
sčítání vodních ptáků. V březnu a dubnu byly mapovány zbylé úseky vodních toků nekontrolované
v roce 2004. V květnu - září byly kontrolovány nám známé hnízdiště z předchozího roku. Od podzimu
2005 do května 2006 je v plánu znovu projít a projet na kánoi veškeré námi sledované vodní toky a
provést revizi hnízdních lokalit. Vodní toky byly kontrolovány procházením toku v holínkách
(broďácích), chůzí po obou březích a část sjížděna na kanoi. Mže, Radbuza a Berounka byly do
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dnešního dne zmapovány jen asi z 1/5. Vybrány byly veškeré vodní toky, na nichž lze předpokládat
hnízdění ledňáčků.
Seznam sledovaných vodních toků:
řeka Úslava (Bradlava) / úsek od hráze rybníka Hnačov / KT až po soutok s Berounkou v Plzni / PM (86 km)
řeka Úhlava / úsek od hráze Nýrské přehrady / KT až po soutok s Radbuzou v Plzni / PM (98 km)
řeka Radbuza / úsek od jezu ve Lhotě u Dobřan / PM až po soutok s řekou Mží v Plzni / PM (14 km)
řeka Mže / úsek od mostu v Městě Touškov / PS až po soutok s Radbuzou v Plzni / PM (12 km)
řeka Berounka / úsek od soutoku Radbuzy a Mže v Plzni až po jez v Plzni - Bukovci / PM (10 km)
řeka Lomnice / úsek od sil. mostu u obce Radošice / PJ až po vtok do Blatné / ST (19 km)

přítoky Úslavy:
LS – levostranné:
Chocenický potok / úsek Chocenice, hráz Vejsovského rybníka / PJ – soutok s Úslavou u Vlčic / PJ (4 km)
Podhrázský potok / úsek Letiny, hráz rybníka / PJ – soutok s Úslavou u Zdemyslic / PJ (9 km)
Olešenský potok (Olešná) / úsek Želčany, silniční most – soutok s Úslavou u Nezvěstic / PJ (4 km)
PS – pravostranné
Tůně / úsek Bližanovy / KT – soutok s Úslavou u Žinkov / PJ (6 km)
Mihovka (Muchovka) / úsek Neurazy, pila / PJ – soutok s Úslavou u Kláštera / PJ (8 km)
Myslívský potok / úsek Myslív, hráz rybníka / KT – soutok s Úslavou u Vrčeně / PJ (15 km)
Čečovický potok / úsek Čečovice / PJ – soutok s Úslavou u Vrčeně / PJ (3 km)
Čížkovský potok / úsek Čížkov / PJ – soutok s Úslavou u Srb / PJ (8 km)
Bradava / úsek Spálené Poříčí, hráz rybníka Hvížďalka / PJ – soutok s Úslavou u Nezvěstic / PJ (9,5 km)
Kornatický potok / úsek Mešno, most / PJ – soutok s Úslavou u Štáhlavic / PJ (10 km)

přítoky Myslívského potoka:
Kozčínský potok / od hráze Kozčínského rybníka / KT (3,5 km)
Nekvasovský potok / od hráze Korytného rybníka u Oselec / KT (4 km)
Kamenice / od rybníčka u samoty Baníř / KT – cca 1,5 km (1,5 km)
Víska / od soutoku Černého a bílého potoka / PJ (4,5 km)

přítoky Vísky:
Černý potok / od hráze rybníka v Kladrubcích / PJ (2 km)
Bílý potok / od hráze rybníka u Dožic / PJ (5 km)

přítoky Úhlavy:
LS – levostranné
Poleňka / úsek od obce Slatina / KT – soutok s Úhlavou u Dolan / KT (4,5 km)

PS - pravostranné
Jelenka / úsek Strážov / KT – soutok s Úhlavou u Janovic nad Úhlavou / KT (7 km)
Drnový potok / úsek Běšiny / KT – soutok s Úhlavou u Klatov / KT (15 km)
Točnický potok / úsek od Měcholup / KT – soutok s Úhlavou u Kokšína / KT (9 km)
Třebýcinka / úsek od Nedaniček / KT – soutok s Úhlavou u Červeného Poříčí / KT (8 km)
Vlčí (Kbelský potok) / úsek od obce Kbel / KT – soutok s Úhlavou v Jíně / KT (5 km)
Příchovický (Zlatý potok) / úsek od obce Horšice / PJ – soutok s Úhlavou u Příchovic / PJ (5 km)
Lukavice / úsek od obce Řenče / PJ – soutok s Úhlavou u Dolní Lukavice / PJ (5 km)

přítoky Lomnice (Smoliveckého potoka):

LS – levostranné
Metelský potok / úsek od hráze Metelského rybníka / ST – po soutok s Lomnicí u Předmíře / ST (3 km)
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PS – pravostranné
bezejmenný potok / úsek od hráze rybníka Strašil u Bezděkova / PJ – po soutok s Lomnicí u Tchořovic / ST (5
km)

Většina toků je v povodí Berounky, pouze Lomnice a její přítoky jsou v povodí Otavy.
Celkem se jedná o cca 402,5 km vodních toků v okresech Plzeň-jih, Klatovy, Strakonice, Plzeňměsto a Plzeň-sever.
Na uvedených vodních tocích jsou desítky kilometrů náhonů ke starým mlýnům, katrům a do
rybníků. Ledňáčci i skorci se na nich vyskytují, ale není již v našich silách podrobně zmapovat i tyto
„toky“. Většinou se jedná o umělé koryta, zčásti obezděná kamenivem a hnízdění obou druhů je zde
málo pravděpodobné, přesto ne vyloučené. Pravděpodobně zde oba druhy ptáků nacházejí potravní
stanoviště.
Kilometráž byla letos u většiny toků upřesněna na základě dat poskytnutých Povodím Vltavy
s.p. – závod Berounka v Plzni, u ostatních toků se jedná o náš odhad dle mapy!
Kontrolované vodní toky zahrnují široké spektrum různých typů vod. Jedná se o vody
pstruhové i mimopstruhové, o malé potůčky, ve kterých je v létě min. průtok a potrava ledňáčků se
drží převážně v tůních, o bystřiny horského typu, o velké potoky, menší řeky i velké řeky. Dále se
jedná o toky převážně regulované, částečně regulované, minimálně regulované a neregulované.
Sběr dat
Při nálezu hnízdiště ledňáčka říčního byly naměřeny a zapsány potřebné údaje o hnízdní
lokalitě a pořízena fotodokumentace, stejným způsobem bylo postupováno i při nálezu hnízdiště
skorce vodního.
Odchyty a kroužkování ptáků, somatrometrická data
Letos odchyt narozdíl od předešlého roku probíhal zejména přímo na hnízdišti. Ukázalo se, že
odchyt ledňáčků není nejsnadnější. Ptáci se často velice rychle všimli sítě a té se vyhýbali –
podlétávali nebo nadlétávali ji nebo se ji vyhýbali jiným způsobem. Dále síť musela být nastavena
tak, aby se pták při odchytu do spodní kapsy svoji váhou nedostal do vody a neutopil se, to ale
způsobovalo, že většina nízko letících ledňáčků síť podlétala. Při odchycení byli ptáci zváženi a
změřeni + pořízena fotodokumentace.
Potrava
Z časových důvodů a z důvodu neznalosti metod k určování potravy ze zbytků odebraných
z hnízdní nory jsme letos identifikaci potravy neprováděli. Byla pouze určena kořist, kterou upustili
ledňáčci do sítě při odchytu. Potravou skorců jsme se nezabývali.
Podpora hnízdění
Hnízdění skorců nebylo v roce 2005 nijak aktivně podporováno, hnízdění ledňáčků bylo
podpořeno úpravou břehů na 3 místech. Dále byla na konci hnízdního období instalována 1 umělá
hnízdní nora na místě zaniklého hnízdiště na řece Úhlavě u Svrčovce.
Ochrana hnízdišť, osvětová činnost
Ochranou hnízdišť je myšlena zejména spolupráce se správci vodních toků, aby nedocházelo
k nevědomé i vědomé likvidaci lokalit při úpravách břehů a účast ve správních řízeních týkajících se
zásahů do vodních toků u MěÚ Nepomuk, Blovice, Klatovy a Přeštice. Dále byla pozastavována
„nelegální“ činnost na březích poblíž hnízdišť ledňáčků. Osvětu u veřejnosti jsme prováděli v rámci
našich EVVO akcích pro veřejnost a školy.
Osoby zapojené do projektu
Pokud pominu lidi, kteří se účastnili pouze zimního sčítání vodních ptáků a v rámci toho nám
předali data o ledňáčcích, pracovalo více či méně na projektu 6 osob. Jsou to: Václav Kovář, Petra
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Vacíková, Vojtěch Hájek, Ing. Martin Veselý, Jiří Silovský a B. Mášek. Okrajově se podíleli i
Kateřina Vladyková, Václav Hájek, Roman Simko a Jiří Šůs. Všem patří můj dík za odvedenou
práci, zejména fyzicky a časově náročné mapování vodních toků.

Výsledky
Mapování vodních toků – zjištění hnízdního rozšíření obou druhů ptáků
Během roku byly zmapovány kromě některých toků v Plzni prakticky všechny úseky řek a
potoků. Počet zjištěných hnízdišť skorce vodního oproti roku 2004 poklesl. Nejrapidnější pokles
jsme ovšem zaznamenali u hnízdících párů ledňáčka říčního, ten byl způsobej patrně zejména
nedostatkem vhodných hnízdních lokalit. V zimě a předjaří došlo k destrukci většiny nám známých
hnízdních stěn a vývratů. Je však možné, že během roku na některých místech, vznikly lokality nové
a budou objeveny v následujícím období při procházení vodních toků. Co se týče Plzně, máme
informace o 5 hnízdních lokalitách z roku 2004, které prověříme tím, že úseky řek v Plzni projedeme
na kánoi. V roce 2005 nebyla nalezena žádná predovaná nora. Celkový odhad hnízdících párů pro
celou oblast v roce 2005 je cca 15– 25 párů. Ledňáček tak zůstává v oblasti hojnější než skorec
vodní. Mimo první hnízdění lze skorce a ledňáčky pozorovat prakticky všude po celém území. Já
osobně pozoruji min. 1 ledňáčka téměř každý den, skorce cca 1 x za 14 dní. Mapu námi sledovaných
vodních toků včetně zakreslení hnízdišť naleznete v příloze č. 1. V příloze č. 2 naleznete samostatný
rozpis hnízdních lokalit.
Sběr dat
Při nálezu ledňáčkem obsazené lokality byla tato vyfotografována a byly naměřeny všechny
potřebné údaje, které naleznete v příloze č. 5, hnízdní lokality skorců na Úslavě byly pouze
vyfotografovány. Data týkající se hnízdění naleznete v příloze č. 6
Odchyty a kroužkování ptáků, somatrometrická data
V roce 2005 se nám nepodařilo odchytit žádného skorce vodního. Mláďata z jednoho hnízda
vylétala těsně před naší návštěvou, druhé přístupné hnízdo bylo predováno. Skorci stále létají velmi
nízko nad vodou a síť tak podlétávají. Z konipasů jsme kroužkovali konipasy horské i bílé
v celkovém počtu do 20 ks. Ledňáčků jsme okroužkovali v roce 2005 pouze 10! A to z 90% na
Úslavě a jejích přítocích. Několikrát byli odchytnuti ledňáčci námi kroužkovaní. Nechytli jsme
žádného ledňáčka s jiným než našim kroužkem a odnikud nepřišlo zpětné hlášení na námi
kroužkované ledňáčky. V zimě byli nalezeni 3 uhynulí ledňáčci, 2 se utopili pod ledem na Úslavě
v Žinkovech a 1 srazil automobil na mostě v Ledcích u Plzně. Při odchytu jedince byl tento změřen a
zvážen. Seznam okroužkovaných ptáků včetně jejich somatometrických dat naleznete v příloze č. 3
Potrava
Ledňáčci při odchytu do sítě upustili celkem 7 ryb ve velikosti 5 – 10cm, ve 3 případech se
jednalo o pstruha potočního, ve 4 případech o hrouzka obecného.
Podpora hnízdění
Jak již bylo popsáno v metodice, hnízdění skorců nebylo nijak aktivně podporováno. Pro
ledňáčky byla v dubnu na 3 místech (Švihov, Novotníky, Vrčeň) upravena sesunutá hnízdní stěna
z předchozího roku, jediné co zůstalo po starém hnízdišti byla hnízdní komůrka ve stěně.
Předpokládali jsme, že ledňáčci úpravy využijou a lokalitu znovu obsadí, to se však nestalo. Dále
byla na podzim instalována 1 umělá hnízdní nora do sesunuté upravené hnízdní stěny z roku 2004 u
Svrčovce. Zdali bude využita se ukáže až v příští hnízdní sezoně. Byla pořízena fotodokumentace
některých upravených lokalit, kterou naleznete na přiloženém CD.
Ochrana hnízdišť, osvětová činnost
Ačkoliv jsme na podzim roku 2004 zaslali data s mapovou přílohou rozmístění hnízdišť
mnoha subjektům (AOPK, Povodí Vltavy, ZVHS, Krajský úřad, MěÚ) a měli jsme podanou žádost o
informování o všech zahajovaných správních řízeních týkajících se úprav toků, došlo již v únoru
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k likvidaci jedné z nejlepších lokalit u Prádla na Úslavě a to tím, že Povodí Vltavy zde odtěžilo
naplavený štěrk ze dna toku a byla jím zasypána hnízdní stěna, ve které jsme měli umělou hnízdní
komůrku, aniž bychom o této aktivitě vůbec něco věděli. Doufáme, že tato situace se již nebude
opakovat a že bude docházet k větší komunikaci mezi všemi subjekty. Co se osvětové činnosti týče,
upořádali jsme během roku mnoho akcí pro veřejnost, školy a dětské tábory, např. Vítání ptačího
zpěvu, Evropský festival ptactva, Ptačí víkend, Dopoledne s ptáky, výstavy, přednášky apod. Vše
bylo zaměřené na ochranu ptáků jako celek, ale ledňáčkům zde byl věnován značný prostor a téměř
na každé akci jsme se pokoušeli je odchytnout. Na akci ve Švihově dokonce úspěšně. Celkově naše
akce v roce 2005 navštívilo přes 1.000 lidí.
Výhled pro rok 2006
-

Výroba “zařízení“ pro manipulaci s mláďaty v noře k umožnění jejich kroužkování (dle
modelu R. Kucharskeho) – do začátku hn. období
Nákup 1 sítě řady 700 o délce 7 m a velikosti ok do 16mm – do začátku hn. období
Kontroly hnízdních lokalit z roku 2005 – po celé hn. období
Kroužkování mláďat i dospělců ledňáčků říčních a skorců vodních + sběr somatometrických
dat– po celý rok – prioritní!
Sběr „vývržků“ a naučení se určovat z nich potravu – do konce roku
Výroba a instalace min. 1 další umělé hnízdní nory – do konce roku
Znovuzmapování všech námi sledovaných vodních toků, sběr dat, fotodokumentace– do
konce roku
Účast ve správních řízeních – po celý rok
Úpravy několika vybraných stěn – průběžně
Zaslání žádosti o informování o zah. spr. říz. Na OŽP MMP – do konce ledna 2006

Závěr
Počátkem roku 2005 jsme získali výjimku ze zák. 114/1992 Sb. pro realizaci našeho projektu
od SCHKO Slavkovský les. Přiznáme se, že v hnízdním období „vázly“ kontroly hnízdišť z důvodu
značné vytíženosti – kroužkování dravců a sov, racků, čápů, akce pro veřejnost apod. Z tohoto stavu
jsme se poučili a pro příští rok slibujeme v tomto směru nápravu. Práci nám značně časově ztížila i
změna pracovního místa V. Kováře a jeho dálkové studium VŠ. Přesto věříme, že jsme odvedli velký
kus práce a údaje, které jsme získali poslouží k lepšímu poznání života ledňáčků říčních a skorců
vodních, k poznání jejich hn. rozšíření a k jejich ochraně. Těšíme se na další spolupráci.
Přílohy:
č. 1 – rozpis lokalit ledňáčka říčního,
č. 2 – kroužkovací záznamy a somatometrická data,
Kopii obdrží:
SCHKO Český les, SCHKO Slavkovský les, Povodí Vltavy – závod Berounka, ZVHS Rokycany,
ZVHS Klatovy, AOPK Plzeň, DESOP Plzeň, OŽP MěÚ Nepomuk, Blovice, Přeštice a Klatovy
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příloha č. 1

Ledňáček říční - lokality 2005
A01 – Úslava, LS, cca 200m pod mostem silnice Ždírec-Žďár pod obcí Ždírec,písčitá stěna (1 celá nora)
A02 – Úslava, PS, Zdemyslice / Žákava – cca ½ toku, hlinitá stěna (1 celá nory)
A03 – Úslava, LS, Šťáhlavice, ostrov-pravá větev řeky-uprostřed hlinitá stěna (2 celé nory)
A04 – Úslava, PS, Šťáhlavy, naproti čističce, hlinitá stěna (1 celá nora)
A05 – Bradava, PS, Spálené Poříčí – pod rybníkem Hvížďalka (1 celá nora)
A06 – Chocenický potok, LS, cca 500m nad Vlčicemi v Hladomří nad obcí Vlčice, hlinitá stěna (2 celé nory)
A07 – Berounka, LS, v ohybu u kostelíka u sv. Jiří pod soutokem s Úslavou, hlinitá stěna (? nor)
A08 – Úhlava, PS, Dolní Lukavice, cca 20m nad mostem, hlinitá stěna (2 celé nory)
A09 – Úhlava, PS, Příchovice, 100 m pod Příchovicema, soutok, hlinitopísčitá stěna (1 celá nora)
A10 – Příchovický potok, PS, asi 30m pod hrází rybníka ve Vitouni (3 celé nory)
A11 – Lukavice, LS, cca 200 m pod obcí Řenče (1 nora)
A12 – Lukavice, PS, cca 200 m pod silničním mostem u lesa u Krasavec (2 nory)
Celkem evidováno 12 lokalit s celkem min. 18 úplnými norami. Ostatní lokality z roku 2004
zanikly, nebyla nalezena žádná nová. Plzeň ještě není zmapována – máme několik tipů na hnízdiště
z roku 2004. Kontrolována pouze známá lokalita na Berounce, bohužel z druhého břehu nebylo možné
určit, kolik je na lokalitě nor. Toto je možné pouze z kánoe (i změření). Data z lokality Příchovice
jsme ztratili při převrácení kánoe a budeme je muset naměřit znovu.

Úprava břehu (Foto: N.O.S)
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příloha č. 2
Typ

Kroužek

Datum

R

166294

21.7.2005

R

166295

21.7.2005

R

166296

7.8.2005

R

166297

12.8.2005

R

166298

26.8.2005

R

166299

24.9.2005

R

166300

8.10.2005

R

167182

24.4.2005

R

167183

24.4.2005

R

167184

30.4.2005

Pták
Ledňáček
říční
Ledňáček
říční
Ledňáček
říční
Ledňáček
říční
Ledňáček
říční
Ledňáček
říční
Ledňáček
říční
Ledňáček
říční
Ledňáček
říční
Ledňáček
říční

Pohlaví

Místo

F

Ždírec

N

Ždírec

N

Švihov

F

Vlčice

M

Štáhlavy

N

Dvorec

F

Dvorec

Poznámka k místu
Úslava pod mostem
na Ždár
Úslava pod mostem
na Ždár
Úhlava u vodního
hradu
Chocenický potok Hladomří
Úslava, lokalita u
čističky
řeka úslava Úslava u
mlýna u Pavlíků
řeka úslava Úslava u
mlýna u Pavlíků

M

Víska

u hnízdní stěny

M

Vlčice
u hnízdní stěny
Zdemyslic
e
Úslava - nory

M

Poznámka
K =76, O = 38, B=10, PO= 12, RZZ 50%, V=38g,
ZHD= 33, ZCD= 49,ZDD=33, ZDN=?
K =75, O = 48, B=10, PO= 12, RZZ10%, V=35g,
ZHD= 33, ZCD= 48,ZDD=31,5 ZDN=?
K =74, O = 38, B=10, PO= 12, RZZ 20%, V=39g,
ZHD= 32, ZCD= 46,ZDD=29,5, ZDN=?
K =76, O = 38, B=10, PO= 12, RZZ 60%, V=38g,
ZHD= 32, ZCD= 46,ZDD=30, ZDN=?
K =76, O = 38, B=10, PO= 12, RZZ 5%, V=39g,
ZHD= 37, ZCD= 50,ZDD=31.5, ZDN=34
K =73, O = 38, B=10, PO= 12, RZZ 20%, V=35g,
ZHD= 36,5, ZCD= 46,ZDD=32, ZDN=33,5
K =75, O = 38, B=10, PO= 12, RZZ 20%, V=36g,
ZHD= 34, ZCD= 47,ZDD=31, ZDN=?
K =78, O = 38, B=10, PO= 12, RZZ 0%, V=38g,
ZHD= 37, ZCD= 49,ZDD=31, ZDN=?
K =77, O = 38, B=10, PO= 12, RZZ 0%, V=40g,
ZHD= 37, ZCD= 50,ZDD=31, ZDN=?
K =76, O = 38, B=10, PO= 12, RZZ 0%, V=37g,
ZHD= 36, ZCD= 50,ZDD=32, ZDN=?
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Stanice Krožkovatel

věk

czp

Kovář Václav

4

czp

Kovář Václav

3

czp

Kovář Václav

3

czp

Kovář Václav

4

czp

Kovář Václav

4

czp

Kovář Václav

3

czp

Kovář Václav

3

czp

Kovář Václav

4

czp

Kovář Václav

4

czp

Kovář Václav

4

Populační dynamika a hnízdní biologie skorce vodního
(Cinclus cinclus) v dolním Posázaví
Číslo projektu: 211405
Program: Alcedo
Podpora projektu: 18 000,- Kč
Podávající organizace:
02/09 ZO ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
Řešitel:
Jiří Pokorný

Skorec vodní (Cinclus cinclus)
1) Stručný popis metodiky
V hnízdním období roku 2005 byla sledována celková početnost a hustota párů skorců
vodních v zájmovém území. Rovněž byl evidován výskyt ledňáčka říčního v hnízdním období ve
sledovaném území. To je vymezeno úsekem toku řeky Sázavy mezi obcemi Stříbrná Skalice a Týncem
nad Sázavou, dále dolními částmi toků Mnichovka, Mirošovický potok, Mokřanský, Kamenický,
Benešovský, Konopišťský, Jevanský a Janovický. K území sledovaným v předchozích sedmi letech
byly přičleněny další vhodné toky tak, aby byly jednak podchycena větší populace a jednak zajištěna
návaznost na sledovaná území, zejména na Podblanicku, (Blanice, Chotýšanka, Křešický potok).
Dohromady bylo sledováno ca 85 km vodních toků. Hlavním záměrem projektu bylo evidování
hnízdících párů skorců vodních a lokalit, kde hnízdí. Kategorie prokázaných hnízdění byla dána
nálezem obsazených hnízd s vejci či mláďaty, pozorováním čerstvě vylétaných mláďat a pozorováním
krmících rodičů zalétávajících na nepřístupná místa. Z počtu prokázaných, pravděpodobných a
možných hnízdění byl stanoven počet párů. Zmíněná data jsou využívána využita pro sledování
dlouhodobé dynamiky hnízdní populace skorce v daném území a pro podrobnější sběr dat z hnízdění
tohoto druhu v dalších letech.
V roce 2005 mělo být též přistoupeno ke sledování určitých údajů z hnízdní biologie u skorce
vodního a sledování barevného značení. Bohužel vzhledem k nedostatku času a částečně i vzhledem
k nezahnízdění na tradičních lokalitách a neúspěšným hnízděním byly tyto údaje zaznamenány jen
fragmentárně.
2) výsledky
Početnost a hnízdní hustota, populační dynamika
V zájmovém území bylo zjištěno 12 párů skorců vodních na 85 km vodních toků charakteru
dolního toku řeky (Sázava, Blanice) a většího počtu jejích menších přítoků. Charakteristiky lokalit viz
přiložená tabulka v Excelu. Hnízdění se podařilo prokázat u osmi lokalit, na Křešickém a Jevanském
potoce bylo zaznamenáno pravděpodobné hnízdění (stavění hnízda), na dalších dvou lokalitách bylo
evidováno možné hnízdění (Mokřanský a Sázava v Choceradech). Tento celkově nízký počet je dán
jednak intenzitou sledování – oproti minulým letem se nepodařilo během hnízdního období navštívit
všechny lokality v takové frekvenci, aby bylo spolehlivě potvrzeno nebo vyvráceno hnízdění. Je proto
možné, že celkový skutečný počet hnízdních lokalit bude vyšší. Na druhé straně bylo zjevně
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neobsazeno několik tradičních lokalit, kde skorci hnízdili několik více let po sobě (Mirošovický potok,
Kamenický potok v Makovicích apod.). Nové lokality byly zaznamenány dvě, v obou případech bylo
hnízdění podpořeno vyvěšením budky pod mostkem (Janovický a Benešovský v Mrači). Ve srovnání
s minulými sezónami stojí za zaznamenání, že na některých tocích nebyli skorci zjištění (Konopišťský
potok), ač ještě na konci devadesátých let minulého století zde hnízdily tři páry. Stejně tak na
Kamenickém potoce, na kterém hnízdily tři až čtyři páry před několika lety, zahnízdil letos jen jediný
pár. Příčina tohoto vymizení není vždy zřejmá a nemusí jít jenom o ztrátu hnízdních možností. Rovněž
na dolní Mnichovce, kde několikrát po sobě hnízdil 1 až dva páry v budkách; budky byly obnoveny,
přesto zde skorci již nehnízdí. Rovněž jediná z loňska zjištěná lokalita na Chotýšance u Libže nebyla
letos obsazena. Příčiny tohoto nepříznivého stavu nejsou úplně zjevné a mohou být zapříčiněny
souběhem několika faktorů, o kterých lze zatím jen spekulovat (nedostatek hnízdních možností,
klimatické a hydrické faktory, vyrušování, predace). Částečně lze snad tento stav napravit posílením
nabídky budek a hnízdních podložek. Takovým příkladem může být Benešovský potok v Mrači, kde
vytvoření hnízdní nabídky je základním předpokladem úspěšného výskytu skorce. Před sedmi lety zde
byla vyvěšena budka a skorci v ní opakovaně hnízdili. Před pár lety byla ale odstraněna. Po
opětovném vyvěšení se skorci na lokalitu vrátili. Z pravidelně sledovaného dolního Posázaví je 8
zjištěných hnízdění nejméně za sledovaných sedm let. Ve srovnání se zjištěným stavem z roku 2001
(18 prokázaných a pravděpodobných hnízdění) je velikost téměř poloviční.
Prostředí a umísťování hnízd
Ze zjištěných 12 lokalit bylo 8 v prostředí menšího vodního toku, 4 bylo zjištěno v úseků
dolního toku řeky (Sázava a Blanice). Převažovala hnízda umísťovaná v člověkem pozměněném
prostředí oproti hnízdům umisťovaným v přirozeném prostředí. Z přirozených míst bylo zjištěno
pouze jedno na skále (Jevanský potok). Největší počet hnízd byl v budce pod mostem. Mnohá hnízda
byla nepřístupná, proto nebyly zjištěny další charakteristiky. Výška umístění hnízda kolísala od
několika desítek cm do téměř tří metrů.
Z osmi hnízdišť bylo šest zjištěno na stejných lokalitách jako v předešlém roce, dvě byly zjištěny
nově (viz výše).
Datum snůšky, počet vajec a počet mláďat
Datum první snůšky bylo zjištěno u sedmi hnízdění. Datum snůšky kolísalo od třetí březnové
dekády do 22. dubna.
Nejčastěji byla snůška snesena v první dubnové dekádě. Druhé hnízdění bylo zaznamenáno pouze
v jednom případě. Počet mláďat byl zjištěn z důvodu nedostupnosti pouze u osmi hnízd. Dvě hnízdění
byla neúspěšná. Průměr na jedno hnízdění činí 2,9 vylétaných mláďat, průměr na jedno úspěšné
hnízdění 3,8 mláďat. U neúspěšných hnízdění jsou příčiny ztráty zřejmě predace savčím predátorem
(norek), v druhém případě příčina nebyla zjištěna.
Hnízdní podpora
Nedílnou součástí projektu byla praktická pomoc hnízdícím skorcům. Na začátku hnízdního
období byla doplněna k již existujícím budkám nabídka hnízdních budek a podložek, především v
úsecích toků, kde byl nedostatek hnízdních příležitostí. Skorcům byly instalovány polobudky bez
přední stěny, o vnitřních rozměrech dna cca 18-20 x 18-20 cm a výšce 18 cm. Byly umísťovány
zejména pod stropy a na stěny mostků a tunelů. Celkem bylo rozmístěno 6 nových budek na tocích
Janovický u Kožlí, Mnichovka u Hlásky, Benešovský v Mrači, Jevanský ve Voděradských bučinách a
Křešický a dvě podložky na Chotýšance a Kamenickém potoce. Z vyvěšených budek byly dvě
obsazeny skorci – na Janovickém a Benešovském potoce. Budka pod lávkou na Jevanském potoce
byla stržena velkou vodou; další budka byla dána pod silniční most, skorci se však na lokalitě
neobjevili. V budce pod mostkem na Křešickém potoce začali skorci stavět hnízdo, nedostavěli jej
však. Ostatní podložky a budky byly obsazeny konipasem horským.
Kroužkování, barevné značení
Vzhledem k nízkému počtu nalezených úspěšných hnízd bylo označeno hliníkovými kroužky
pouze 5 mláďat a dva dospělí ptáci (jeden samec a jedna samice). Ostatní hnízda nebyla úspěšná nebo
nemohla být z časových důvodů navštívena v období, kdy je možné kroužkovat mláďata.
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Oproti loňskému roku i předpokladům na začátku roku nebylo prováděno nové barevné značení.
Z devíti jedinců, kteří byli v roce 2004 nebo v předchozím roce označeni barevnými kroužky a kteří
v loňském roce hnízdili, v roce 2005 byli zjištěni pouze tři jedinci: samice na Kamenickém potoce
úspěšně vyvedla mláďata, samice v Mrači na Benešovském potoce (s jiným samcem) a samec na
Mirošovském potoce. Dva ptáci u dvou hnízdních párů byli noví, dva nebyli zjištěni během hnízdního
výskytu a u dvou nebyla prokazatelně zjištěna totožnost.
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Ledňáčkovi říčnímu byla věnována během realizace projektu menší pozornost a byly pouze
zaznamenány hnízdní výskyty na sledovaných tocích. Podrobnější údaje o lokalitách nebo průběhu
hnízdění nebyly zjišťovány. Hnízdní výskyt byl zaznamenán na těchto lokalitách – Křešický potok,
Konopišťský potok (Konopiště), Benešovský potok (Mrač), Jevanský a Sázava (Čerčany a Stříbrná
Skalice). Vzhledem k nesystematickému sledování vodních toků z hlediska ledňáčka je velmi
pravděpodobný výskyt dalších párů na tocích Sázavy a jejích přítocích.

Hnízdo skorce vodního (Foto: ZO ČSOP Vlašim)
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Mapování a ochrana sov v CHKO Beskydy
Číslo projektu: 220805
Program: Sledování a ochrana dravců a sov
Podpora projektu: 20 000,- Kč
Podávající organizace:
76/06 Orchidea Valašsko
Meziříčská 1660
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Řešitel:
Jiří Pavelka

Úvod
V letošním roce jsme navázali na projekty mapování sov realizované v předchozích dvou
letech. Oblast, na kterou jsme se zaměřili v letošním roce, zahrnovala jednak jižní svahy Vsetínských
vrchů a severní svahy Javorníků přiléhající k údolí Vsetínské Bečvy (především okolí bočních údolí
Dinotice, Lušová, Brodská, Kobylská, Raťkov, Miloňov, Rybjanka, Vranča, Stanovnice, Pluskovec,
Podťaté a Hanzlůvka) a dále některé vybrané oblasti Moravskoslezských Beskyd (např. KněhyněČertův mlýn, Smrk, Kozubová, Mionší). Jako minulé roky jsme se především zaměřili na území
zahrnuté do obou vyhlášených významných ptačích oblastí a na zjišťování druhů významných
z hlediska ohrožení jejich biotopů, ohrožených dle přílohy zákona č. 114/1992 Sb. a druhů z přílohy 1
směrnice o ptácích.
Cíle projektu
Cílem projektu bylo:
Zmapování současného stavu populací jednotlivých druhů sov vyskytujících se v CHKO Beskydy
(1) Odhad početnosti a rozšíření jednotlivých druhů.
(2) Prohloubení poznatků o biotopových nárocích jednotlivých druhů
(3) Získání poznatků o stabilitě obsazování hnízdních teritorií
Zjištění poznatků o etologii druhů, především závislosti aktivity na klimatických podmínkách, fázích
měsíce, hustotě populace apod.
U nalezených lokalit hnízdního výskytu vzácnějších druhů vč. obsazených budek (sýc, kulíšek, puštík
bělavý, výr velký) zajistit ochranu hnízdiště včetně okolního biotopu s využitím zákona č. 114/1992
Sb.
Metodika
Průzkum byl prováděn od února do konce září 2005, přičemž jeho největší intenzita byla
směřována do jarních měsíců (březen až duben). Terénní práce probíhaly zejména ve večerních
hodinách, zpravidla do půlnoci, někdy i do časných ranních hodin. Byly vybírány především noci
s příznivými klimatickými podmínkami (bezvětří, jasná obloha, nejlépe s měsíčním svitem). Údaje o
klimatických podmínkách (teplota, vítr, výška sněhové pokrývky, oblačnost) a měsíčním svitu resp.
fázi měsíce byly zaznamenávány pro budoucí vyhodnocení vztahu mezi těmito faktory a aktivitou sov.
Průzkumy neprobíhaly za značně nepříznivého počasí. Jednotlivé menší oblasti (většinou jedno až dvě
údolí s přiléhajícími svahy za noc) byly objížděny za pomocí automobilu a z předem vytipovaných
míst s dalekým doslechem v závěrech údolí nebo na hřebenech mezi údolími byla poslechem
zjišťována přítomnost jednotlivých druhů sov. Tato místa byla vybírána tak, aby z nich bylo možno
poslechem obsáhnout co největší část sledované oblasti. Některé druhy (kulíšek nejmenší, sýc rousný
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a puštík bělavý) byly provokovány za pomocí magnetofonové nahrávky nebo napodobením ústy.
Všechny zjištěné údaje (druh, typ hlasu, lokalita, biotop a počasí) byly zaznamenávány do terénního
zápisníku a poté přepsány do databáze. Byla také provedena kontrola vyvěšených budek pro sýce
rousného.
Výsledky
Letošní průzkumy prokázaly výskyt 5 druhů sov (puštík obecný, puštík bělavý, sýc rousný,
kulíšek nejmenší a kalous ušatý).
Zjištěné údaje byly zapsány do databáze v programu Microsoft Excel.
Srovnání letošních výsledků s výsledky projektu v loňském roce ukázaly řadu zajímavých
změn. V prvé řadě bylo oproti loňskému roku zaznamenáno mnohem méně nocí s vysokou aktivitou
sov. Většina jednotlivých sčítání přinesla pouze 1 až 3 záznamy, při několika sčítáních nebyla
zaznamenána vůbec žádná sova. Také v celkových počtech zjištění jednotlivých druhů a jejich
lokalizacemi byly oproti minulému roku značné rozdíly (viz přehled jednotlivých druhů). Co se týká
klimatických podmínek nebyl zaznamenán výrazný rozdíl v aktivitě mezi noci jasnými a oblačnými,
příp. s nebo bez měsíčního svitu a také mezi noci s různou teplotou. Nízká až nulová aktivita se
projevovala pouze za větrnějšího počasí. Také sledování aktivity v závislosti na měsíční fázi
nepřineslo jednoznačné poznatky. Druhá polovina zimy a předjaří se oproti loňskému roku
vyznačovala mnohem vyšší vrstvou sněhové pokrývky, což mohlo znesnadňovat přístup sov ke kořisti,
zvláště ve vyšších polohách.
V průběhu zimy 2004/05 jsme na jižní svahy Vsetínských vrchů vyvěsili 10 nových budek pro
sýce rousného, které mají sloužit nejen k podpoře jeho hnízdních možností, ale především ke snazšímu
zjištění jednotlivých párů a tím lepšímu podchycení celé populace.
Přehled jednotlivých druhů:
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
U kulíška bylo oproti loňsku poněkud více záznamů (6 oproti 2), žádná z lokalit nebyla s
lokalitami loňskými shodná. Zjištění tohoto druhu je však mnohem více závislé na náhodě než u druhů
následujících.
Sýc rousný (Aegolius funereus)
U tohoto druhu byla zaznamenána nejnápadnější změna oproti loňskému roku - zjistili jsme
pouze jediného ozývajícího se samce (vloni 9 samců). Např. v údolích Lušová, Brodská a Kobylská,
kde byli vloni zaznamenáni 3 volající samci a 2 obsazené budky, nebyl letos vůbec zjištěn, rovněž obě
budky (včetně dalších kontrolovaných) nebyly obsazeny. Přitom intenzita průzkumu jmenované
oblasti byla vyšší než v loňském roce. Co může být příčinou tak velkého rozdílu je velmi složité určit,
zajímavé by bylo srovnání potravní nabídky v loňském a letošním roce, avšak potřebné údaje nemáme
k dispozici. Je možné, že v letošním, potravně případně méně příznivém roce, většina párů nehnízdila
a tudíž se ani hlasově neprojevovala.
Puštík bělavý (Strix uralensis)
U tohoto druhu byl zaznamenán víceméně setrvalý stav - letošní zvýšení na 7 lokalit oproti 3
loňským bylo způsobeno spíše nezkontrolováním některých lokalit v minulém roce - z dřívějších let
již byly tyto lokality známy. Zjištěn byl na šesti známých lokalitách a na jedné nové (NPR Salajka).
Na této lokalitě, vzhledem k jedinému zjištění však nebylo možné určit, jestli zde druh hnízdil,
zdržoval se nehnízdící jedinec nebo šlo o krátkodobý výskyt potulujícího se jedince. Je však možné, že
se rezervace v budoucnu stane jeho trvalým hnízdištěm nebo případně přispěje k jeho šíření JZ
směrem. 2 letošní lokality byly s loňskými shodné.
Puštík obecný (Strix aluco)
Puštík obecný byl i letos nejčastěji zaznamenaným druhem, počet údajů se téměř shodoval
s loňskem (41 oproti 42). Řada lokalit výskytu byla s minulým rokem shodná, mnohé však byly
rozdílné.
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Kalous ušatý (Asio otus)
U kalouse ušatého byl poloviční počet záznamů než v roce 2004 (5 oproti 10), většinou na
jiných lokalitách (shodná byla 1 lokalita). Např. na lokalitě při hřebeni Vsetínských vrchů mezi sedlem
Čarták a Vsackou Tanečnicí, kde byl vloni zjištěn pár + další ozývající se jedinec byla letos
několikanásobná kontrola negativní.
Publikace a propagace
Projekt byl prezentován členem naší ZO v rámci jeho činnosti v ekologickém středisku v Horní
Lomné v Těšínských Beskydech Při besedách i terénních vycházkách byli účastníci informováni o
jednotlivých druzích, jejich ekologických nárocích a etologii, účastníci byli také seznamováni s hlasy
v okolí střediska se ozývajících sov.
Přínos projektu
Projekt přinesl další poznatky o rozšíření, biotopových nárocích a chování některých druhů
sov vyskytujících se na území CHKO Beskydy. Tyto údaje budou využity k ochraně jednotlivých
druhů a jejich biotopů - tato znalost bude využita k usměrnění lesnického hospodaření, příp. úplného
zachování nejlepších biotopů. V příštím roce chceme v tomto projektu pokračovat se zaměřením
zejména na oblast jižních svahů Vsetínských vrchů a severních svahů Javorníků přiléhajících k údolí
Vsetínské Bečvy.

Vyvěšování budky pro puštíka bělavého (Fot A. Vašát)
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Ekoetologie výra velkého (Bubo bubo). Sledování
prostorové aktivity, využívání biotopů a hnízdní
biologie a potravní základny pro zajištění ochrany
druhu.
Číslo projektu: 223005
Program: Sledování a ochrana dravců a sov
Podpora projektu: 20 000,- Kč
Podávající organizace:
32/04 ZO ČSOP Gáia
Sídliště pod Ralskem 563
471 24 Mimoň
Řešitel:
RNDr. Zdena Mrlíková
Charakteristika a cíle projektu
Čím se projekt zabývá?
Podrobným sledováním života naší největší sovy, výra velkého, v oblasti Lužických hor a
jejich podhůří. Zjišťován je výskyt a počty hnízdících párů. Pomocí radiotelemetrie (označení
vysílačkami) jsou navíc získávány detailní informace o způsobu života označených výrů. Sledováno je
chování, prostorová aktivita, i ekologické nároky v širších souvislostech.
Proč výr velký?
Výr velký je naší největší sovou a v našich ekosystémech představuje vrcholového ptačího
predátora.
Predátoři (šelmy, dravci) stojí na vrcholu potravních řetězců a mohou proto poměrně dobře
indikovat kvalitu životního prostředí. Výr velký byl vybrán jako modelový druh pro monitoring jeho
populační dynamiky a kvality životního prostředí Lužických hor.
Získané výsledky by měly přispět k lepšímu poznání vrcholových článků potravních řetězců a
ekologických vazeb ve sledovaném prostředí. Zajišťují odborný podklad pro praktickou ochranu
přírody z hlediska ochranných opatření pro biotopy, výry samotné i jejich potravní základnu.
Jaké jsou cíle projektu?
Prvotním cílem projektu bylo sledování mladých výrů po opuštění hnízda, aby bylo možné
lépe porozumět jejich chování, nárokům na prostředí, jejich věrnosti rodišti popřípadě prostorové
disperzi a to až do doby dosažení pohlavní dospělosti a založení vlastních hnízd.
Po několika letech práce se okruh cílů rozšířil, v současnosti je sledováno chování nejen
mláďat, ale i dospělých výrů velkých. S dobou trvání projektu se v závislosti na počtu vysílačkami
označených výrů a jejich prostorové aktivitě rovněž rozšířila sledovaná oblast až do okruhu
přesahujícího 100 km od původního centra v Lužických horách.
Kolik výrů je sledováno?
Doposud byli vysílačkou označeni a průběžně jsou sledováni celkem čtyři výři velcí.
Prvním označeným výrem byl v roce 2002 mladý sameček Kim.
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V následujícím roce 2003 byla označena dospělá, pravidelně hnízdící, samička Kiri (Kimova
matka). Kiri od označení v roce 2003 do roku 2005 už dvakrát hnízdila.
Na sousední hnízdní lokalitě byla v posledních třech letech označena další dvě mláďata. V roce 2003
sameček Nick a v roce 2005 samička Nell. Nick a Nell jsou sourozenci s dvouletým odstupem.
Jaký přínos mají získané výsledky pro ochranu přírody?
Dlouhodobé radiotelemetrické sledování označených výrů přináší řadu velice cenných
výsledků, jak pro základní výzkum, tak pro praktickou ochranu přírody.
Získávány jsou zcela nové informace o chování výrů velkých během celého roku, o
vnitrodruhových i mezidruhových vztazích, migracích, prostorovém šíření, využívání biotopů a
potravní základny. Jedná se o aspekty chování, které mají zásadní význam pro stabilitu,
životaschopnost a populační dynamiku dané populace.
Získané výsledky mohou sloužit především praktické ochraně přírody pro evidenci hnízdišť,
ochranu biotopů, ochranu a posilování potravní základny a případně pro realizaci nápravných opatření
v prostředí Lužických hor. Z hlediska ochrany přírody jsou cenné především výsledky udávající
velikosti území obývaného jednotlivými ptáky. Navíc, získané výsledky mohou mít i obecný charakter
a bude je možné využít pro ochranu výra i v jiných regionech.
V současné době je zřejmé, že výsledky projektu rozšiřují základní znalosti z biologie i
etologie druhu a mohou tak přispět k lepšímu poznání ekologických vazeb a k ochraně přírody.
Jaké jsou další plány?
Vzhledem k životnosti použitých vysílaček (okolo 4 let) a charakteru projektu je sběr dat
dlouhodobý a sledování označených jedinců je plánováno i v dalších letech.

Mládě výra velkého (Foto: ZO ČSOP Gaia)
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Mapování a ochrana čápa černého v Beskydech
Číslo projektu: 240605
Program: Rod Ciconia a ostatní brodiví
Podpora projektu: 8 000,- Kč
Podávající organizace:
76/06 Orchidea Valašsko
Meziříčská 1660
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Řešitel:
Daniel Křenek
Úvod
Podobně jako v předchozích letech projekt probíhal na celém území CHKO Beskydy (1160
km2). V letošním roce se projekt prioritně zaměřil na kontrolu stávajících hnízd a dohledání hnízd
zejména ve východní části CHKO Beskydy. Opět pokračovala spolupráce s UP Olomouc při
barevném značení mláďat. V letošním roce byla věnována větší pozornost propagaci projektu
prostřednictvím ekologických výukových programů probíhajících na středisku ekologické výchovy
v Horní Lomné. Byla také testována nová metoda mapování hnízdních teritorií (viz níže kap.
metodika)
Cíle
1) zkontrolovat všechny dosud nalezená hnízda, včetně prověření potencionálních hnízd
2) prozkoumat oblasti, které byly v minulosti opomíjeny.
3) dohledat hnízda na lokalitách s pravidelným výskytem druhu
Metodika
Mapování hnízdních lokalit probíhalo na celém území CHKO Beskydy od měsíce března do
konce října. Nejvíce terénních průzkumů probíhalo v měsících červnu a červenci, kdy většina
hnízdících párů krmila mláďata a hnízda bylo možno dohledat podle směru přiletujících ptáků. V této
době také probíhaly kontroly všech zaevidovaných hnízd. Hnízda byla kontrolována za sezónu
převážně 1x, u některých bylo potřeba provést 2 kontroly. Při vyhledávání nových hnízd byly některé
lokality prověřovány před vyrašením listí nebo po jejich opadu.
Rovněž pokračovala spolupráce s pracovníky s LČR při vyhledávání hnízd a zvýšena byla
také komunikace s místními obyvateli. Do mapování byli zasvěceni rovněž i někteří strážci CHKO
Beskydy.
V letošním roce byla vyzkoušena nová metoda mapování hnízdních teritorií, založená na
etologických projevech během toku. Metoda spočívala v návštěvě lokality v době toku před
rozedněním s cílem zachytit hlasové projevy (pískání) a tokající ptáky ve vzduchu nad hnízdištěm.
Při mapování byly údaje o pozorování přeletujících ptáků zaznamenávány do terénních
zápisníků a nalezená hnízda do hnízdních karet. Zaznamenávána byla i hnízda káňat nebo jiných
dravců jakožto potencionální hnízdiště v dalších letech. Těmto hnízdům nebyla přidělena evidenční
čísla s tím, že budou nadále sledována. Vlastní terénní průzkum jednotlivých lokalit prováděly
zpravidla 2 – 4 osoby. Technika průzkumu spočívala v systematickém procházení porostů v rojnici,
přičemž vzájemná vzdálenost osob závisela na velikosti porostu a přehlednosti terénu. Obvykle se
tato vzdálenost pohybovala od 30 do 80m. K hledání hnízd byly používány dalekohledy nejčastěji 8 –
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20 x 50. Rovněž bylo prováděno pozorování v terénu se snahou zachytit přeletující jedince a určit na
základě azimutů polohu hnízda.
Doba strávená na jedné lokalitě závisela na její rozloze, členitosti a množství doposud
získaných informací (umístění hnízda v porostu, typ porostu atd.). Pohybovala se tedy od několika
hodin po2 dny.
Výsledky
V letošním roce bylo zkontrolováno celkem 16 hnízd. 14 hnízd bylo známých a 2 nově
evidovaná. Z celkového počtu 16 hnízd obsazeno pouze 7 (podrobněji viz tabulka č. 1.). Zaevidovány
byly jen 2 obsazená hnízda, z nichž 1 se nacházelo již mimo CHKO Beskydy (cca 1km od její
hranice) a druhé v NPR Mionší bylo během sezóny opuštěno. Dále byla zaevidována nová 2 hnízda
káně lesní, jako potencionální hnízdiště. Čápi byli pozorování opět na tradičních lokalitách, ale hnízda
se nepodařilo dohledat. Jednalo se o okolí vrchu Tanečnice (kú Karolinka), Žebračky (kú Hutisko
Solanec), Hlavaté (kú Bílá) a Vranče (kú Velké Karlovice). Rovněž se nepodařilo prokázat žádný
výskyt jedinců v oblasti Travného, kde byl v minulosti pravidelně pozorován. Dokládají to údaje
místních občanů, kteří zde čápy vidívali ještě před dvěma lety.
Zajímavý údaj je od místního občana (bývalý lesník), který v oblasti Vlčího vrchu (kú Zašová –
lokalita s letos neobsazeným hnízdem) pozoruje čápy téměř každoročně po dobu 30. let.
Letošní nepříznivé počasí v jarních a letních měsících se podepsalo na obsazenosti hnízd. Řada
párů tak zřejmě letos vůbec nehnízdila a neobsazená zůstala i tradiční hnízdiště jako je např. NPR
Razula nebo PR Kutaný. V jednom případě ptáci opustili hnízdo v NPR Mionší během hnízdní
sezóny. Ve dvou případech došlo vlivem vysoké sněhové pokrývky v zimních měsících k pádu hnízda
a zániku hnízdiště (Hrachovec, Zubří). Podle sdělení kolegů z UP v Olomouci byla podobná situace i
na ostatních místech v ČR.
Nově testovaná metoda hledání hnízdních okrsků se prozatím neosvědčila, i když jí byly
provedeny pouze 4 kontroly ( 2 okolí Radhoště a 2 okolí Ropice). Ve dvou případech se během
kontroly rapidně zhoršilo počasí, což mohlo chování ptáků také významně ovlivnit. Přesto bude tato
metoda požívána i v následujícím roce neboť mapovatelé z jiných oblastí ČR s ní mají dobré
zkušenosti.
Zajímavý byl negativní přístup některých místních obyvatel (patrně rybáři), kdy považovali
čápa jako škůdce na potocích, který se podílí nalikvidaci rybí osádky.
Zhodnocení stavu hnízdních biotopů
Z hlediska typu porostu v němž jsou nově obsazená hnízda umístěna je 1. v jedlobučině a 1
ve smíšeném porostu s borovicí, modřínem smrkem, lípou a dubem. Z hlediska výběru dřeviny se
jedná o jedli a modřín.
Ohrožující faktory
V letošním roce to byly zejména nepříznivé klimatické podmínky. Dlouhotrvající chladné a
deštivé počasí, s teplotami mezi 10 – 150C se podepsaly na reprodukční úspěšnosti jednotlivých párů.
Ukázalo se, že obsazena zůstala hnízda, která jsou více skryta v údolí nebo závětrné straně kopce, či
v nižší nadmořské výšce.
Značně negativním faktorem bylo otevření naučné stezky do NPR Mionší. I když stezka byla
otevřena v půli května, kdy jsou již na hnízdech mláďata, je pravděpodobné, že se lidský faktor spolu
s klimatickými činiteli podepsal na opuštění jednoho obsazeného hnízda nacházejícího se pár set
metrů od naučné stezky. Otevření stezky s sebou nese velké riziko rušení ptáků v době toku a sezení
na vejcích, neboť řada lidí nerespektuje zákaz vstupu do NPR a do území vstupuje po loveckých
chodnících.
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Evidenční karta čápa černého (Ciconia nigra)
Kvadrát: 6475
Č.15
Lokalita: Trojanovice - Žáry
tatut: PR
Výška hnízda: 20 m
Datum kontroly: 24.7.2004

Katastr: Trojanovice
Číslo porostu:
Typ porostu : Kmenovina BO,SM,
MD
Průměr hnízda: 2m
Nálezce: RNDr. Dana Bartošová

Polesí: LZ Frenštát
Vlastník: ?
Strom: MD

Průměr kmene: 40 cm
Oznámil:
RNDr.
Dana
Bartošová
Bližší popis okolí hnízda: Hnízdo se nachází již mimo CHKO Beskydy. Cca 500m od její hranice. Je
umístěno ve starém porostu. Západně asi 60m od hnízda vede stará lesní cesta, od které je asi 40m
Z průsek pod elektrickým vedením. Od jižního okraje porostu je hnízdo vzdáleno 400m. Porost je
ukončen asfaltovou silnicí.

Schématický nákres okolí hnízda:

Průsek s el vedením

hnízdo
Stará lesní
cesta

Asfaltová silnice

Údaje o hnízdění: Hnízdo je obsazeno více než 8 let. Nebyl však podrobněji sledováno.

Možnosti ohrožení: Hnízdo je stabilní a nehrozí žádné ohrožení.
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Sever

Evidenční karta čápa černého (Ciconia nigra)
Kvadrát: 6478
Č.14
Lokalita: NPR Mionší
Statut: Národní Přírodní rezervace

Katastr: Horní Lomná
Polesí: LZ Jablunkov
Vlastník: LZ Jablunkov
Číslo porostu:407A27/11/7/4
Typ porostu / věk: jedlobukový, Strom: JD
pralesovitý
Výška hnízda: 15m
Průměr hnízda: 1,5 m
Průměr kmene:45 cm
Datum kontroly: 20.5. 2005
Nálezce: Daniel Křenek. Beata Oznámil: Czerneková
Bližší popis okolí hnízda: hnízdo se nachází ve skupině jedlí při západním okraji rezervace, cca 30m nad
pěšinkou vedoucí okrajem NPR. Asi 40m se nachází označník. Hnízdo je umístěno na jedli, která roste
těsně vedle buku a stromy působí až srosteným dojmem. Podle toho je hnízdo snadno nalezitelné. Asi
60m SZ se nachází roklina potoka.

Schématický nákres okolí hnízda:

Potok

Buk
Hnízdo na jedli

Velký padlý kmen
Hranice NPR, pěšinka

BK s červenými pruhy
Zlomená jedle

Údaje o hnízdění: Během kontroly byli na hnízdě pozorováni oba ptáci. Při přiblížení k hnízdu oba
odlétli. Pod hnízdem
Bylo poměrně hodně stříkanců. Při kontrole 16.7. nebyla na hnízdě pozorováni žádní ex. Pod hnízdem
byl pouze starý
Trus. Hnízdo bylo opuštěno. Vzhledem, k nepřehlednosti terénu nebylo možné zjistit, zda byla
v hnízdě mláďata
Nebo ještě snůška.
Možnosti ohrožení: V souvislosti s otevřením naučné stezky došlo ke zvýšení návštěvnosti území a
rušení turisty
Hnízdo se jeví v dobrém stavu a akutní nebezpečí zřícení nehrozí
Poznámky:
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Tab. č.1, přehled hnízd
Poř. Lokalita
č.
1
Pod Javorem
2

Boňkov

3

Pod Dušnou

4

Kutaný

5

Razula

6

Medvědí

7

Draplavý

8

Díly

9

Babin dol

10

Hrachovec

11

J svah Trojačky

12
13

Z svah Hradiska
Mionší

14

Valašská Bystřice

15

Mionší 2

15

Mionší 2

16

Trojanovice - Žáry

D M Rok Stav na hnízdě
1
5.
1
7
1
6.
1
6.
1
6.
1
6.
1
6.
1
6.
1
5.
1
8.
1
7.
7.
1
6.
2
0
2
0.
1
6.
1
7

Poznámka

Kontroloval

6. 2005 neobsazeno
7 2005 neobsazeno,
spadlo
7. 2005 3 pull
7. 2005
7. 2005
7. 2005
7. 2005
7. 2005
6. 2005

hnízdo

barevné
koužky, Kře,Cze
61A1, 61A2,61A3
+UPOL
neobsazeno
Kře,Cze
UPOL
neobsazeno
Kře,Cze
UPOL
trus na hnízdě, mláďata
Kře,Cze
vylétla
UPOL
4 juv nahnízdě
nekroužkováno
Kře,Cze
UPOL
3 juv na hnízdě
nekroužkováno
Kře,Cze
UPOL
neobsazeno
Kře

+
+
+
+
+

6. 2005 hnízdo spadlo

V. Štromajer

7. 2005 neobsazeno

Kře,cze Vaš

7. 2005 neobsazeno
7. 2005 2 juv na hnízdě

nekroužkováno

Jř P
Kře,Cze
UPOL

6 2005 neobsazeno
5. 2005 2 ad na hnízdě, pod hnízdem trus

Kře,Cze

7. 2005 hnízdo opuštěno, bez známek života

Kře,Cze

7. 2005 2 juv, možná i více

Kře,Cze

nekroužkováno

Vysvětlivky: Kře = Křenek Daniel, Cze = Beata Czerneková

Zhodnocení celkového stavu populace
V souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami v letošním roce došlo ke snížení
reprodukční úspěšnosti nejen u populace v Beskydech, ale i v na ostatních místech v ČR. Jedná se
pravděpodobně jen o malou oscilaci, která by neměla mít výrazný vliv na celkový populační trend.
V příštím roce se to může projevit snížením počtu nově obsazených teritorií nebo snížení počtu
zahnízdění u mladých párů na stávajících teritoriích. Nemělo by se jednat o významný pokles.
Publikace a propagace
Projekt byl prezentován během ekovýchovných programů na terénním středisku ekologické
výchovy v Horní Lomné. Na jarní schůzi České společnosti ornitologické byli vyzváni členové ČSO
ke spolupráci. Rovněž byl a zveřejněn článek na internetových stránkách správy CHKO Beskydy
www.valasskakrajina.cz.
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+

Přínos projektu
Projekt přinesl nové poznatky rozšíření a početnosti druhu a také reprodukční úspěšnosti
druhu v závislosti na klimatických podmínkách v letošním roce. Nemalý přínos bylo informování
mládeže o tomto druhu na středisku ekologické výchovy v Horní Lomné prostřednictvím
ekologických výukových programů.

Mapování čápa černého (Foto: B. Czerneková)
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Monitoring bramborníčka černohlavého na Valašsku
Číslo projektu: 250805
Program: Ptáci zemědělské krajiny
Podpora projektu: 10 000,- Kč
Podávající organizace:
76/06 Orchidea Valašsko
Meziříčská 1660
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Řešitel:
Jiří pavelka

Úvod
Bramborníček černohlavý patří dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k ohroženým druhům naší fauny.
V České republice se vyskytuje roztroušeně na sušších a výslunných místech s řidším porostem keřové
vegetace, jeho hnízdní populace kolísá.
Cíle
Cílem projektu v roce 2005 bylo zjistit lokality výskytu bramborníčka černohlavého v regionu
Valašska a zhodnotit ohroženost lokalit (zejména z hlediska sukcese).
Metodika
V době od května do července 2005 byly kontrolovány z dřívějška známé a další potenciálně
vhodné lokality bramborníčka černohlavého na Vsetínsku, Valašskomeziříčsku a Vizovicku.
Bramborníček byl nejčastěji zjištěn podle zpěvu či varování v blízkosti mláďat či hnízda.Celkem bylo
kontrolováno asi 60 potenciálních lokalit.
Výsledky
Celkem bylo na 33 lokalitách zjištěno 38 teritorií (párů), stanovených většinou na základě
zpívajících samců (viz mapka). Na dalších 28 lokalitách, kde jsme bramborníčka černohlavého znali z
některých dřívějších let, jsme jej nezaregistrovali - přitom některé z těchto lokalit byly donedávna
pravidelnými hnízdišti (např. N. Hrozenkov- Břežitá, pod nádrží Stanovnice). V případě pokročilé
sukcese na některých lokalitách došlo k vymizení právě vzrůstem většího počtu stromovitých dřevin.
Přehled lokalit s pozitivním zjištěním bramborníčka černohlavého je uveden v databázové
podobě v příloze
Z přehledu je patrné, že většina lokalit s výskytem bramborníčka černohlavého není ohrožena
(celkem 26 případů ze 32). Pouze u některých ohrožení je možné pokračující sukcesí dřevin anebo
stavebními aktivitami (v blízkosti stávající zástavby).
Kontrolované lokality, kde v 90. letech 20. století byl druh v době hnízdění pozorován, ale v roce
2005 výskyt nezjištěn
Velké Karlovice, železniční násep mezi obcí a údolím Pluskovec,
Karolinka, pod hrází Stanovnice, důvodem nejspíše nastalé sukcesní změny (nárůst dřevin)
Karolinka, železnice pod hrázi Stanovnice, stavební úpravy a ruch
N. Hrozenkov – nádraží, nejsou viditelné sukcesní změny ani zvýšený ruch
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Nový Hrozenkov - Čubov, železnice
Nový Hrozenkov, Břežitá, V nad býv. kravínem, zřejmě pokračující sukcese dřevin
Halenkov – silniční násep jižně od Bečvy u Dinotic, mohl uniknout pozornosti
Ústí, Babínek, pás dřevin podél panelové cesty na SZ exp svahu, pokročila sukcese dřevin podél
místní panelové cesty k vodojemu nad obcí, již nevhodné pro bramborníčka
Ústí, SV od obce, železniční násep J od Bečvy (J od silnice na Janovou), vymizel zřejmě v důsledku
sukcesních změn – dřeviny
Pulčíny, u kravína ZD, mohl být přehlédnut, biotop stále vhodný
Leskovec, S od obce a Z od silnice, vymizel zřejmě v důsledku většího rušení (pastva skotu)
Valašská Polanka, železniční násep u nádraží, mohl uniknout pozornosti,
Francova Lhota, u farmy U Ranče, dříve 1 pár, biotop stále vhodný, mohl uniknout pozornosti
Francova Lhota, u vodojemu V od Carnexu, biotop stále vhodný, mohl uniknout pozornosti
Zašová, u železnice Z od obce, mohl uniknout pozornosti
Valašské Příkazy, jižně viaduktu u železnice, mohl uniknout pozornosti
Poteč, u silnice, mohl uniknout pozornosti
Horní Lideč, SZ a V od farmy (J od obce), mohl uniknout pozornosti
Horní Lideč, u železnice JV od nádraží, mohl uniknout pozornosti
Lidečko, Račné, za farmou u VDJ, mohl uniknout pozornosti
Lačnov, JZ okraj obce, u pastviny skotu, mohl uniknout pozornosti
Pozděchov, u býv. kravína (dnes pila), mohl uniknout pozornosti
Janová, SZ od hřbitova pod svahem, zřejmě vymizel - pokročilá sukcese dřevin
Kelč, u cesty směr Kunovice, zřejmě pokročilá sukcese dřevin
Branky, Z nad obcí, u polní cesty, mohl uniknout pozornosti
Branky, u železnice, mohl uniknout pozornosti
Police, u železnice, mohl uniknout pozornosti
Kunovice, u železnice, mohl uniknout pozornosti
Publikace a propagace
Projekt jsme prezentovali při akcích na veřejnosti - v průběhu několika exkurzí do přírody v
okolí Huslenek a Vsetína, kde jsme procházeli kolem lokalit bramborníčka čenohlavého (přítomno
celkem asi 40 lidí).
Přínos projektu
Z výsledků je patrné, že populace bramborníčka černohlavého na Valašsku je místy poměrně
stabilní. Na některých lokalitách, kde se v 90. letech pravidelně vyskytoval, jsme jej v roce 2004 sice
nezjistili, ale v následujícím roce 2005 byl výskyt opět prokázán – mohlo se tedy jednat o náhodný
výkyv (resp. v roce 2004 mohl uniknout pozornosti). Výsledky projektu byly dány k dispozici
orgánům ochrany přírody působícím v oblasti pro potřeby jejich správní činnosti.
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Příloha č. 1. Data o bramborníčku černohlavém
Č. lokality Kvadrát Kat. území

Lokalita

D/M

Rok

Počet

ohrož Poznámka

Pozorovatel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

6573
6673
6772
6772
6772
6673
6673
6674
6674
6674
6674
6674
6674
6674
6674
6473
6874
6874
6874
6874
6874

Pržno
Jablůnka
Trnava u Zlína
Hrobice u Zlína
Lípa
Vsetín
Vsetín
Janová
Hovězí
Huslenky
Halenkov
Halenkov
Halenkov
Huslenky
Halenkov
Lhotka nad Bečvou
Lačnov
Lačnov
Lačnov
Lačnov
Střelná

místní část U Matuštíků
J od obce u pily-náhonu
J část obce, pod křovin strání
okolí polních cest u pastvin
u místní komunikace V od obce
SZ od města-pod Ohýřovem
SZ od města Bobrky
100 m SZ od hřbitova
200 m V od kravína pod Škrádným
150 m J pod Škrádným
SZ od hřiště
J od hřiště u železnice
300-1000 m Z od obce
Bařiny
Dinotice
u viaduktu
SV od obce u býv. farmy
Z od Lidčanského rybníku
JZ od Lidčanského rybníku
Sucháčkovy paseky
SZ okraj obce

12. 4.
12.4.
13.5.
13. 5.
13.5.
22.5.
22.5.
22.5.
22.5.
22.5.
29.5.
29.5.
29.5.
29.5.
4.6.
7.6.
1.7.
1.7.
1.7.
1.7.
1.7.

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

1M
1 M zpěv
1M zpěv
2 páry
1 M zpěv a 1 ex. varuje
1 M zpěv, varuje
1 M varuje
1 M zpěv
1 M varuje
1 M zpěv
1 M zpěv
1 M zpěv
3 M zpěv
2 M zpěv
1 pár varuje
1 M zpěv
1 pár varuje
1 M zpěv
1 M varuje
1 M varuje
1 M zpěv

ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

6874
6874
6573
6573
6573
6574
6574
6774
6773
6673
6774
6674

Střelná
Střelná
Kladeruby
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Zašová
Zubří
Ústí u Vsetína
Leskovec
Ratiboř
Lužná
Hovězí

SZ okraj obce
JV okraj obce
údolí juhyně
u železnice S od vodárny
Hrachovec
u železnice
pod Starým Zubřím
u železnice V okraj obce
J od obce
S od ZD
údolí Luženky
Z od obce

1.7.
1.7.
8.7.
8.7.
8.7.
VI
10.7.
15. 7.
15.7.
15.7.
18.7.
20.7.

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

1 M varuje
1 M varuje
1 M zpěv
1 ex. varuje
1 M zpěv
1M
1 pár
2 M, z toho 1 varuje
1M
1 M zpěv
1 M varuje
1M

ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
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u železnice

asi 2 páry
okraj pastviny koní
S od viaduktu
mezi poli a lukami
u pastviny skoru
u místní komunikace

u železnice
z toho 1 M u železnice
700 m SV od fyrmy ZD
u železnice
u místní komunikace
50 m V od rybníku
u polní cesty s příkopou
u polní cesty u hnojiště
u železnice
300 m J od železnice,
ruderál
mezi ČD a farmou
u silnice
okolí mokřadu
u mokřadu
u železnice
u pastviny skotu
svah SV od viaduktu
u železnice

Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jiří Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka
Jan Pavelka

Slavík obecný v zemědělské krajině
Číslo projektu: 251005
Program: Ptáci zemědělské krajiny
Podpora projektu: 6 500,- Kč
Podávající organizace:
Holýšovský ornitologický klub
Husova 302
345 62 Holýšov
Řešitel:
Libor Schröpfer
Úvod
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) je ptačí druh, který plošně osidluje velkou část České
republiky (Šťastný et al. 1997). Je to migrant na dlouhé vzdálenosti, zimoviště leží v tropické Africe,
jižně od Sahary. Slavík obecný patří k ptačím druhům, které v současné době zvyšují své stavy v celé
České republice. O jeho hustotě, zejména velkoplošné (studijní plochy větší než 10 km2), je v české
ornitologické literatuře známo velmi málo. Jedná se o druh, který po příletu ze zimoviště je hlasově
aktivní i v noci. Díky této vlastnosti se nabízí možnost sledovat jeho početnost i na relativně velkých
plochách.
V okolí Holýšova, jihozápadní část Plzeňského kraje, byl zmiňovaný druh zjišťován spolu
s dvěma druhy cvrčilek již v letech 2002 až 2004, hlavně ve večerních a v časných ranních hodinách
na počátku hnízdního období. Díky programu „Ochrana biodiverzity“ ČSOP jsme získali prostředky,
které jsme využili k zjišťování přítomností výše zmíněných druhů v letech 2002 až 2004. Výsledky
programu „Velkoplošná hustota slavíka obecného a dvou druhů cvrčilek v intenzivně
obhospodařované krajině“, projekt č. 250102, byly předloženy v roce 2002, výsledky programu
„Hustota slavíka obecného, cvrčilky zelené a cvrčilky říční v intenzivně obhospodařované krajině“,
projekt 250103 v roce 2003 a výsledky programu „Populační hustota slavíka obecného, cvrčilka
zelené a cvrčilky říční v zemědělské krajině“, projekt 250804 v roce 2004. Předkládaná závěrečná
zpráva shrnuje výsledky získané v hnízdní sezóně 2005.
Materiál a metodika
Díky své hlasové nápadnosti je slavík obecný poměrně snadno zjistitelný. V časovém rozmezí
12. května až 9. června 2005 bylo provedeno více exkurzí ve zvolené oblasti. Nejvýznamnější
metodou bylo akustické zjišťování v podvečerních a nočních hodinách. Takto bylo kontrolováno
zejména území podél řeky Radbuzy (Křenovy – Holýšov) a dále oblasti ve větší vzdálenosti od
Holýšova (okolí Bukovce, Malého Malahova a Puclic, dále okolí Hlohové, Čermné, Poděvous a
Krchleb). Lokality byly kontrolovány ze silnice, kdy bylo využito poměrně husté sítě silnic a polních
cest. Ještě před začátkem kontrol bylo stanoveno několik pevných tras, které byly s odstupem několika
dnů projížděny a byla kontrolována přítomnost zjišťovaných druhů. Na těchto trasách byly zhruba po
300-400 metrech dělány zastávky. V průběhu této zastávky, která trvala asi 5 minut, bylo okolí bodu
pečlivě akusticky kontrolováno. Ve sporných případech byla využívána nahrávka druhu (PELZBIOPHON: Rukověť ornitologa 2, 1996). Slavík obecný zpívá zhruba do 20. května velmi spontánně.
V případě příznivého počasí (jasno, bezvětří, beze srážek) bylo zjišťování relativně snadné a nebylo
prakticky nutné používat akustické provokace. Obtížně kontrolovatelné oblasti byly procházeny pěšky
v časných ranních hodinách. Největší pozornost byla věnována vodotečím (i těm nejmenším). Všichni
zpívající samci byli již v terénu zaznamenáváni do mapky. Každý zjištěná zpívající samec pak byl
ještě min. 1 x kontrolován. Pokud se ukázalo, že intenzivně zpívá v noci ještě počátkem června, byl
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hodnocen jako samotný, nespárovaný. Spárovaní samci se v této době starají o rodinu a prakticky
v noci nezpívají. Zpívající samci se projevují jen krátce v ranních hodinách, čímž jen vymezují svá
teritoria oproti jiným samcům. Každé teritorium dostalo své pracovní číslo a všechna tato teritoria jsou
podrobně popsána v části Vlastní výsledky.
Popis sledovaného území
V okolí Holýšova byla zvolena studijní plocha o velikosti 67 km2 (viz obr. 2), která odpovídá
svojí velikostí jedné polovině kvadrátu pro mapování organizmů v České republice. Plocha je
vymezena obcemi Holýšov (kvadrát 6444), rybník Terný mezi Holýšovem a Střelicemi (6344),
Neuměř (6444), Všekary (6344, 6444), Bukovec (6443), Malý Malahov (6443, 6444), Puclice (6444),
Křenovy (6444), Hlohová (6444), Čermná (6444), Poděvousy (6444), Horní a Dolní Kamenice (6444),
viz též mapky rozšíření jednotlivých druhů. Zhruba ve středu sledovaného území leží obec Staňkov
(6444).
Jedná se o intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu bez významnějších vodních
nádrží i velkých řek. Na polích se v posledních letech pěstuje hlavně řepka olejka a různé druhy
obilnin (především kukuřice). Ve sledované oblasti prakticky chybí pastviny. Rozloha lesních porostů,
které většinou nebyly zahrnuty do sledované oblasti a s územím sousedí, je asi 3500 ha. Největší
vodotečí je řeka Radbuza, která protéká sledovanou plochou ve směru od jihozápadu
k severovýchodu. Tato řeka a její přítoky patří k hlavním centrům rozšíření sledovaných druhů ptáků.
Je zde také několik nepříliš významných rybníků mezi které patří např. ryb. Terný u Holýšova (6344),
soustava rybníků mezi obcemi Puclice a Staňkov (6444), rybník Víšek mezi obcemi Krchleby a
Staňkov (6444). Oblast leží v rozmezí nadmořských výšek 345 m (řeka Radbuza u Hradecké skály) až
476 m (vrch Boušov u Všekar).
Vlastní výsledky
U slavíka obecného bylo prokázáno celkem 15 obhajovaných teritorií (15 zpívajících a
potvrzených samců). Přesnost tohoto údaje poměrně vysoká, protože zpívající slavíci jsou v počátku
hnízdního období velmi nápadní. Samec slavíka zpívající na okraji obce Ohučov byl v noci jasně
slyšet až na okraji obce Horní Kamenice ve vzdálenosti asi 1200 metrů. Z těchto 15 samců celkem 13
z nich přestalo ke konci května zpívat. Zbývající 2 samci zpívali intenzivně ještě 4.6.2005. Je tedy
velmi pravděpodobné, že poslední 2 teritoria byla obsazena lichým, nespárovaným samcem.
Teritorium 1
Holýšov - řeka Radbuza u železničního mostu přes Radbuzu
360 m n.m. hnízdní okrsek
Teritorium 2
Kvíčovice - rokle od hřbitova v Holýšově k obci, bezejmenná vodoteč
360 m n.m. hnízdní okrsek
Teritorium 3
Staňkov - potok Laškov, rokle k Puclicím
365 m n.m. hnízdní okrsek
Teritorium 4
Staňkov - rokle nad obcí, bezejmenná vodoteč
380 m n.m. hnízdní okrsek
Teritorium 5
Neuměř - rokle směrem na Všekary, Neuměřický potok
410 m n.m. hnízdní okrsek
Teritorium 6
Staňkov - řeka Zubřina, železniční most přes Zubřinu pod obcí Hlohová
360 m n.m. hnízdní okrsek
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Teritorium 7
Staňkov - Pasecký mlýn, řeka Zubřina
365 m n.m. hnízdní okrsek
Teritorium 8
Staňkov - řeka Zubřina, zahrady pod malým železničním můstkem v blízkosti nádraží
365 m n.m. hnízdní okrsek
Teritorium 9
Vránov - řeka Radbuza, mezi obcemi Vránov a Křenovy
360 m n.m. hnízdní okrsek
Teritorium 10
Ohučov - v obci u Radbuzy
350 m n.m. hnízdní okrsek
Teritorium 11
Ohučov - v obci u Radbuzy
350 m n.m. hnízdní okrsek
Teritorium 12
Ohučov - Ohučovská skála, řeka Radbuza
360 m n.m. hnízdní okrsek
Teritorium 13
Ohučov - Ohučovská skála, řeka Radbuza
360 m n.m. hnízdní okrsek
Teritorium 14
Holýšov - nad jezem u řeky Radbuzy
350 m n.m. nespárovaný samec
Teritorium 15
Holýšov - Ohučovská skála, řeka Radbuza
355 m n.m. nespárovaný samec
Všech 15 teritorií leží v blízkosti vodotečí. Centrem rozšíření je niva řeky Radbuzy, kde bylo
prokázáno 8 ze 15 zpívajících samců (tj. 53 %). Rozložení těchto teritorií dle nadmořské výšky udává
obr. 1. Celkový počet 15 párů představuje celkovou hustotu 0,22 páru/1 km2, bez nespárovaných
samců pak hustotu 0,19 páru/1 km2.
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Obr. 1: Rozložení obsazených teritorií slavíka obecného dle nadmořských výšek na studijní ploše
v roce 2005 (n = 15)
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Z obr. 1 je patrné, že většina (67 %) teritorií leží v nízkých nadmořských výškách do 360
metrů n. m. To odpovídá i dříve zjištěným výsledkům (Schröpfer 2005).
Závěr
Oproti rokům 2002 až 2004 počet teritorií mírně poklesl (2002 - 17, 2003 - 16, 2004 - 21).
Bude zajímavé sledovat jak se budou počty teritorií vyvíjet v dalších letech. Projekt byl naplánován na
3 roky, tj. zbývají ještě roky 2006 a 2007.
Literatura
Schröpfer L. 2005: Velkoplošná hustota slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), cvrčilky zelené
(Locustella naevia) a cvrčilky říční (Locustella fluviatilis) v jihozápadních Čechách v letech 20022004. - Sylvia, 41: 103-111.
Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 19851989. - H & H, Jinočany, 457 s.

Obsazené teritorium slavíka (Foto: P. Růžek)
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Chřástal polní (Crex crex) a křepelka polní (Coturnix
coturnix) v Severních Čechách. Mapování výskytu a
monitoring početnosti populací obou druhů v pěti
hnízdních szónách.
Číslo projektu: 251505
Program: Ptáci zemědělské krajiny
Podpora projektu: 18 000,- Kč
Podávající organizace:
32/04 ZO ČSOP Gáia
Sídliště pod Ralskem 563
471 24 Mimoň
Řešitel:
RNDr. Zdena Mrlíková

1. Úvod
Sledování populací chřástala polního a křepelky polní probíhá v oblasti Českolipska a
Lužických hor od roku 2001. Jako výchozí podklad pro dlouhodobý monitoring byly zmapovány
luční a polní biotopy splňující životní nároky obou druhů. Vhodné biotopy byly ve sledovaném území
nalezeny v prostředí od nivních poloh v podhůří až po horské louky ve vrcholových partiích
Lužických hor. V každém z těchto prostředí byly kvůli odlišným ekologickým podmínkám i kvůli
rozdílnému způsobu obhospodařování sbírány údaje o výskytu a hlasové aktivitě obou cílových druhů
zvlášť. Výsledky získané v každé hnízdní sezóně byly vzájemně porovnány.
Dlouhodobý monitoring výskytu obou cílových druhů stejně jako dokumentace lučních
biotopů umožňuje sledování jejich vývoje a případných změn. Vytváří tak odborný podklad pro místní
praktickou ochranu přírody i příspěvek do celorepublikového mapování ohrožených druhů ptáků.
2. Metodika
V roce 2005 byl kvůli možnosti srovnání výsledků zachován stejný rozsah mapovaného
území i metodika sběru dat jako v předchozích sezónách. Jednalo se o území o rozloze cca 700 km2
v oblasti Českolipska, Lužických hor a částečně i Ještědského hřbetu. Při terénní práci byl používán
osobní automobil, autem nepřístupné lokality byly navštěvovány pěšky nebo na kole. Průzkum
probíhal od začátku května do konce července 2005.
Přítomnost cílových druhů byla zjišťována především akusticky, tj. zaznamenáván byl
teritoriální hlas v období toku a hnízdění. Většina těchto pozorování byla soustředěna do nočních
hodin, od soumraku až do svítání. Při použití auta byly poslechové zastávky dělány po cca 300 – 700
metrech, podle konfigurace terénu a slyšitelnosti. Na každé zastávce byl vypnut motor a zhasnuta
světla. Při pěších pochůzkách byly hlasy zaznamenávány průběžně.
Za denního světla byly záznamy doplněny o popis biotopů a podrobnější ornitocenologický
průzkum se zaměřením na přítomnost dalších ohrožených druhů ptáků, např. ťuhýk obecný a ťuhýk
šedý, koroptev polní, čejka chocholatá, aj.).
Výsledky terénních průzkumů byly zpracovány do mapy. Vyhodnoceny byly údaje o
aktuálním rozšíření a preferenci obývaných biotopů, získané údaje o početnosti tokajících jedinců byly
porovnány s výsledky průzkumů z minulých čtyř let.
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3. Výsledky
Zpracování výsledků získaných v roce 2005 zachovává stejné členění jako v předchozích
letech. Respektuje přitom základní typy lučních biotopů, které se ve sledovaném území nacházely, tj.
nivní louky, louky mimo nivní polohy (luční lemy lesních okrajů a odlesněné svahy) a horské louky
ve vrcholových oblastech Lužických hor.
Výskyt obou cílových druhů podle pozorovacích bodů v jednotlivých biotopech byl dále ve
výsledcích hodnocen odděleně. V roce 2005 odpovídala intenzita hlasové aktivity u obou druhů
přibližně stavu z roku 2004. Mírný nárust hlasové aktivity byl zjištěn pouze u křepelky polní,
především v nivách.
3.1. Sledované lokality a biotopy
A) Nivní louky
Sledovanými biotopy byly vlhké až mokré louky doprovázející vodní toky: Ploučnice, Šporka,
Dobranovský potok, Svitávka, Heřmanický potok, Panenský potok, Dubnický potok a Lužická Nisa.
Výškové rozmezí se pohybovalo mezi 250 – 400 m n. m.
B) Louky mimo nivní polohy, lemy lesních okrajů, odlesněné svahy
Mimo nivní polohy bylo možné sledované biotopy rozdělit do pěti oblastí:
Mimoň – Česká Lípa ( cca 300 – 400 m n. m.),
Nový Bor – Cvikov (cca 350 – 450 m n. m.),
Jablonné v podještědí (cca 300 – 400 m n. m.),
Liberec – Jablonec n. Nisou (cca 300 – 400 m n. m., jednalo se většinou o vlhké biotopy ovlivněné
drobnými vodotečemi stékajícími z Prosečského hřebene),
Osečná – Křižany (cca 400 – 500 m n. m., jednalo se většinou o zemědělsky obdělávané biotopy).
C) Horské louky
Do kategorie horských luk byly zahrnuty louky v hřebenových partiích Lužických hor
v oblastech okolo obcí Horní Světlá, Krompach, Horní a Dolní Sedlo. Nadmořská výška sledovaných
biotopů ležela přibližně mezi 550 – 700 m n. m. Tyto louky byly zčásti využívány i k pastvě.
3.2. Přehled zjištěného počtu tokajících jedinců obou druhů v letech 2001-2005
Čísla v tabulkách udávají počty tokajících jedinců, kteří byli zjištěni na jednotlivých
lokalitách.
Nejedná se tedy o kvantitativní vyjádření populačních hustot, ale spíše o relativní ukazatel
obsazenosti jednotlivých biotopů (intenzita toku v jednotlivých letech může být závislá na řadě dalších
proměnných ekologických faktorů, takže zaznamenané počty tokajících jedinců nemusí odrážet
skutečný stav populační hustoty).
Chřástal polní (Crex crex)
A) Nivní louky
Ploučnice
Šporka
Dobranovský potok
Svitávka
Heřmanický potok
Panenský potok
Dubnický potok
Lužická Nisa
Celkem:

2001
48
20
14
41
7
24
12
3
169

2002
49
18
15
39
7
24
13
2
167

2003
50
19
18
42
8
24
14
2
177

2004
42
13
15
34
5
20
12
2
143

2005
43
13
16
33
7
21
10
2
145
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Rozdíl
+1
0
+1
-1
+2
+1
-2
0
+2

B) Louky mimo nivní polohy (lemy lesních okrajů, odlesněné svahy)
2001 2002 2003 2004 2005 Rozdíl
Oblast Mimoň – Česká Lípa
2
4
5
3
3
0
Oblast Nový Bor – Cvikov
2
3
6
4
5
+1
Oblast Jablonné v podještědí
2
3
3
2
3
+1
Oblast Liberec – Jablonec n. Nisou 16
15
17
12
11
-1
Celkem:
22
25
31
21
22
+1

C) Horské louky

Oblast Horní Světlá
Oblast Krompach
Oblast Horní a Dolní Sedlo
Celkem:

2001
6
9
2
17

2002
5
7
2
14

2003
4
7
4
15

2004
2
4
2
8

2005
3
3
1
7

rozdíl
+1
-1
-1
-1

Křepelka polní (Coturnix coturnix)
A) Nivní louky
Ploučnice
Šporka
Dobranovský potok
Svitávka
Heřmanický potok
Panenský potok
Dubnický potok
Celkem:

2001
27
3
6
9
4
22
2
73

2002
26
3
7
9
2
21
3
71

2003
29
4
7
10
2
23
3
78

2004
23
3
5
8
2
19
2
62

2005
28
5
6
9
1
22
1
72

rozdíl
+5
+2
+1
+1
-1
+3
-1
+ 10

B) Louky mimo nivní polohy, lemy lesních okrajů, odlesněné svahy
2001 2002 2003 2004 2005 rozdíl
Oblast Mimoň – Česká Lípa
15
13
11
10
9
-1
Oblast Nový Bor – Cvikov
2
4
4
2
2
0
Oblast Jablonné v podještědí
12
10
11
9
10
+1
Oblast Osečná – Křižany
1
1
1
1
2
+1
Oblast Liberec – Jablonec n. Nisou 2
3
2
2
3
+1
Celkem:
32
31
29
24
26
+2
C) Horské louky
2001 2002 2003 2004 2005 rozdíl
Oblast Krompach 2
3
2
2
2
0
Celkem:
2
3
2
2
2
0
4. Závěr a diskuse
V roce 2005 odpovídalo rozšíření chřástala polního i křepelky polní výsledkům zjištěným
v minulých letech. Oba druhy se vyskytovaly ve všech sledovaných biotopech, preference
jednotlivých biotopů u obou druhů se neměnila. Hlasová aktivita u chřástala polního zůstala přibližně
stejná jako v roce 2004, kdy byl zjištěn její mírný pokles. U křepelky polní byl mírný nárust hlasové
aktivity zjištěn pouze v biotopech nivních luk.
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Uváděné počty tokajících jedinců je třeba považovat pouze za relativní ukazatel obsazenosti
jednotlivých biotopů, nikoli za kvantitativní vyjádření skutečných populačních hustot. Intenzita toku
v jednotlivých letech může být závislá na řadě dalších proměnných ekologických faktorů, takže
zaznamenané počty tokajících jedinců nemusí odrážet skutečný stav populační hustoty. Ke zjištění
objektivnějších údajů vyjadřujících populační hustoty obou druhů by bylo třeba použít standardní
metodiky používané ke kvantitativním ornitologickým průzkumům.
V celém sledovaném území bylo v roce 2005 zaznamenáno 174 tokajících chřástalů polních,
což je o 2 jedince více než v roce 2004. Z celkového počtu 174 ex. bylo 145 ex. zjištěno v nivních
loukách, 22 ex. v sušších polohách a 7 ex. v horských loukách.
Mírný nárust počtu tokajících jedinců byl zaznamenán u křepelek polních. V roce 2005 bylo
zjištěno celkem 100 ex., což je o 12 jedinců více než v roce 2004. Z celkového počtu 100 ex. bylo 72
ex. zjištěno v nivních loukách, 26 ex. v sušších polohách a 2 ex. v horské louce.
Ačkoli zjištěné počty tokajících jedinců u obou druhů zůstaly na relativně nižší úrovni než
v minulých letech, nemusí tento jev odrážet negativní změny v populacích. Podstatnou skutečností
zůstává, že žádná z lokalit nebyla ani jedním z druhů zcela opuštěna. Rovněž nebyly zaznamenány
žádné negativní změny biotopů ve sledovaných prostředích.

Oblast okolo Mimoně (Foto: ZO ČSOP Gaia)
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Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích
Číslo projektu: 590305
Program: Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích
Podpora projektu: 36 040,- Kč
Podávající organizace:
ZO ČSOP Břeclav
Břetislavova 8
690 02 Břeclav
Řešitelé:
František Krause, Petr Berka, Roman Figura
Obora Soutok, LS Lanžhot, okres Břeclav, součást soustavy NATURA a Biosférické rezervace
Dolní Morava
Charakteristika území:
Významné ptačí území. Z dutinových hnízdičů speciální sledování krutihlava obecného a
lejska bělokrkého. Kvadráty 72/67, 73/67.
Celková druhová skladba polesí: lesní typ Querceto – fraxinetum: zastoupení - dub letní 48,6
%, jasan úzkolistý 29%, topoly 4,7 %, lípa srdčitá 2,8 %, habr 3,9 %. 800 ha nivních luk (Pohansko,
Lány, Košarské louky). Výskyt vyjímečných exemplářů javoru klenu, jinak vše javor babyka, jehož
semenáče spolu s lipami vytvářejí místy neproniknutelné houštiny. Vyskytuje se dub slavonský a
ořešák černý, jírovec maďal, vrby, olše. Regulovaný stav zvěře, kompletní oborní plot, pohyb turistů
po vyčleněných cestách. Do roku 1989 hraniční pásmo. Po roce 1990 rozšířený pohyb osob a
nadměrná návštěvnost, neukázněnost a rušení zvěře i vzácných druhů dravců. Revitalizovaný systém
vodní regulace a občasné jarní povodňování. Mimořádně úživné území ve výšce 151-157 m n.m
s výskytem mnoha druhů hmyzu a bujnou vegetací. Lesy zvláštního určení (podpora a ochrana
druhové různorodosti), lesní hospodaření v obnovních blocích.
Hnízdní výsledky v oboře Soutok
Oproti roku 2004 byl počet budek zvýšen o 115 kusů, z toho 34 z produkce LČR a 71 z naší
výroby. Po dohodě s polesím byly instalovány do nových oddílů 803 E (7. decénium) a 807 E (9.
decénium). U těchto kolekcí byla vyzkoušena nová metoda zavěšování bez poškození nadějných
kmenovin hřebíky (viz dále). Kolekce budek v oboře Soutok je rozmístěna na poměrně nevelké ploše
kolem 350 hektarů, tzn. 4 budky na hektar. Tuto hustotu umožňuje velká úživnost lužního lesa. Ve
vybraných porostech obsadí ptáci na hektarové ploše i 10 budek.
Instalace zcela nové kolekce v oddíle 807 E prokázala, jak mimořádný je u doupného ptactva
zájem o umělé dutiny, jichž v tomto porostu v 9. decéniu (dub 39 %, habr 18 %, lípa 18 %, babyka 17
%) ještě není dostatek. I když budky byly instalovány až 23. března 2005, tedy poměrně pozdě, zůstalo
z 82 budek pouze 9 neobsazených (z toho 5 speciálních šoupálníků). Obsazenost 89 % v první sezóně
(lejsci bělokrcí 41 %, koňadry 32,9 %, modřinky 19,2 %) je více než dobrá a ptáci okamžitě a masívně
reagovali na hnízdní nabídku. To, co neobsadily přítomné sýkory, přijali s povděkem o několik dní
později z jihu přilétnuvší lejsci bělokrcí.
Jde o jeden z druhů, kvůli jehož ochraně bylo toto ptačí území vyhlášeno. I přes škody
způsobené vandalismem, krádežemi a predací hnízdil Ficedula albicollis opět rekordně a ptáci obsadili
637 boxů , tedy 52,4 % všech využitých budek. Celkem v budkách snesli 715 snůšek, z toho 80
náhradních. Ze snesených 4335 vajec bylo vyvedeno 3334 mláďat v 584 úspěšných snůškách.
Vzhledem k spolehlivému sezení jsou přítomné samice kontrolovány., V roce 2005 jich bylo chyceno
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350, z toho 120 navrátilců s kroužky (34,3 %) s maximálním stářím + 6 (některé počtvrté i popáté, což
dokumentuje velkou věrnost hnízdišti). 230 nových samic bylo okroužkováno. U ptáků jsou sledovány
eventuelní morfologické odlišnosti a promoření parazity a roztoči. Sběr dat navazuje na původní
srovnávací práci „Charakteristika lužní a submontánní populace lejska bělokrkého na Moravě“
(Miroslav Král, František Krause, Zprávy MOS 49-1991 str. 37-44).
Dalším chráněným druhem v oboře Soutok je krutihlav obecný. V oboře Soutok je vcelku
hojný a jeho hlasité jarní projevy pravidelně registrujeme. Krutihlavi zahnízďují poměrně pozdě
(průměrný začátek snůšek v roce 2005 byl 17.5.) v mezidobí po první kontrole budek a snadno ujdou
pozornosti. V roce 2005 nebyly některé snůšky dokončeny a část byla zničena vandaly.
Zcela standardní je hnízdění všech sýkor; prudký nárůst koňader z roku 2004 se zastavil,
hnízdní populace se zvýšily u modřinek také díky nabídce budek s menšími vletovými otvory.
Hnízdění sýkor babek v budkách je poměrně vyjímečné. Velmi dobrý rok měli špačci, kteří se k malé
radosti sadařů a vinařů pokoušeli hnízdit i podruhé. I když pro ně žádné speciální budky
neinstalujeme, využívají každé příležitosti k obsazení volného boxu. V lese proti nim nelze mít
námitky a také proti špačkům nezasahujeme. Stabilní zůstává populace polních vrabců omezená jen na
některé mladší porosty.
Žádnou vzácností není hnízdění červenek v různých typech budek. Registrujeme oba druhy
šoupálků, ovšem jen ve speciálních budkách pro ně. Část z šoupálníků využívají i jiní necíloví
nájemníci. Vcelku však zůstávají tyto boxy trvale nejméně vyhledávané.
Věk drobných pěvců:
Vzhledem k velkému množství kontrolovaných hnízdících samic jsme se v posledních letech
zaměřili na zjištění věkového složení u běžných druhů. Potvrdilo se, že průměrný věk hnízdících ptáků
je velmi nízký, každoroční mortalita je značná a dochází k obměně převážné části hnízdících populací.
Ptáci starší tří let už jsou vzácností.
Věk samic drobných pěvců v roce 2005
Druh
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Brhlík lesní
Vrabec polní
Špaček obecný
Sýkora babka

bez označení, tzn.
převážně + 1 rok
132
57
12
3
3
0

+ 2 roky

+ 3 roky

+ 4 roky

+ 5 let

12
2
1
0
0
1

5
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

V oboře Soutok jsou budky instalovány v lesních oddílech o různém stáří, od 3. do 13.
decénia. Pro práci i obsazenost se jako optimální jeví dubojasanový les v 7.- 9. decéniu, v dostatečném
zápoji, se skrovným bylinným patrem, bez mlází a buřeně. V těchto oddílech zaznamenáváme nejvyšší
obsazenost budek, druhovou pestrost a úspěšnost. Porosty ještě neobsahují dostatek přirozených dutin
a jsou pro ptáky velmi úživné. U starších oddílů, zejména dubových, dochází ve stáří 120-140 let již
k lámání a usýchání stromů, na světlých místech a po předmýtní těžbě rychle narůstá nálet
z roztroušených babyk a lip, který spolu s bohatším bylinným patrem ztěžuje pochůzky. Nacházíme již
řadu přirozených dutin a vybrané stromy evidujeme k zachování a ponechání jako výstavky. Abychom
rovnoměrně rozmístili hnízdní pomůcky do oddílů všech věkových stupňů, zkoušíme i dubovou či
jasanovou tyčovinu ve 3.-4. decéniu. Zde však lze až na výjimky využít jen okraje porostů nebo
průseky, pokud jsou průběžně udržovány. Jinak hustý nálet babyky a lípy během velmi krátké doby
znemožní přístup a ani postupné probírky na tom nic nezmění. V těchto mladších porostech se sice
doupné druhy rovněž usazují, avšak jejich druhová pestrost je nižší, na budky na okrajích si snadno
zvyknou početní vrabci polní a vytlačí ostatní hnízdiče. Na útlých kmenech tyčoviny jsou navíc budky
značně nápadné.
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Dlouhodobě sledujeme začátky hnízdění nejběžnějších doupných druhů budkách. Vliv srážek
a teplot na zahájení snášení je nepodstatný. Ze souborů zaznamenaných dat z lokality uvádíme
příklad:
Časová řada začátků hnízdění lejsků bělokrkých, koňader, modřinek a brhlíků - Obora Soutok
Rok
19891990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lejsek bělok. 30.4.5.5.
Koňadra
12.4.8.4.
Modřinka
7.4. 1.4.
Brhlík
2.4. 31.3.

5.5.
13.4.
13.4.
8.4.

3.5. 1.5.
20.4. 22.4.
13.4. 20.4.
?
7.4.

27.4.
11.4.
7.4.
31.3.

29.4.
21.4.
13.4.
10.4.

2.5.
17.4.
23.4.
13.4.

7.5.
20.4.
12.4.
1.4.

7.5.
12.4.
7.4.
14.4.

3.5.
13.4.
11.4.
8.4.

30.4.
17.4.
13.4.
3.4.

1.5. 29.4.
18.4. 17.4.
12.4. 12.4.
31.3. 29.3.

1.5.
20.4.
17.4.
3.4.

3.5. 3.5.
13.4. 17.4.
12.4. 15.4.
1.4. 5.4.

Hnízdní výsledky v polesí Boří les a Háje, LS Valtice, okres Břeclav
Charakteristika území:
Boří les leží na katastrálních územích obcí Valtice a Charvátská Nová Ves. Zasahuje do
mapových kvadrátů 7266 a 7267.
Doubrava a bor na píscích. Zastoupení druhů dřevin: LHP 2000-2009: borovice lesní 43 %,
cer 27 %, dub letní 15 %, akát bílý 4 %, lípa srdčitá 4 %, ostatní druhy 7 %. Většina porostů ve stáří 7.
věkového stupně (71-80 let). Velká část je tvořena nepravými kmenovinami přestárlého ceru
napadaného houbovými chorobami. Původní dřeviny dub cer (od r. 1645) a borovice lesní a černá (17.
století). Polaření až do roku 1943. Introdukce cizích dřevin: ořešák černý (Juglans nigra), borovice
vejmutovka (Pinus strobus), platany (Platanus sp.), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), akát bílý
(Robinia pseudoacacia) a topoly od 18. století. Nadmořská výška 168-199 m.n.m.
Hospodaří se velkoplošně borově s celoplošnou přípravou půdy. Na 384 ha jsou zbytky
munice, která se vyhledává od r. 1991 a do konce roku 2000 bylo vyčištěno 44 % plochy. Příčiny
škod: sucho ➾výskyt houbových chorob (oslabené cery napadá rezavec datlí (Inonotus nidus - pici) a
též rezavec Andersonův. Ve starších porostech je napadeno až 15 % cerů. Nahodilá těžba v decéniu
1990-1999 tvořila přes polovinu těžby, v roce 1999 dokonce 76 %. Pro nepříznivé podmínky se
opakuje zalesňování až ve 40 %. Postupně se zvyšuje podíl listnáčů. Turisticky významné a
frekventované území, stezky a cyklostezky, vysoká návštěvnost. V borech rozsáhlé obtížně
proniknutelné porosty ostružiníku.
I v letošním roce bylo několik budek před začátkem hnízdní sezóny odcizeno a několik
zničeno při lesních pracích. Všechny však byly nahrazeny. V rozmístění budek nedošlo k žádným
podstatným změnám. V případě holoseče porostu, ve kterém jsou budky umístěny, jsou většinou
přemístěny do porostů sousedních.
Jako i v předcházejících letech dominoval v budkách vrabec polní (45 % obsazených budek),
který ve velké části případů vyhnízdil během sezóny 3x. U tohoto druhu je také pravidlem vysoká
úspěšnost hnízdění. Počet párů lejsků bělokrkých se po vzestupu v letech 2001 – 2002 ustálil (17 %
obsazených budek v tomto roce, 16 % v r. 2004 ). Jako každoročně i letos byly nejméně obsazené
speciální budky pro šoupálky.
V roce 2005 nebylo prováděno kroužkování mláďat ani dospělých jedinců.
Počet opuštěných snůšek a úhynů mláďat byl přibližně na stejné úrovni jako v minulých
letech.
V letních měsících byly v budkách zjištěny jednotlivé exempláře netopýrů. V letošním roce
nebyla zjištěna žádná kolonie samic s mláďaty. Z dalších druhů savců bylo několik budek (především
šoupálníků) obsazeno myšicemi. Část budek byla obsazena hnízdy sršní obecných.
Tento rok byl poprvé proveden odběr asi 20 hnízd pro determinaci ektoparazitů vyskytujících
se na ptácích a v jejich hnízdech i v areálu Bořího lesa.
Obsazenost budek pro pěvce v Bořím lese jednotlivými druhy ptáků v procentech
Druh (zkratka)
vrabec polní (VP)
sýkora koňadra (SK)

2000
39%
15%

2001
45%
11%
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2002
33%
11%

2003
27%
15%

2004
39%
19%

2005
45%
12%

sýkora modřinka (SM)
lejsek bělokrký (LB)
brhlík lesní (BL)

7%
13%
3%

8%
21%
1%

7%
26%
1%

8%
23%
3%

9%
16%
2%

7%
17%
1%

Použití budek z produkce LČR, Týniště nad Orlicí
První zásilka budek dodaných LČR byla instalována v oboře Soutok v předjaří roku 2005.
Ovšem předtím jsme museli budky upravit, protože neodpovídaly našim zpřísněným parametrům.
Všechny dostaly oplechování stříšky, byl změněn způsob zajištění dvířek (volně zasouvané dodané
hřebíky při manipulaci s budkami vypadávaly a ztrácely se) na klasický obrtlík ze svařovacího drátu,
slabý plíšek k zavěšení byl vyměněn za naše osvědčená drátěná oka, vnitřní strana dveří byla zdrsněna
pro lepší výstup mláďat z budky, podlaha opatřena větracími otvory, zadní stěna budky dvojnásobně
natřena vodoodpudivou barvou a budky očíslovány. Teprve po těchto dílenských opravách byly budky
rozvezeny do lesních oddílů a instalovány. Osvědčily se a ptáci je hojně obsazovali hned v prvním
roce. Protože jde o hromadnou výrobu podle šablon, mají všechny stejné standardní vletové otvory,
což znevýhodňuje menší druhy sýkor, které by potřebovaly vletový otvor o průměru 27 mm. Kolekci
budek od LČR proto doplňujeme vlastními výrobky „na míru“ pro další druhy.
Budky z výroby firmy Roubal, Martínkovice
Tyto plastové budky vyráběné z novodurové roury o průměru 11 cm, vnějším nástřikem z
hrubého plastu, drátěným okem a plastovým kloboučkem s krempou nedosahují kvality dřevěných
budek. Před lety byly jednorázově pořízeny LČR k vyzkoušení. Opakovaně se u nich setkáváme
s komplikacemi způsobenými minimálními izolačními schopnostmi, vlhnutím hnízdního materiálu
pod mláďaty, kondenzací vlhkosti na stříšce a občasným vznikem kanálového prostředí, které vede až
k úhynu celých snůšek. Plastové stříšky křehnou, okraje se olamují a do řady z nich si navykly vnikat
prackou kuny. Rozhodně nemůžeme doporučit jejich další pořizování a ty dosud existující jsou jen na
dožití.
Problematika zavěšování budek a použití hřebíků
Vzhledem k tomu, že v oboře Soutok se těží kvalitní dubová, jasanová a ořechová kmenovina
vhodná k výrobě dýh nebo výběrového řeziva, byl požadavek polesí omezit použití ocelových hřebíků
k upevňování budek na výše uvedené dřeviny pochopitelný a opodstatněný.
Protože naše budky s drátěnými oky visí vždy jen na jednom hřebíku, zkoušíme v nové
kolekci použití buď hliníkové zahrocené kulatiny (např. z vyřazených dipólů TV-antén nebo
silnějších jader hliníkových kabelů) nebo přímo zašpičatělých impregnovaných dubových nebo
bukových kolíků. Instalace je složitější, neboť pro tyto náhradní hřebíky je nutno akumulátorovou
vrtačkou předvrtat do kmene stromu cca 5 cm hluboký otvor. U dřevěného hřebíku bude ovšem nutno
počítat s vyšší křehkostí a nižší životností.
V okolních zemích, kde se výrobou hnízdních pomůcek zabývají specializované firmy, je
tento problém již dlouhá léta vyřešen. Např. firma Schwegler dodává s hnízdními budkami současně i
závěsné pomůcky se silnými hliníkovými hřeby. Na našem trhu však takové hřeby o dostatečné délce
a síle nejsou a dovoz by vyšel příliš draho.
Ani Petr Zasadil se ve své Metodice ČSOP č. 20 o ptačích budkách tímto problémem
nezabývá. Všímá si ho až Mojmír Vlašín v Metodice č. 30 o netopýrech. Možná by stálo za úvahu
zamyslet se nad touto problematikou a vyzkoušet jiné nedestruktivní metody zavěšování, třeba i za
použití kolíků z lisovaného odpadového plastu apod. Těžko lze očekávat, že po dožití nebo spadnutí
budek někdo staré hřebíky z kmene odstraní - často to není ani technicky proveditelné a poškození
dřeva je už nevratné. Je sice možné využívat k zavěšení doprovodné dřeviny nebo jedince
s pokroucenými kmeny, které s určitostí skončí jako polenové dříví, avšak tyto stromy jsou přednostně
odstraňovány při probírkově těžbě a budky je nutné převěsit, pokud nejsou zničeny nebo poškozeny.
Vývoj nových typů hnízdních pomůcek
Půlválcové šoupálníky instalované těsně ke kmeni se vcelku osvědčují (trojboké Henzeho
vůbec a Bohlundovy typy jen ojediněle), je však nutno dořešit ochranu proti strakapúdům, kteří je
poškozují ve snaze dostat se k mláďatům zde hnízdících ptáků. Bude nezbytné kompletní oplechování
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nebo celý vnější plášť zhotovený z plechu (t.č. zkoušíme výrobu z vyřazených okapových žlabů a od
sezóny 2006 budou takového hnízdní pomůcky k vyzkoušení instalovány do porostů).
Speciální hnízdní kapsy ve stříškách posedů byly opět obsazovány polodoupnými druhy
(konipas bílý), které nezřídka hostí kukačky.
Doposud používané typy hnízdních pomůcek podle starších autorů (Henze a spol.) se
osvědčily a při nezbytné údržbě slouží již 22. sezónu. U repasovaných a z lesa k dílenským opravám
stažených budek byla konstatována poškození zejména podlah a spodních částí bočních stěn a také
zadních stěn vystavených působení stékající vody po kmenech stromů. U nových výrobků je proto
těmto choulostivým částem věnována zvýšená pozornost (vícenásobná impregnace, kvalitní řezivo,
spojení hřebíky 70 mm a více).
Osvětová činnost
Na jaře byla provedena instruktáž mládeže ve školních dílnách k výrobě použitelných ptačích
budek pro běžné druhy.
Koncem roku 2004 vyšla očekávaná kniha „Lužní les v Dyjsko-moravské nivě“ (Michal Hrib,
Emil Kordiovský), Moraviapress Břeclav. Do souboru bohatě ilustrovaných příspěvků jsme se zařadili
vedle dalších specialistů se statí „Ochrana a podpora ptactva v lužních lesích“ v letech 1984-2002.
V městské knihovně, kterou obdarováváme i vybranými publikacemi vydanými ČSOP, máme trvalý
panel s materiály k ochraně ptactva.
Jeden lesní budkový okruh byl svěřen ornitologickému elévovi R.Figurovi, který se na něm
pod dozorem cvičí podle známé Obhlídalovy příručky v základních ochranářských a ornitologických
dovednostech, evidenci a manipulaci s ptáky.
V hnízdní sezóně jsou zájemcům na vybraných úsecích předváděny hnízdní boxy a jejich
obyvatelé, a to jak tuzemským milovníkům přírody, tak např. i Američanům.
Vandalismus, škody a krádeže
Ani dlouholetá osvětová činnost nezabrání pravidelným škodám působeným vandaly. Kromě přímo
odcizených budek se musíme potýkat i s takovými ničemnostmi, jako je shození více než 100 budek
v hnízdní sezóně (včetně zničení snůšek, mláďat nebo hnízdících samic) za účelem krádeže kousku
měděného drátu ze zavěšovacího oka.
Doupné stromy
Postupně do seznamu dosud vytipovaných jedinců přiřazujeme další a zakreslujeme je do
porostových map předávaných na polesí. Celkem už bylo takto vybráno přes 50 stromů.
Netopýři
Od jara zastihujeme v budkách jednotlivé exempláře nebo nalézáme stopy po nich, v červnu se
objevují malé kolonie samic s mláďaty. Pouze jejich výskyt evidujeme jako přidružené obyvatele
budek.
Savci
Řadu prázdných budek pro sovy a holuby obsazují veverky. Kuny je navštěvují jen
příležitostně. Ani v letošní sezóně nebyl v lese nadbytek myšic a v budkách byly zastiženy jen
ojediněle. Nenašli jsme je ani v potravě puštíků.
Metodické zásady a jejich respektování
Důkladnou evidenci o všech budkách a jejich obyvatelích vedeme od začátku činnosti a
množství dat také využíváme k různým přehledům a hodnocení vývoje. Všechny výsledky jsou vedle
manuálních záznamů také počítačově zpracovány. Budky jsou zaneseny jednotlivě do zvětšených
porostních map v měřítku 1 : 2000 a blokově do porostních map na polesí.
Speciální výzkumy
Ve spolupráci s RNDr. Milenou Svobodovou v katedry parazitologie UK v Praze pokračujeme
druhým rokem v odběru rozsáhlého vzorku použitých hnízd z budek. U různých doupných druhů je
prováděna determinace ektoparazitů vyskytujících se na ptácích a v jejich hnízdech, především blech a
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roztočů. Jde o srovnávací akci za účasti studentů parazitologie a očekáváme, že závěrečné výsledky
tohoto projektu nám přinesou další poznatky z vědních disciplín navazujících na ornitologii a
ochranářskou činnost. Předpokládáme, že úspěšně probíhající akce s centrem výzkumu v oboře
Bulhary bude pokračovat i v roce 2006.
Kromě toho bylo zkoumáno promoření ptáků klíšťaty – vyskytovalo se ve větší míře jen
v jednotlivých hnízdních boxech – vzorky byly odebrány k vyšetření na výskyt lymeské boreliózy.
Závěr
Kolekce hnízdních boxů v našich polesích znamenala jako každoročně výraznou pomoc
doupným druhům a přinesla i letos velké množství cenných poznatků.

Přílohy:
Hnízdní výsledky ptactva v lesních správách Valtice a Lanžhot v roce 2005
Český svaz ochránců přírody
LS Valtice LS Valtice LS
Celkem
Úspěšnost Srovnání
ZO 56/02 Břeclav, Břetislavova 8 Petr Berka Petr Berka Lanžhot
u jednotlis rokem
Břeclav
R.Figura
Nikidorf
F.Krause
vých druhů 2004
Boří les
Soutok
Počet stávajících malých budek
357
48
1276
1681
Počet stávajících velkých budek
10
6
85
101
Počet nových malých budek
0
0
115
115
Počet nových velkých budek
0
0
0
0
Celkem k dispozici budek
367
54
1476
1897
105,6
- z toho obsazeno ptáky
284
42
1216
1542
109,7
Hnízdící druhy (budky/úspěšné
Počty
hnízdění)
populací
Sýkora koňadra
39/34
8/7
297/269
344/310
90,1
89,1
Sýkora modřinka
24/22
2/2
90/88
116/112
96,6
109,4
Sýkora babka
0
0
2/2
2/2
100,0
50,0
Sýkora uhelníček
6/5
0
0
6/5
83,3
200,0
Lejsek bělokrký
57/51
0
637/543
694/594
85,6
117,6
Lejsek šedý
0
0
0
0
0
0
Červenka obecná
2/2
0
19/15
21/17
81,0
75,0
Špaček obecný
0
2/2
42/40
44/42
95,5
244,4
Šoupálci - oba druhy
1/1
0
19/13
20/14
70,0
87,0
Krutihlav obecný
0
0
11/7
11/7
63,6
157,1
Rehek domácí
0
0
4/4
4/4
100,0
200,0
Poštolka obecná
0
0
6/6
6/6
100,0
150,0
Kalous ušatý
0
0
1/0
1/0
0
100,0
Puštík obecný
3/2
0
2/2
5/4
80,0
100,0
Konipas bílý
0
0
1/1
1/1
100,0
100,0
Brhlík lesní
4/4
1/1
32/29
37/34
91,9
148,0
Střízlík obecný
0
0
1/1
1/1
100,0
0
Vrabec polní
148/139
29/26
52/45
229/210
91,7
113,4
Celkem
284/258
42/38
1216/1067 1542/1363
88,4
96,4
Tabulka zahrnuje údaje o budkách pro drobné ptáky i pro sovy a dravce, neboť se nacházejí na
stejném území
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Časová řada budek v oboře Soutok a z toho obsazených
Rok
Budek celkem
z toho obsazených
podíl v %
Úspěšnost hnízdění

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
445 518 569 707 731 794 804 843 917 953 986 1000
389 424 410 507 607 674 715 717 729 805 829 830
0,87 0,82 0,72 0,72 0,83 0,85 0,89 0,85 0,79 0,84 0,84 0,83
89,2 81,1 95,5 92,9 89,7 92,7 93,5
91 88,8 82,4 90,9 87,3

2001 2002 2003
1018 1093 1201
756 740 787
0,74 0,68 0,66
86,2 89,1
91

2004
1370
1055
0,77
91,7

1. snesené vejce - průměrné hodnoty/rok – Obora Soutok
1990
35

1991
35

1992
33

1993
31

1994
27

1995
29

1996
32

1997
37

1998 1999
37
33

2000
30

2001
31

2002
29

Tabulka vývoje obsazenosti budek v kolekci v oboře Soutok
Rok
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Lejsek bělokrký
140
215
236
285
357
384
401
408
431
475
523
495
485
450
452
534
637

Koňadra Modřinka Brhlík Vrabec polní
115
59
22
39
94
52
12
39
76
39
11
35
117
61
7
29
112
44
22
49
128
61
32
43
144
68
25
53
137
61
28
45
143
44
13
55
194
50
16
25
187
43
9
19
205
49
23
11
182
48
221
18
171
40
17
14
216
39
11
25
310
71
17
41
297
90
32
52

Špaček Budek cel. Obsazeno
1
445
389
0
548
424
0
569
410
0
707
507
0
731
607
2
794
674
8
804
715
13
843
717
21
917
729
21
953
805
16
986
829
10
1000
830
8
1018
756
2
1093
740
7
1201
787
13
1370
1055
42
1476
1216
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2003
31

2004
33

2005
33

2005
1476
1216
0,82
87,7

Hnízdní výsledky ptactva v budkách v lesních správách Valtice a Lanžhot v roce 1999
Český svaz ochránců přírody
základní organizace 56/02
Sladová 2, 690 02 Břeclav
Počet stávajících malých budek
Počet stávajících velkých budek
Počet nových malých budek
Počet nových velkých budek
Celkem k dispozici budek
z toho obsazeno ptáky
Hnízdící druhy (budky/úspěšn.)
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Sýkora babka
Sýkora uhelníček
Lejsek bělokrký
Červenka obecná
Špaček obecný
Šoupálci (oba druhy)
Krutihlav obecný
Rehek domácí
Poštolka obecná
Kalous ušatý
Puštík obecný
Konipas bílý
Brhlík lesní
Vrabec polní
Celkem

LS
Lanžhot

LS Valtice
Petr
Berka
Boří les

Celkem Úspěšnost Srovnání

F.Krause
Soutok
217
20
28
2
267
243

u jednotl.
druhů
876
67
42
1
986
829

1093
87
70
3
1253
1072

s rokem
1998

105,80%
105,90%
Počty popul.

70
28
0
1
25
0
1
2
0
0
0
0
3
0
21
92

63
26
0
1
23
0
1
0
0
0
0
0
3
0
19
87

187 172
43 40
1
1
0
0
523 470
13
7
16 16
8
7
1
1
2
2
2
2
2
2
1
0
2
0
9
9
19
8

257
71
1
1
548
13
17
10
1
2
2
2
4
2
30
111

94,00%
93,00%
100%
100%
90,00%
53,80%
100,00%
70,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
75,00%
0%
93,30%
85,60%

100,80%
91,00%
0
11,10%
106,20%
216,60%
70,80%
200,00%
33,30%
100,00%
100,00%
50,00%
80,00%
0
111,00%
148,00%

243 223

829 737

1072

89,50%

105,92%
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Časová řada začátků hnízdění lejsků bělokrkých, koňader, modřinek a brhlíků – Obora Soutok
Rok

1989

Lejsek b.
Koňadra
Modřinka
Brhlík

30.4.
12.4.
7.4.
2.4.

1990
5.5.
8.4.
1.4.
31.3.

1991
5.5.
13.4.
13.4.
8.4.

1992
3.5.
20.4.
13.4.
?

1993
29.4.
22.4.
20.4.
7.4.

1994
27.4.
11.4.
7.4.
31.3.

1995
29.4.
21.4.
13.4.
10.4.

1996
2.5.
17.4.
23.4.
13.4.

1997 1998 1999
6.5.
20.4.
12.4.
1.4.

7.5.
12.4.
7.4.
14.4.

3.5.
13.4.
11.4.
8.4.

2000
30.4.
17.4.
13.4.
3.4.

2001 2002
1.5.
18.4.
12.4.
31.3.

29.4.
17.4.
12.4.
29.3.

2003
1.5.
20.4.
17.4.
3.4.

2004
3.5.
13.4.
12.4.
1.4.

2005
3.5.
17.4.
15.4.
5.4.

Průměrná velikost 1.snůšek u tří druhů v oboře Soutok
Rok

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997 1998 1999

2000

2001 2002

2003

2004

2005

Koňadra 9,84 9,47 9,92 10,27 9,92 10,75 10,12 9,65 10,21 10,2 9,19 9,53 9,24 10,29 10,24 10,24 10,25
Modřinka 10,4 10,62 10,69 11,39 11,51 11,08 10,86 10,27 11,44 11,2
9,6 10,21 10,65
11 10,91 11,58 10,61
Brhlík
7,6 7,88 8,09
8,2 7,43 7,82 7,48 7,47 7,77 7,71 7,62
7,3 7,91 8,05 7,23 7,89 7,17

% podíl druhých snůšek z počtu prvních u dvou druhů v oboře Soutok
Rok
Koňadra
Modřinka

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

5,2
3,2

8,33
8,33

37,6
7,7

18,7
6,4

3,36 26,8
0 13,11

11,2
7,04

1996

1997 1998 1999

4,8 20,68
3,3 9,75

2,2
2,1

2,7
0

2000
2,3
2

2001 2002
4,7
0

11,4
2,5

2003

2004

2005

5,6
5,1

28,1
12,2

10,8
1,1

Časová řada vybraných hnízdičů v oboře Soutok
Druh
Lejsek
Koňadra
Modřinka
Brhlík
Vrabec p.
Špaček

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
140 215 236 285 357 384 401 408 431 475 523 495 485 450
452 534 637
115
94
76
117 112 128 144 137 143 194 187 205 182 171
216 310 297
59
52
39
61
44
61
68
61
44
50
43
49
48
40
39
71
90
22
12
11
7
22
32
25
28
13
19
9
23
21
17
11
17
32
39
39
35
29
49
43
53
45
55
25
19
11
18
14
25
41
52
1
0
0
0
0
2
8
13
21
21
16
10
8
2
7
13
42
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Dlouhodobý přehled výsledků hnízdění v budkách v oboře Soutok
Počet budek na lokalitě
z toho obsazeno ptáky
% úspěšnost hnízdění

Hnízdící druhy:
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Sýkora babka
Sýkora uhelníček
Lejsek bělokrký
Lejsek šedý
Červenka obecná
Špaček obecný
Vrabec polní
Šoupálci (oba druhy)
Krutihlav obecný
Rehek domácí
Konipas bílý
Brhlík lesní
Kalous ušatý
Puštík obecný
Poštolka obecná
Střízlík obecný
Kachna divoká

1989
445
389
89,2

1990
518
424
81,1

1991
569
410
88,5

1992
707
507
93,5

1993
731
607
89

1994
794
674
91,8

1995
804
715
94,4

1996
843
717
89,5

1997
917
729
88,3

1998
953
805
84,3

1999
986
829
88,9

2000
1000
830
83,1

2001
1018
756
86,1

2002
1093
740
88,5

2003
1201
787
91,3

115
59
2
0
140
0
4
1
39
0
0
4
0
22
1
1
1
0
0

94
48
1
2
215
0
3
0
39
0
0
2
0
12
0
1
3
0
0

76
39
1
2
236
0
1
0
35
1
0
2
0
11
0
1
5
0
0

117
61
1
0
285
0
1
0
29
0
0
0
0
7
1
1
4
0
0

112
44
0
0
357
0
8
0
49
0
1
2
1
22
0
2
4
0
0

128
61
1
0
384
0
8
2
43
0
1
3
1
32
3
1
6
0
0

144
68
0
1
401
0
1
8
53
2
3
4
0
25
1
1
3
0
0

137
61
0
0
408
0
1
13
45
2
12
2
2
28
2
1
3
0
0

143
44
2
0
431
0
6
21
55
3
1
0
0
13
1
1
8
0
0

194
50
0
0
475
0
5
21
25
4
3
2
2
16
4
3
2
0
0

187
43
1
0
523
0
13
16
19
8
1
2
2
9
2
1
2
0
0

205
49
2
0
495
1
16
10
11
2
1
2
1
23
7
2
2
0
1

182
48
1
0
485
0
19
8
18
4
1
4
0
21
6
0
3
0
0

171
40
1
0
450
1
15
2
14
8
6
1
1
17
6
2
5
0
0

216
39
2
0
452
0
16
7
25
10
5
1
1
11
0
0
2
0
0

Vývoj populací sýkor modřinek a koňader v kolekci obory Soutok od roku 1989
Rok

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Modřinka
Koňadra
% podíl MO
% podíl KO
Podíl MO/KO
Celkem budek

59
115
13,2
25,8
51,3
445

52
94
9,5
17,2
55,3
548

39
76
6,8
13,4
51,4
569

61
117
8,6
16,6
52,1
707

44
112
6
15,3
39,3
731

61
128
7,7
16,1
47,7
794

68
144
8,5
17,9
47,2
804

61
137
7,2
16,3
44,5
843

44
143
4,8
15,6
30,8
917

50
194
5,2
20,4
25,8
953

43
187
4,4
19
23
986

49
205
4,9
20,5
23,9
1000

48
138
4,7
13,6
34,8
1018

40
171
3,7
15,6
23,4
1093

39
216
3,2
18
18,1
1201

71
310
5,5
24
29,5
1370

90
297
6,5
21,3
27,8
1476
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2004
1370
1055
81,8
310
71
4
0
534
0
27
13
41
20
7
2
1
17
1
2
4
0
1

2005
1476
1216
87,4
297
90
2
0
637
0
19
42
52
19
11
4
1
32
1
2
6
1
0

Obora Soutok - srovnání populací špačků a vrabců polních od roku 1989
Rok
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Špačci
1
0
0
0
0
2
8
13
21
21
16
10
8
2
7
13
42
Vrabci polní
39
39
35
29
49
43
53
45
55
25
19
11
18
14
25
41
52
% špačků
0,2
0
0
0
0
0,3
1
1,5
2,3
2,2
1,9
1
0,8
0,2
0,5
1
3
% vrabců pol.
8,8
7,1
6,1
4,1
6,7
5,4
6,6
5,3
6
2,6
1,9
0,9
1,7
1,3
2,1
3,8
3,7
Celkem budek
445 548 569 707 731 794 804 843 917 953 986 1000 1018 1093 1201 1370 1476
Velkoplošné výkyvy populací v dlouhých intervalech (viz GB). Ve střední Evropě není známo sledování výkyvů na velké ploše, jen v
lokálních budkových populacích. Přes mnoho výjimek obecně pokles od koncem 80. let. Důvody nejsou konkrétně známy, též změny
v krajině, predace, zmenšení hnízdních možností, otravy, lov. Vše podle Glutze - Feldsperling S. 163 a násl.
Ztráty lejsků bělokrkých při hnízdění (Obora Soutok)

Prům. ztráty
na vejcích
Prům. ztráty
na pulli
% celk. prům.
ztrát
Počet náhr.
snůšek
% náhr.
snůšek z cel.

Průměr
dle
2005 Baláta

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2002 2003

2004

1,13 1,06 1,21 1,14 1,13 1,14 0,85 0,54 0,53

0,6 0,93 0,63 0,58 0,64

1,11 0,67

0,68 0,95

0,4 0,43 1,02 0,23 0,11 0,21 0,13 0,18 0,14 0,31 0,48 0,18 1,04 0,92

0,61 0,19

0,16 0,47

17,2 14,3

13,7 23,5 32,40%

0
18,5

0 0,04

17 19,6 22,8 24,1 36,7 17,2 10,5 11,7

0,5 0,59

0,6

9,6 12,2 11,9 14,8

24 13,4 27,7 25,1

66

65

32

12

31

65

50

67

69

70

56

11,7

3,6

8,1 15,3 14,8 11,1 14,6 12,7 12,7 13,7 11,3

59

45

12,6 11,5

94

80

16,5 11,2

Ztráty sýkor koňader při hnízdění (Obora Soutok)

Prům. ztráty na
vejcích
Prům. ztráty na
pulli
% prům. ztrát
celkem

Průměr
dle
2005 Hudce

198
5 1986 1987 1988 1989

1990 1991

1992 1993 1994 1995

1996

1997

1998

1999

2000 2001 2002 2003 2004

1,63

0,69

0,83

0,76

0,36

0,92

0,63

0,88

0,8

0,75

1,03

0,63

0,8

1,03

1,05

0,98

1,01

0,82

0,9

1,01

1,25

0,02

0,05

0,02

0,02

0,11

0,29

0,74

0,05

0,3

0,06

0,1

0,29

0,11

0,22

0,28

0,61

0,29

0,12

0,06

0,19

0,34

18,6

7,3

9

8,1

4,9

13,2

14,9

9,8

11,1

8,3

11,5

9,3

9,4

11,2

14,7

16,9

12,9

9,5

9,6

12,2

16,2
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24,70%

Srážkové úhrny v Lanžhotě v časové řadě v měsících dubnu a květnu
1989
50
78

duben
květen

1990
75
48

1991
30
110

1992
33
15

1993
15
18

1994
65
91

1995
59
98

1996
72,4
85,7

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
17,9 44,9 44,2
4,8 33,7 28,2
60,3 15,5 44,1 39,6 25,6 27,3

Průměrné měsíční teploty v Lednici v časové řadě v měsících duben a květen
1989
10,7
14,6

duben
květen

1990
8,6
15,6

1991
8,4
11,4

1992
9,8
15,3

1993
10,8
17,3

1994
10,1
15

1995
10,6
14,7

1996
10,2
15,9

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
7,5 12,2 11,7 14,2
9,4
9,9
15,7 15,6 15,9 17,6 18,9 17,5

Porovnání začátků hnízdění lejsků bělokrkých s průměrnými teplotami v dubnu a květnu
Rok
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
30
35
35
33
31
27
29
32
37
37
33
Začátek
Duben
10,7
8,6
8,4
9,8
10,8
10,1 10,6
10,2
7,5 12,2 11,7
Květen
14,6
15,6
11,4
15,3
17,3
15 14,7
15,9
15,7 15,6 15,9

2000 2001 2002 2003 2004
30
31
29
31
33
14,2
9,4
9,9
9,7
17,6 18,9 17,5 17,6

16
14

30
25

12
10

20

8

15

6

10
5

4
2

0

0

Průměrné mšěsíční
teploty

40
35

Začátek
Duben

19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02

Začátky hnízdění (1.4.=
1)

Vliv dubnových teplot na začátek hnízdění lejsků
bělokrkých v oboře Soutok

Sledované roky

Nepravidelný vývoj. Nelze jednoznačně potvrdit, že by nižší průměrné dubnové teploty
znamenaly automaticky posun začátku hnízdění lejska bělokrého (Ficedula albicollis) do první květnové dekády.
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2005
33

Úhrn srážek v květnu a jejich vliv na úspěšnost hnízdění lejsků bělokrkých v oboře Soutok
Rok
Úspěšnost
Srážky V.

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
75,9 63,3 82,8 89,9 88,3 90,4 87,8 88,1 85,2
76 86,6 72,3 74,9 82,8
86 86,3 76,9
78
48 110
15
18
91
98
86
60
15
44
40
25
27

Vliv dešťových srážek v květnu na úspěšnost hnízdění lejska bělokrkého v
oboře Soutok
100

% úspěšnost hnízdění

90
100

80
70

80

60
50

60

40
40

30
20

20

10
0

Úhrn srážek v mm za květen

120

0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Roky

Žádný podstatný vliv, silné kolísání měsíčních údrhů srážek v jednotlivých letech,
zatímco úspěšnost hnízdění se pohybuje standardně kolem 80 %.
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Úspěšnost
Srážky V.

Denzita hlavních doupných druhů ve vybraném oddíle v oboře Soutok
Charakteristika oddílu: 6,5 ha, 8. Decénium, složení - dub 50%, habr 25%,
babyka 10%, lípa 8%, jasan 5 %, vtroušeny topoly a třešně, 156 m n.m.
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Počet budek
71
71
71
71
71
71

Hnízdní páry % obsazenosti
65
59
58
62
68
68

91,5
83,1
81,7
87,3
95,8
95,8

Páry lejska bělokrkého
47
45
42
41
37
46

Podíl z Denzita na Páry sýkor Podíl z Páry sýkor Podíl z
hnízdičů 10 ha
koňader
hnízdičů modřinek hnízdičů
72,3
72,3
10
15,3
7
10,7
76,3
69,2
10
16,9
3
5,2
72,4
64,6
9
15,5
3
5,1
66,1
63
13
21
5
8,1
54,5
56,9
21
30,9
4
5,9
67,6
70,7
13
19,1
4
5,9

Lejsek bělokrký - podíl velikosti snůšek v časové řadě v oboře Soutok
Rok Počet snůšek
1985
9
1986
22
1987
50
1988
52
1989
159
1990
217
1991
253
1992
297
1993
345
1994
386
1995
383
1996
404
1997
427
1998
410
1999
481
2000
422
2001
416
2002
398
2003
410
2004
495
2005
551

Podíl pětikusových z celku %
0
22,7
30
9,6
7,5
11,5
6,3
10,4
9
11,6
7
8,6
11,7
11,2
8,9
15,2
6,2
8,3
6,8
3,8
9,1

Podíl šestikusových z celku Podíl sedmikusových z celku Podíl osmikusových z celku
55,5
33,3
0
40,9
31,8
4,5
32
36
6
42,3
34,6
5,7
23,9
43,4
7,5
50,7
25,3
0,4
28,5
44,7
4,3
38,4
38,7
4,3
38
44,3
4,9
24,9
46,9
8,8
33,4
40,7
6,8
32,7
46
4,9
37,4
41,6
2,3
42,9
38
1,7
45,1
35,1
2,1
55,9
16,8
0,9
29,1
48,3
6,3
34,4
42,7
8,4
40,2
43,1
3,9
37,7
47,2
4,6
43,4
42,6
4,9
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Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích vyvěšování a údržba budek
Číslo projektu: 590405
Program: Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích
Podpora projektu: 9 000,- Kč
Podávající organizace:
39/09 ZO ČSOP Luscinia
B. Němcové 809/14
436 01 Litvínov 1.
Řešitelé:
Horák Vladimír, Horák Miroslav, Jaroš Arnošt
Popis lokalit
Loučenská výsypka - lesní úsek 476 - 477 /faun. čtverec 5347 C / okr. Most
Litvínov - Třetí louka - lesní úsek 357, 358, 359 / faun. čtverec 5347 D / okr. Most
Loučenská výsypka
má rozlohu 120 ha v nadmořské výšce 275 m. Toto lokalita má po těžební charakter bývalého
povrchového dolu S.K.Neumanna. Po ukončení těžby byla tato lokalita rekultivována a dnes má ráz
mladého 45 – let lesního porostu, kde převažují listnaté porosty 80% nad jehličnany. Od r. 1988 byla
tato lokalita v zájmu ornitologů a ochránců ptactva vytvořit na této lokalitě hnízdní možnosti ptactvu,
které zde nemají hnízdní možnosti. Dnes je na této lokalitě instalováno 250 ks budek, které slouží
k studijním účelům / hnízdní bionomie /, dále je sledována ptačí populace a její vliv na životní
prostředí.
Celkem je instalováno 250 ks budek / sýkorník 233 , špačkovník 3, rehkovník 4 a sovníků 10
/. Tento počet budek je zachován v letošním roce 2005.
Přehled hnízdících druhů
puštík obecný, špaček obecný, strakapoud velký, krutihlav obecný, brhlík lesní, sýkora koňadra,
sýkora modřinka, sýkora babka, sýkora uhelníček, sýkora lužní, sýkora parukářka, lejsek černohlavý,
červenka obecná , vrabec polní, šoupálek kr.prstý a rehek zahradní. Celkem zahnízdilo v r. 2005 16
druhů ptactva . Je to o 9 druhů méně než v r. 2004.Tato lokalita byla narušená těžbou dřevin a tím
byla narušená hnízdní možnost těchto druhů. Na lokalitě nezahnízdil r. 2005/ sýček obecný, kulíšek
nejmenší, lejsek bělokrký , šedý a malý, šoupálek dl.prstý, rehek domácí, vrabec domácí a konipas
bílý. Některé druhy zde hnízdí vzácně / ohrožené /, které jsou uváděny v análech Červené knihy a
Směrnicí MŽP vyhlášky č. 395/1992 Sb., zákonem č. 114/92 Sb.,v příloze III seznam druhů zvláště
chráněných a ve Směrnici rady 79/409 EHS.
Aktivní činnost členů
záměr ochránců a ornitologů je dán úkolem, poskytnout hnízdní možnosti ptactvu v budkách.
Dále se provádí odborné sledování ptactva na lokalitě a vliv na životní prostředí. Tato činnost je
sledována členy MOS a ČOS, kde je sledována každá budka a prováděná evidence hnízdících druhů
od počátku hnízdění - snůšky, mladé až po opuštění budek. Dále je prováděná kroužkovací činnost
ptactva / převážně lejsků/, které zde hnízdí dosti početném množství. Opravy a údržby budek se
provádějí před hnízdním obdobím / únor - březen / a po skončení hnízdění / září - říjen /, kde se
provádí čištění, opravy a možná výměna budek za nové v r. 2005 /celkem 110 ks/.
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Přehled obsazených budek - lesní úsek 476 - 477.
Ptáci:
puštík obecný
- 1 /pravidelně hnízdící/
strakapoud velký - 2 /hnízdí nepravidelně, obsazuje budky vlastní úpravou/
krutihlav obecný - 5 vzácně hnízdící na této lokalitě.
- 2 /hnízdí pravidelně 1 - 2 páry/
špaček obecný
lejsek černohlavý - 71 / pravidelně hnízdící /
sýkora lužní
- 6/vzácně hnízdí v budce stoupající stav.
- 30/hnízdí pravidelně - klesající stav v r.2002 a v r.2005 stoupá.
sýkora koňadra
sýkora modřinka - 28 /hnízdí pravidelně – v r. 2005 stoupající stav
sýkora babka
- 9 /hnízdí nepravidelně - pozn: v r. 1995 hnízdilo 17 párů/
sýkora parukářka - 7 /hnízdí vzácně – stoupající stav.
sýkora uhelníček - 9 /hnízdí pravidelně – stoupající stav.
brhlík lesní
- 16 /pravidelně hnízdící - pozn: stoupající hnízdící druh/
červenka obecná - 7 /pravidelně hnízdí v budkách od r. 1998/
vrabec polní
- 3 / na lokalitě zahnízdil po třetí/
šoupálek kr.prstý - 2 /obývá specielní budky pro tento druh/
rehek zahradní
- 9 /na lokalitě vzácně hnízdí – stoupající stav/.
Savci:
plšík lískový
- 6 / častý obyvatel budek/
myšice lesní
- 3 / pravidelně v budkách/
netopýr /3 druhy/
- 5 /častý obyvatel budek/
(často přespává v budkách – sovnících – netopýr rezavý, ušatý a vodní.)
Hmyz:
hmyz – vosa zemní - 2 / často v budkách na jaře – květen /
Souhrn obsazených budek
celkem z 250 rozvěšených budek je obsazeno 207 ptáky v 16-ti druzích, což je méně o devět
druhů obsazených budek než v r. 2004, savci 3 druhy v obsazených 14 budek a 2 budky obsazené
hmyzem. Neobsazených budek 23 ks.
Pozn: byl letos zjištěn hmyz /vosy /ve dvou případech v budce.
Rozvěšení budek
budky pro malé ptáky /sýkorník, rehkovník/ jsou instalovány do výšky cca 1 - 4 m, sovníkové
budky jsou ve výšce od 5 - 8 m. Dále byli nahrazené staré budky za nové, které jsou umísťovány cca
1 m vysoko a označovány písmenem X. Tyto budky nejsou v číselné evidenci, naopak se snažíme o
obsazování savců a hmyzu, které nenarušují průzkum evidovaných budek a hnízdění ptactva.
Přehled obsazených budek - lesní úsek porostu 476 – 477 Lom – Loučná
Loučenská výsypka . Nadmořská výška 250 – 275 m.n.v. / f. č. 5347 C /
Č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-

druh
počet vajec
Sýkora koňadra
- 10
Sýkora modřinka
- 7
Sýkora koňadra
- 9
Sýkora koňadra
- 11
Sýkora uhelníček
- 11
Rehek zahradní
- 6
Brhlík lesní
- 9
Sýkora uhelníček
- 10
neobsazená budka

počet pull.
Poznámka
- 8
2 vejce čisté
- 7
- 9
- 10
1 úhyn
- 11
hnízdil 14.4.2005
- 5
1 vejce čisté
- 9
- 6
4 vejce zastlaná
v r. 2004 hnízdil kulíšek nejmenší

243

10. - Sýkora babka
11. - Sýkora koňadra
12. - Sýkora koňadra
13. - Lejsek černohlavý
14. - Brhlík lesní
15. - Netopýr rezavý
16. - Lejsek černohl.
17. - neobsazená budka
18. - Strakapoud velký
19. - Lejsek černohl.
20. - Lejsek černohl.
21. - Lejsek černohl.
22. - Puštík obecný
23. - Sýkora uhelníček
24. - Lejsek černohl.
25. - Sýkora modřinka
26. - Lejsek černohl.
27. - Sýkora modřinka
28. - neobsazená budka
29. - Brhlík lesní
30. - Lejsek černohl.
31. - Lejsek černohl.
32. - Sýkora koňadra
33. - Lejsek černohl.
34. - Sýkora lužní
35. - Sýkora koňadra
36. – Sýkora modřinka
37. - Sýkora koňadra
38. –Lejsek černohl.
39. –Sýkora parukářka
40. - Lejsek černohl.
41. –Brhlík lesní
42. - Lejsek černohl.
43. - Sýkora koňadra
44. – Sýkora modřinka
45. – Sýkora parukářka
46. - Sýkora modřinka
47. - Lejsek černohl.
48. – Sýkora modřinka
49. –neobsazená budka
50. –Sýkora koňadra
51. –Rehek zahradní
52. - Lejsek černohl.
53. –Lejsek černohl.
54. –Sýkora koňadra
55. –Lejsek černohl.
56. - Sýkora modřin.
57. – Sýkora uhelníček
58. – Brhlík lesní
59. –Lejsek černohl.
60. - Lejsek černohl.

- 9
- 13
- 10
- 5
- 10
1 pull. / nerušen/
- 6
-

4
7
5
7

- 12
- 4
- 8
- 8
- 11
- 10
-7
-6
- 8
- 7
- 8
- 12
- 7
- 12
- 6
- 5
- 5
- 10
- 5
- 11
- 7
- 5
- 9
- 6
- 12

- 9
- 11
- 10
- 5
- 10

vyvedené
2 ex. úhyn
vyvádění 20.4.2005
hnízdí 27.3. 2005

- 6
v r. 2004 hnízdil sýček obecný
- 4
modřín
- 6
1 vejce čisté
- 5
- 7
nerušen vyvedl 2 –3 pull.
- 10
2 vejce čistá
- 4
-8
predace
- 10
1 vejce
v r. 2004 přespával puštík obecný
- 10
hnízdil 18.3.2005
- 7
zanechaná snůška
-8
-7
predace
- 10
2 vejce čistá
- 5
2 ex.úhyn
- 10
2 vejce čisté
- 6
- 5
- 5
- 9
1 vejce zastlané
- 5
- 11
predace
- 5
- 8
1 úhyn
- 6
- 10
2 ex.úhyn

- 10
- 8
2 vejce zastlaná
- 5
- 5
- 5
- 5
- 7
vylétlé pull.
- vylétlé pull. mimo budku 1.5.2004
- 5
zanecháno
- 10
- 10
- 9
- 9
- 6
pull. mimo budku vylétlé
- 5
- 5
náhradní snůška 25.6.2005
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61. – Sýkora lužní
62. –neobsazená budka
63. –Červenka obecná
64. –Sýkora modřinka
65. - Lejsek černohl.
66. –Sýkora lužní
67. –Lejsek černohl.
68. –Sýkora parukářka
69. - Sýkora lužní
70. –Vrabec polní
71. –Šoupálek kr.prstý
72. –Rehek zahradní
73. - Lejsek černohl.
74. – Vosa zemní
75. –Brhlík lesní
76. –Rehek zahradní
77. –Lejsek černohl.
78. –Sýkora babka
79. –Lejsek černohl.
80. Sýkora modřinka
81. – Sýkora modřinka
82. –Sýkora modřinka
83. –Červenka obecná
84. –Sýkora koňadra
85. –Lejsek černohl.
86. –Rehek zahradní
87. - Krutihlav obecný
88. –Lejsek černohl.
89. - Vrabec polní

- 6
- 6
- 8
- 5
- 6
- 7
- 5
- 8
- 7
- 9
- 6
- 8
později vyčištěná
- 10
-5
- 5
- 11
- 5
-10
-8
- 10
-6
- 13
-5
-6
- 5
-4
-6

- 4
2 ex.úhyn
v r. 2004 obývala veverka ob.
-6
- 8
-5
-6
-3
4 vejce zastlaná
- 5
-8
-7
vyvedl pull. 27.4.2005
-9
šoupálkovník
- 6
- 5
3 vejce čistá

/predace/ zanecháno
- 9
2 vejce čisté
- 5
mimo hnízdo vylétlé
-8
-6
4 vejce zastlané
-6
vylétlé pull.10.5.2005
- 5
- 6
- 5
vyvedl pull. 11.6.2005
- 4
- 6
90.- Plšík lískový
ponechán v budce
91.- Lejsek černohl.
- 5
zanechaná snůška
92.- Sýkora koňadra
- 10
predace /kuna/ /
93.- Sýkora modřinka
- 10
- 10
94.- Sýkora lužní
- 7
- 6
1 čisté vejce
95.- Lejsek černohl.
-6
- 6
96.- Krutihlav obecný
nerušen
vyvedl 5 pull.18.6.2005
97.- Sýkora parukářka
- 5
- 5
98.- Brhlík lesní
- 10
snůška4.4.2004
vylétlé pull.
99.- Sýkora modřinka
-9
- 9
100. Lejsek černohl.
–6
- 6
101.- Krutihlav obecný
- 6
- 6
102.-Sýkora lužní
- 7
- 7
103.- Sýkora modřinka
- 9
predace /krahujec ob./
104.- Sýkora koňadra
- 9
- 8
1 vejce čisté
105.- neobsazená budka / sovník/
106.- Brhlík lesní
- 9
- 8
1 vajec zastláno
107.- Sýkora koňadra
- 10
vzlétlé pull.29.4.2005
108.- Rehek zahradní
- 5
- 5
109.- Lejsek černohl.
- 7
- 4
3 ex. úhyn
110.- Lejsek černohl.
-5
- 5
111.- Sýkora koňadra
- 11
- 7
4 vejce zastlaná
112.- Sýkora modřin.
- 12
- 10
2 vejce čistá
113.- Plšík lískový
ponechán v budce cca 4 pull.
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- 10
- 5

114.- Lejsek černohl.
- 7
- 7
115.- Lejsek černohl.
- 5
- 4
1 ex.úhyn
116.- Sýkora uhelníček
- 9
- 9
117.- Sýkora parukářka
- 5
- 5
118.- Krutihlav obecný
- 6
- 6
119.- Lejsek černohl.
- 6
- 4
2 vejce čisté
120.- Myšice lesní
ponechána v budce s pull.
121.- Vosa zemní
kontrolována v povzdálí později vyčištěná
122.- Sýkora babka
- 8
-7
1 ex.úhyn
123.- Lejsek černohl.
- 8
- 8
124.- Lejsek černohl.
- 6
- 6
125- Brhlík lesní
- 9
- 9 vyvedení pull.1.5.2005
126.- Sýkora modřinka
- 7
- 5
2 vejce čisté
127.- Lejsek černohl.
stavba hnízda /druhé hnízdění- náhradní snůška/
128.- Špaček obecný
- 5
- 5
129.- Rehek zahradní
- 5
- 4
1 ex.úhyn
130.- Lejsek černohl.
- 5
- 5
131.- Sýkora babka
- 8
- 8
132.- Sýkora babka
- 6
- 6
133.- Lejsek černohl.
- 5
- 5
134 Červenka obecná
- 7
- 5
2 vejce čisté
135.- Lejsek černohl.
- 6
- 6
136.- Sýkora uhelníček
- 10
- 10
vyvedené 1.5.2005
137.- Sýkora koňadra
- 10
- 10
138.- Šoupálek kr.prstý
-7
- 7
139.- Lejsek černohl.
- 6
- 6
140.- Sýkora modřín.
- 8
-8
141.- Lejsek černohl.
- 8
- 6
2 vejce čisté
142.- Šoupálek kr.prstý
- 8
- 8
143.- Brhlík lesní
- 6
- 6
144.-Plšík lískový
ponechán v budce s 3 pull.
145.- Sýkora babka
- 8
zanecháno /predace/
146.- Špaček obecný
- 7
- 4
3 ex.úhyn
147.- Lejsek černohl.
- 5
- 5
148.- Brhlík lesní
-9
- 9
149.- Lejsek černohl.
- 6
- 4
2 vejce čisté
150.- Sýkora koňadra
- 9
- 7
2 ex.úhyn
151.- Lejsek černohl.
- 5
- 5
152.- Lejsek černohl.
- 6
- 6
153.- Sýkora babka
- 8
- 8
modřín
154.- Sýkora modřinka
- 6
- 3
3 vejce zastlány
155.- Lejsek černohl.
- 5
- 5
156.- Lejsek černohl.
- 7
vylétlé pull. 29.5.2005
157.- Brhlík lesní
- 10
- 10
vyvádí 21.4.2005
158.- Sýkora modřin.
- 11
- 7
4 vejce zastlaná
159.- Sýkora koňadra
- 6
zanechaná snůška
160.- Sýkora babka
- 6
- 6
161.- neobsazená budka - rehkovník
162.- Sýkora modřin.
- 9
- 9
163.- Netopýr rezavý
v budce s 1 pull. ponechán nerušen
164.- Lejsek černohl.
- 5
- 5
165.- Červenka obecná
- 6
- 6
166.- Lejsek černohl.
- 7
-2
4 vejce čisté
167.- Lejsek černohl.
- 5
-5
168.- Netopýr rezavý
ponechán v budce nerušen v budce pravidelně
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169.- Lejsek černohl.
170.- Sýkora modřin.
171.- Lejsek černohl.
172 – neobsazená budka
173.- Sýkora uhelníček
174.- Lejsek černohl.
175.- Plšík lískový
176.- Rehek zahradní
177.- Lejsek černohl.
178.- Sýkora modřinka
179.- Plšík lískový
180.- Brhlík lesní
181.- Sýkora uhelníček
182.- Sýkora koňadra
183.- prázdná budka
184.- Lejsek černohl.
185.- Sýkora koňadra
186.- Červenka obecná
187.- Lejsek černohl.
188.- Sýkora modřin.
189.- Brhlík lesní
190.- Lejsek černohl.
191. Brhlík lesní
192. Myšice lesní
193. Lejsek černohl.
194. Vrabec polní
195. Rehek zahradní
196. Lejsek černohl.
197. neobsazená budka
198. Sýkora koňadra
199. Sýkora parukářka
200. Sýkora modřinka
201. Sýkora koňadra
202. Lejsek černohl.
203. Lejsek černohl.
204. Plšík lískový
205. Rehek zahradní
206. Lejsek černohl.
207. neobsazená budka
208. Sýkora uhelníček
209. Lejsek černohl.
210. Sýkora modřinka
211. Sýkora lužní
212. Lejsek černohl.
213. Sýkora koňadra
214. Sýkora babka
215. neobsazená budka
216. Strakapoud velký
217. Lejsek černohl.
218. Špaček obecný
219. Vrabec polní
220. Krutihlav obecný
221. Špaček obecný
222 Sýkora modřinka
223. Sýkora koňadra

- 5
zanechaná snůška
- 12
-7
5 vajec čistých
- 7
-7
v r. 2004 hnízdil konipas bílý / Loučenský potok/ rehkovník
- 8
-8
- 5
-2
3 ex.úhyn
nerušen ponechán v budce
- 6
- 6
- 5
- 5
- 10
- 10
ponechán v budce 4 pull.
- 8
- 8
- 10
- 8
2 vejce zastlaná
- 15
vyvedení pull. 10.5.2005
pravidelně nocuje netopýr rezavý
- 7
- 7
- 8
- 8
- 5
- 5
- 8
- 4
4ex.úhyn
- 13
vyvedeny pull.5.5.2005
- 11
-8
3 vejce čisté
- 6
vylétlé pull. 28.5.2005
- 9
- 9
ponechána v budce 3-4 pull.
- 5
- 5
- 6
- 4
1 zastlané vejce
- 5
- 5
- 6
- 6
možno přespává netopýr /načichlá močí/
- 9
2.5.2005
pull. v okolí budky
- 5
-5
- 9
-9
- 14
- 10
4 vejce čisté
- 6
-6
- 5
- 5
ponechán v budce, pravidelně obsazuje vyvedl 4 pull.
- 6
- 6
- 5
- 5
možno netopýr
- 10
mimo hnízdo pull.12.5.2005
- 6
- 6
- 9
vyvádění pull.5.5.2005
- 10
vyvedené pull. všechny 21.5.2005
- 7
- 3
4 ex.úhyn
- 9
- 8
1 vejce čisté
- 8
- 5
3 vejce čisté
možno obývá netopýr vodní ?
- 5
- 5
- 7
- 3
4 vejce čisté
- 5
- 5
- 6
- 6
hnízdí po druhé
- 6
zanechaná snůška
- 5
-5
úprava otvoru
- 11
-9
3 ex.úhyn
- 3
predace /krahujec/
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224. Lejsek černohl.
225. Sýkora modřinka
226. Sýkora koňadra
227. Lejsek černohl.
228. Rehek zahradní
229. Sýkora babka
230. Sýkora koňadra
231. Červenka obecná
232. Lejsek černohl.
233. Sýkora uhelníček
234. Sýkora parukářka
235. Brhlík lesní
236. Plšík lískový
237. Sýkora koňadra
238. Lejsek černohl.
239. Sýkora babka
240. Sýkora modřinka
241. Sýkora koňadra
242. Brhlík lesní
243. Sýkora koňadra
244. Myšice lesní
245. Sýkora babka
246. Lejsek černohl.
247. Sýkora koňadra
248. Červenka obecná
249. Brhlík lesní
250. Sýkora uhelníček

- 6
- 11
- 12
- 7
- 5
- 7
- 9
- 6
- 6

- 6
- 11
- 12
- 7
- 5
- 7
- 9
- 4
2 vejce zastlané
- 6
stavba hnízda
predace /krahujce ob./
- 6
- 4
2 vejce čisté
- 7
vyvedené pull. 8.5.2005
ponechán v budce 3-5 pull. 22.6.2005
- 9
- 9
- 8
- 8
- 10
- 10
- 11
- 8
3 vejce čisté
- 9
- 9 vyvádí pull. 28.4.2005
- 11
- 11
- stavba hnízda /pradace krahujec ob/ peří na budce
ponechána v budce 3 pull.
- 7
- 7
- 8
- 6
2 vejce čisté
- 12
29.4.2005 vyvedla pull.
- 6
- 5
1 úhyn
- 10
- 8
2 úhyn
- 11
- 11
-

Opravy a údržba budek
Údržba byla provedená u 90 ks budek / stříšky, oprava v letových otvorů a instalace nových
110 ks budek za starší, které jsou opraveny a opět instalovány na lokalitě do výšky cca 1 m a označeny
číslem a písmenem X. Na lokalitě bylo poškozeno 110 ks. budek, převážně strakapoudem vel.
/rozštípané v letové otvory a narušené stříšky/. Další poškození budek provádí vandalové. Tyto budky
byly okamžitě nahrazený novými a opětovně obsazeny ptáky. Predace, byla zjištěna vysoká/pozn:
kuny, strakapoud vel. a krahujec ob./. Dále byl zjištěn hmyz /vosy /ve 2 budkách. V r. 2005 nebyl
zjištěn v budkách hmyz / čmelák a sršeň/.Celkem hnízdění ptáků na této lokalitě v r. 2005 můžeme
posoudit za velmi úspěšnou.Velké ztráty byli zjištěné vlivem chladného počasí v druhé dekádě května,
kdy teplota silně poklesla. Letošní dlouhá zima měla vliv na hnízdění ptactva. Jarní oteplení v měs.
březen a duben, mělo za následek, rychlé obsazování budek sýkorami a brhlíkem lesním.Co se týká /
lejsků/ je tato lokalita nejsledovanější a úspěšná na rozlohu a počtu v celé České republice. Rok 2005
byl pro tento druh s cela neobvyklý na čemž se podepsala dlouhá zima. Na lokalitě zahnízdil lejsek
černohlavý pouze 71 obsazených budek, lejsek bělokrký, šedý a malý nezahnízdily vůbec, ani nebyly
na lokalitě pozorovány. Pozn: popis viz. tabulka 2003-2005.
Třetí louka - Litvínov / naučná stezka / - lesní úsek porostu 357, 358, 359.
Krušné hory nad.m.v. 365 - 480 m. / f. č. 5347 D /
Litvínov - / Třetí louka/ je též studijní lokalita, kde je rozvěšeno do r. 2003 150 ks budek. V r.
2004 bylo instalováno dalších nových 50 ks budek. Celkový počet 200 ks budek po trase naučné
stezky o rozšíření nových lesních úseků / 357, 358, 359 / v délce 2, 5 km a závěr je na Třetí louce o
rozloze 20 ha. Tyto budky jsou evidovány číselnou evidencí, které jsou pod stálou kontrolou a
údržbou / čištění, nátěry a potřebné opravy/. Celkem letos zde zahnízdilo 18 druhů ptáků, což je o pět
druhů méně, čtyři druhy savců a jeden druh hmyzu / viz: popis druhů - tabulka 2003-2005 /. Porost
lokality se skládá převážně z listnatých stromů např: buk, dub, jasan , javor a bříza. Z jehličnanů je
zastoupen smrk, borovice a modřín /stáří 70 -100 let. Dále na hnízdění ptáků má vliv květnatá louka
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obohacená okolními prameny, kalištěm a mokrou loukou, kde se nachází spousta potravy pro ptactvo.
Tato louka je bohatá na keře, kde hnízdí několik druhů .
Popis druhů a počet.
Ptáci
puštík obecný
kulíšek nejmenší
špaček obecný
strakapoud velký
sýkora koňadra
sýkora babka
sýkora lužní
sýkora modřinka
sýkora uhelníček
sýkora parukářka
rehek zahradní
červenka obecná
lejsek černohlavý
lejsek bělokrký
lejsek malý
šoupálek kr. prstý
šoupálek dl. prstý
brhlík lesní
konipas horský

- 1 / pravidelně hnízdí /
- 1 / zahnízdil potřetí v budce v r. 2005 hnízdí špačkovník/
- 3 / hnízdí pravidelně/ pozn: má velký výběr dutin
1 / hnízdí v budce vlastní úpravy – 2005/
- 22 / hnízdí pravidelně/ pozn: klesající stav tohoto druhu
- 12 / hnízdí pravidelně- stoupající stav
- 4 / vzácně hnízdí/
- 14 / hnízdí pravidelně/- stoupající stavstav
- 6/ vzácně hnízdí v budkách, používá spíše vývraty/
- 7 / vzácně, ale pravidelně 1 - 2 páry/- v r. 2005 vyšší stavy
- 9 / vzácně hnízdící/ - stoupající stav v r. 2005
- 7 / hnízdí pravidelně/ - stoupající stav v r. 2005
- 41 / hnízdí pravidelně/ nízký stav v r. 2004 69 párů
- 1 / na lokalitě vzácný/ - hnízdí smíšený pár Lb Lč /hybrid/
- 4 / vzácný – občas zahnízdí v budce /
- 5 / ojedinělé hnízdění, používá staré stromy/
- 1 / vzácně zahnízdil, používá totéž předchozího druhu/
- 16 / pravidelně hnízdící/- stoupající stav
- 1 /zahnízdil v rehkovníku na Divokém potoce 1 m vysoko/
v.r. 2004 a 2005 na téže místě.

Savci
veverka obecná
netopýr 3 druhy
plšík lískový
myšice lesní

-

Hmyz
čmelák skalní
vosa zemní
sršeň

- 1 / podruhé obsazené budky tohoto druhu/
- 0 /v r. 2004-2005 nebyly zaznamenány /
- 0 / v r. 2004-2005 nebyly zaznamenány/

1 / obývá sovníkové budky/
12 / různě používá budky i sovníky/
3 / častý obyvatel budek/
1 / pravidelně je pozorována v budkách/

Celkem je instalováno 200 ks budek - 154 / sýkorník/, 4 / špačkovník/, 10 / rehkovník/,
8
/šoupálkovník/, 20/ dřevěný sovník/ a 4 /plástový barelový sovník/. Budky typu sýkorník a
šoupálkovník jsou ve výšce 3 - 5 m, rehkovník 1 - 2 m, sovník 5 - 8 m.

Přehled hnízdícího ptactva v budkách / Třetí louka /
Litvínovlesní úsek porostu – 357, 358, 359.
Přehled druhů v budkách.
Č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

druh
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Sýkora babka
Lejsek černohlavý
Brhlík lesní
Sýkora koňadra
Rehek zahradní

počet vajec
- 9
- 7
- 7
- 5
- 9
- 11
- 5

počet pull.
Poznámka
-9
vylétlé pull. 19. 5. 2005
-7
-5
-9
snůška 26. 3. 2005
- 7
4 vejce zastlaná
- 5
-
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8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. -

Sýkora babka
Sýkora modřinka
Lejsek malý
Lejsek černohlavý
Lejsek černohlavý
Sýkora koňadra
Lejsek černohlavý
Sýkora koňadra
Rehek zahradní
Lejsek černohlavý
Sýkora parukářka
Sýkora uhelníček
Lejsek černohlavý
Lejsek černohlavý
Brhlík lesní
Lejsek černohlavý
Lejsek malý
Lejsek černohlavý
Rehek zahradní
Lejsek černohlavý
Červenka obecná
Sýkora modřinka
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Sýkora babka
Lejsek černohlavý
Sýkora koňadra
Lejsek malý
Brhlík lesní
Sýkora koňadra
Sýkora parukářka
Lejsek černohlavý
Lejsek černohlavý
Sýkora uhelníček
Lejsek černohlavý
Sýkora parukářka
Lejsek bělokrký
Lejsek černohlavý
Červenka obecná
Lejsek černohlavý
Lejsek černohlavý
Sýkora lužní
Rehek zahradní
Sýkora koňadra
Brhlík lesní
Lejsek černohlavý
Rehek zahradní
Sýkora lužní
Sýkora modřinka
Lejsek černohlavý
Lejsek černohlavý

- 7
-8
-5
- 6
-5
- 9
- 8
- 7
- 7
- 6
- 5
- 10
- 5
- 7
- 11
- 5
- 5
- 5
- 6
- 6
- 5
- 10
- 8
-5
-9
-6
- 12
-5
-8
-8
-5
-5
-5
-9
-7
-5
-5
-7
-6
-5
-7
-7
-5
- 10
- 12
- 5
- 6
- 6
- 8
- 6
- 6

- 7
- 8
- 5
vzácně hnízdí
- 5
1 vejce čisté
- 5
- 7
2 ex. úhyn
- 6
2 vejce čisté
- 7
-7
- 6
- 5
- 10 vyvedené 12.4. 2005
- 5
- 5
2 vejce zastlaná
- 9
2 ex. úhyn
- 5
- 5
vzácně hnízdí
- 5
- 6
- 6
-5
rehkovník
-7
3 vejce čisté
-8
zanechaná snůška /predace/
-8
1vejce čisté
-6
vylétlé pull. v okolí budky 5. 5. 2005
- 5
vzácně hnízdí
- 8
- 8
- 5
- 5
-5
vylétlé pull.4. 5. 2005
zanechaná snůška
-5
hybrid Lč - Lb neoplozená vejce
-7
-6
-5
-7
-7
-5
-8
2 vejce čisté
vyvedené 1. 5. 2005
-5
-5
1ex.úhyn
-6
vyvedené 12. 5. 2005 v okolí budky
-6
-4
2 vejce čisté
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59. - Rehek zahradní
- 2
predace / krahulec ob./ peří
60. - Lejsek černohlavý
-6
-6
61. - Sýkora babka
- 9
vyvedené 17. 5. 2005 v okolí
62. - Sýkora koňadra
- 8
-8
63. - Sýkora koňadra
- 10
vylétlé pull. v okolí budky 10. 5. 2005
64. - Lejsek černohlavý
- 6
- 6
65. - Brhlík lesní
- 10
vylétlé pull 1. 5. 2005 v okolí
66. - Lejsek černohlavý
- 8
- 8
67. - Šoupálek dl.prstý
nerušen / rehkovník budka/ vyvedl pull.
68. - Sýkora koňadra
- 9
- 9
69. - Sýkora babka
- 4
zanechaná snůška / predace/
70. - Sýkora koňadra
- 11
- 11
71. - Brhlík lesní
- 10
- 8
2 vejce zastlaná
72. - Sýkora modřinka
- 9
- 9
73. - Sýkora lužní
- 7
- 7
74. - Rehek zahradní
- 5
- 5
75. - Sýkora parukářka
- 5
- 5
76. - neobsazená budka možno netopýři ?
sovník
77. - neobsazená budka - využitá pro netopýři
sovník
78. - neobsazená budka - potřebně využitá
sovník
79. - neobsazená budka
sovník
80. - Kulíšek nejmenší
/ nerušen/ vyvedl 4 pull. 1.6. 2005
sovník
81. - neobsazená
/ obývaná netopýrem- druh neznám ?/
sovník
82. - neobsazená
/barel sovník/
83. - Veverka obecná
obývá sovník pravidelně
sovník
84. - Netopýr rezavý /vylétává z budky/
sovník
85. - Puštík obecný
hnízdí pravidelně / nerušen/ vyvedl 2-4 pull. ?
sovník
86. - Netopýr rezavý / vylétá z budky/ pozn: moč a trus.
sovník
87. - Vy užitá /netopýrem ?/
sovník
88. - neobsazená budka – potřebně využitá / netopýr a ptáci/ nocují
sovník
89. - neobsazená budka
sovník
90. - Netopýr rezavý / nerušen/
sovník
91. - neobsazená budka – potřebně využívaná
sovník
92. - neobsazená budka – potřebně využívaná
sovník
93. - neosazený /sovník barel/ v r. 2004 hnízdil kalous ušatý
sovník
94. - obsazená budka – využívaná netopýrem druh neznám ?
sovník
95. - Netopýr rezavý / obývá pravidelně/ nerušen.
sovník
96. - Lejsek černohlavý
- 5
-5
97. - Sýkora uhelníček
- 10
vyvedené 8.5. 2005
98. - Sýkora babka
-8
- 8
99. - Lejsek černohlavý
-7
- 3
4 vejce čisté
100. -Sýkora koňadra
- 15
všechna pull. vyvedené
101. -Šoupálek kr.prstý
-7
nerušen /šoupálkovník/
102. -Lejsek černohlavý
-7
- 7
103. -Lejsek černohlavý
-5
- 5
104. -Sýkora parukářka
-5
- 3
2 ex. úhyn
105. -Sýkora babka
-8
vylétlé pull.25. 5. 2005 v okolí
106. -Brhlík lesní
- 10
- 8
2 vejce zastlaná
107. -Červenka obecná
-5
- 5
rehkovník/vývrat/
108. -Lejsek černohlavý
-5
-5
109. -Špaček obecný
-6
-6
-
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110. -Šoupálek kr.prstý
111. -Sýkora parukářka
112. -Sýkora koňadra
113. -Šoupálek kr.prstý
114. -Lejsek černohlavý
115. - Sýkora modřinka
116. -Plšík lískový
117. -Lejsek černohlavý
118. -Myšice lesní
119. -Lejsek černohlavý
120. -Lejsek malý
121. -Špaček obecný
122. -Šoupálek dl.prstý
123. -Brhlík lesní
124. -Sýkora babka
125. -Lejsek černohlavý
126. -Sýkora koňadra
127. -neobsazená budka
128. -Sýkora koňadra
129.- Sýkora babka
130.- Rehek zahradní
131.- Sýkora modřinka
132.- Sýkora lužní
133.- Brhlík lesní
134.- Sýkora koňadra
135.- Strakapoud velký
136.- Červenka obecná
137.- Lejsek černohlavý
138.- Brhlík lesní
139.- Sýkora koňadra
140.- Sýkora babka
141.- Lejsek černohlavý
142.- Brhlík lesní
143.- neobsazená
144.- Šoupálek dl.prstý
145.- Lejsek černohlavý
146.- Sýkora modřinka
147.- Sýkora koňadra
148. Lejsek černohlavý
149.- brhlík lesní
150.- Netopýr rezavý
151.- Lejsek černohlavý
152.- Sýkora uhelníček
153.- Plšík lískový
154.- Sýkora babka
155.- neobsazená budka
156.- Lejsek černohlavý
157.- Sýkora parukářka
158.- Lejsek černohlavý
159.- Šoupálek kr.prstý
160.- Brhlík lesní
161.- Sýkora koňadra
162.- Sýkora koňadra
163.- Lejsek černohlavý

-5
- 10
-8
-7
-5
-6
-4
- 6
- 5
- 9
- 9
- 5
- 10
- 11
- 8
- 5
- 9
- 7
- 10
-4
-5
-6
-5
-9
-8
-7
-5
- 10

stavba hnízda nerušen
-5
hnízdí pravidelně
vyvedené všechny
nerušen
-5
2 vejce čisté
vylétlé pull. cca 8-10 12.5.2005 v okolí
ponechán v budce cca 3-4 pull.
-5
ponechána v budce /podestýlka z listí/
-6
počátek snůšky 18.5. 2005
- 6
- 5
predace /dravce/
- 9
-5
zanechaná snůška /možná predace/
obývá netopýr
vylétlé pull. 20.5. 2005
okolí budky
-8
-5
-9
-7
-10
zanechaná snůška / predace/
- 5
úprava otvoru
- 6
- 5
- 6
3 vejce čisté
- 8
- 7
- 5
- 8
2 ex. úhyn

- 3
nerušen budka
- 5
- 5
- 9
vylétlé pull. v okolí budky
- 14
vylétlé pull. 18.5. 2005
- 7
-7
- 5
druhá snůška 5.6. 2005
nerušen / 1 pull./ 22.5.2005
sýkorník
- 7
-7
- 8
-8
ponechán v budce /pull.?/
-6
-6
-5
- 5
-5
- 5
-7
- 7
stavba hnízda 28.4 .2005
- 10
15.5.2005
vyvedené pull.
-8
- 8
vyvádí cca 6-8 pull. 18. 5.2005 u budky
- 5
- 5
-
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164.- Lejsek černohlavý
165.- neobsazená budka
166.- Brhlík lesní
167.- Sýkora babka
168.- lejsek černohlavý
169.- Sýkora babka
170.- Sýkora modřinka
171.-Sýkora parukářka
172.- Lejsek černohlavý
173.- Šoupálek kr.prstý
174.- Sýkora modřinka
175.- neobsazená budka
176.- Lejsek černohlavý
177.- Sýkora modřinka
178.- Brhlík lesní
179.- Lejsek černohlavý
180.- Rehek zahradní
181.- Konipas horský
hnízdí po druhé 2004-2005.
182.- Červenka obecná
183.- Sýkora uhelníček
184.- Sýkora modřinka
185.- Brhlík lesní
186.- neobsazená budka
187.- Sýkora uhelníček
188.- Červenka obecná
189.- Sýkora babka
190.- Špaček obecný
191.- Sýkora modřinka
192.- Plšík lískový
193.- Sýkora koňadra
194.- Čmelák skalní
195.- Červenka obecná
196.- Brhlík lesní
197.- Špaček obecný
198.- Rehek zahradní
199.- Lejsek černohlavý
200.- Sýkora koňadra

- 7
- 7
možno netopýr ?
- 8
- 8
- 10
- 7
3 vejce čisté
- 5
- 5
- 9
- 9
- 8
zanechaná snůška /predace/
- 5
-5
- 6
- 6
- 7
- 7
- 13
- 13
vyvedené
- 6
- 6
- 7
- 7
- 9
- 9
- 3
náhradní snůška
- 6
-6
- 5 / rehkovník/ na Divokém potoce. Tento druh zde
- 5
- 9
- 10
- 9
možno netopýr ?
- 11
- 5
- 7
- 5
- 10

-

5
9
10
9

vyvedené
-

15. 5 2005 pull. v okolí
- 5
- 7
- 5
- 10
vyvedené
ponechán v budce 2-3 pull.
- 9
-

-9
pouze kontrola
- 5
- 3 zanechaná snůška ?
-6
-6
-7
-9

- 5

-

-

-

6
6
7
9

Závěrečný popis - lesní úsek porostu - 357, 358, 359
Na lokalitě / Třetí louka/ je instalováno 200 ks budek. Celkem zde zahnízdilo 19 druhů ptáků
o čtyři druhy méně než v r. 2004, dále budky obsadil savec ve 4 druzích a 1 druh hmyzu. Obsazených
budek ptáky, bylo 155, savci 17, hmyzem v 1 případě. 17 ks budek nebylo obsazeno , převážně typ /
sovník /, který obsazují nejspíše netopýři. Na lokalitě nezahnízdil v budce /kalous ušatý, kos černý,
střízlík obecný a lejsek šedý /. Naopak je sledované navýšení hnízdícího ptactva – rehek zahradní,
lejsek malý, sýkora parukářka, sýkora lužní, sýkora babka, sýkora uhelníček a šoupálek kr.prstý.
Pokles je sledován u lejska černohlavého v r. 2004 69 párů v r. 2005 41 párů, lejsek bělokrký zahnízdil
pouze smíšený pár / hybrid/. U savců je sledován vyšší stav netopýrů, převážně v budkách pro
sovy / sovníky/. Viz: tabulka obsazených budek rok 2003 –2005.
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Aktivita ochránců a ornitologů
Toto lokalita slouží k studijním účelům, převážně ptactva. Dále je prováděno sledování
hnízdních možností ptáků , kde naši členové provádí menší úpravy terénu např: prořezávky náletových
porostů u budek, kde se to projevuje navýšení hnízdních párů, převážně u lejsků ,dále prořezávky
poslouží k návratu ptačím druhů, které zde nedávno hnízdily např: linduška lesní, pěnice slavíková ,
budníček lesní a ťuhýk obecný. Aktivita ornitologů spočívá převážně kroužkování ptáků a průzkum
hnízdní bionomie ptactva hnízdící v budkách na lokalitě. Údržba a opravy budek se provádějí shodně,
jak na předchozí lokalitě / Loučenská výsypka/.
Přílohy:
Třetí louka- lesní porost 357-358-359 / faun.čtverec 5347 D/
POROVNÁNÍ OBSAZENÍ BUDEK A ANALÝZA V ROCE 2003-2005
Rozvěšeno stálých 200 ks budek

Puštík obecný
Kalous ušatý
Kulíšek nejmenší
Strakapoud velký
Špaček obecný
Kos černý
Střízlík obecný
Sýkora modřinka
Sýkora koňadra
Sýkora babka
Sýkora lužní
Sýkora uhelníček
Sýkora parukářka
Lejsek černohlavý
Lejsek bělokrký
Lejsek malý
Lejsek šedý
Brhlík lesní
Šoupálek dlouhoprstý
Šoupálek krátkoprstý
Červenka obecná
Rehek zahradní
Konipas horský

PTÁCI
Strix aluco
Asio otus
Glaucidium passerinum
Dendrocopos major
Sturnus vulgaris
Turdus merula
Troglodytes troglodytes
Parus caeruleus
Parus major
Parus palustris
Parus montanus
Parus ater
Parus cristatus
Ficedula hypoleuca
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Muscicapa striata
Sitta europaea
Certhia familiaris
Certhia brachydactila
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Motacilla cinerea

2003
1
0
1
0
2
0
1
14
13
5
1
4
2
55
1
2
0
7
1
1
2
1
0

2004
1
1
1
1
2
1
0
11
23
10
1
5
5
69
4
2
1
17
1
3
5
4
1

Veverka obecná
Plšík lískový
Myšice lesní
Netopýr - 3druhy

Savci
Sciurus vulgaris
Muscardinus avellanarius
Apodemus flavicollis
/ Chiroptea /

2003
1
1
1
4

2004
1
1
1
11

Vosa obecná
Čmelák skalní
Sršeň obecná

HMYZ
Vespola vulgaris
Bombus lapidarius
Vespa crabro

2003
1
1
1

2004
0
2
0
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2005
1
0
1
1
3
0
0
14
22
12
4
6
7
41
1
4
0
16
1
5
7
9
1
2005
1
3
1
12
2005
0
1
0

Loučenská výsypka- lesní porost 476-477 / faun.čtverec 5347 C/
POROVNÁNÍ OBSAZENÍ BUDEK A ANALÝZA V ROCE 2003-2005
Rozvěšeno stálých 250 ks budek

Puštík obecný
Sýček obecný
Kulíšek nejmenší
Strakapoud velký
Krutihlav obecný
Špaček obecný
Vrabec domácí
Vrabec polní
Lejsek černohlavý
Lejsek bělokrký
Lejsek malý
Lejsek šedý
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Sýkora babka
Sýkora lužní
Sýkora uhelníček
Sýkora parukářka
Brhlík lesní
Červenka obecná
Rehek zahradní
Rehek domácí
Šoupálek dlouhoprstý
Šoupálek krátkoprstý
Konipas bílý

PTÁCI
Strix aluco
Athene noctua
Glaucidium passerinum
Dendrocopos major
Jynx torquilla
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus
Ficedula hypoleuca
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Muscicapa striata
Parus major
Parus caeruleus
Parus palustris
Parus montanus
Parus ater
Parus cristatus
Sitta europaea
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Certhia familiaris
Certhia brachydactila
Motacilla alba

2003
1
1
1
1
1
1
1
1
96
5
2
1
32
32
10
1
2
1
13
2
1
1
1
1
0

2004
2
1
1
3
3
1
2
2
98
4
3
2
29
22
9
4
6
4
13
4
5
2
1
2
1

2005
1
0
0
2
5
2
0
3
71
0
0
0
30
28
9
6
9
7
16
7
9
0
0
2
0

Veverka obecná
Plšík lískový
Myšice lesní
Netopýr - 2 druhy

Savci
Sciurus vulgaris
Muscardinus avellanarius
Apodemus flavicollis
/ Chiroptea /

2003
1
3
1
2

2004
1
5
3
3

2005
0
6
3
5

HMYZ
Vespa crabro
Vespola vulgaris
Bombus lapidarius
Formica rufa

2003

Sršeň obecná
Vosa obecná
Čmelák skalní
Mravenec lesní

1
1
0
1

2004
2
2
2
1

2005
0
2
0
0
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Netopýři Liberecka 2005
Číslo projektu: 230405
Program: Sledování a ochrana netopýrů
Podpora projektu: 33 000,- Kč
Podávající organizace:
36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH
Generála Píky 804/3
460 01 Liberec 1
Řešitel:
Daniel Horáček
Úvod
Projekt je řešen ve třech rovinách. První z nich je cílený chiropterologický výzkum (víz.
metodika), v druhé rovině jsou na základě výsledku předešlého výzkumu řešeny ochranářská opatření
(řešeno z jiných grantů - oprava uzávěry na Malé Base a Loupežnické jeskyni, instalace nové průletné
mříže na Velké Basa, instalace podlážky pod letní kolonii v Českém Dubu, uklid netopýřího trusu
v Českém Dubu a ve Zdislavě) a ve třetí rovině propagace významu netopýrů v přírodě a důvodu
jejich ochrany (řešeno z jiných grantu- pexeso, pohlednice, Evropská Noc pro netopýry).
Metodika výzkumu
Výzkum probíhá ve třech liniích. Z nich první a nejdéle využívaná je vizuální sčítání na
zimních (prováděno od roku 1989) a letních koloniích (prováděno od roku 1996). Druhou úrovní je
odchyt před vchody do jeskyní a štol (využívané od roku 1995) a třetí velmi významnou linií je
detektorování (prováděné od roku 1996,umožňující určit většinu druhů nebo skupinu několika druhů a
postihnout, zda v době detektorování využívají zkoumaný biotop k přeletům , lovu nebo velmi vzácně
lze nalézt tímto způsobem i letní kolonii), které bude pro svůj charakter práce neovlivňující netopýry
preferováno.
Letní a zimní kolonie-vizuální sčítání
Pro velkou citlivost netopýrů na zásah do letních i zimních kolonií bude výzkum omezen jen
na vizuální sčítání. Jelikož ve sledované oblasti je dosud málo známých letních kolonií, pokusíme se o
vyhledání nových. Nejvýznamnější ze známých a nových budou pravidelně monitorovány (kostel ve
Zdislavě, škola v Českém Dubu, zámek v Bělé pod Bezdězem, hrad Kost, kotelna na Hrubé Skále). Na
zimovištích v oblasti Ještědského hřebene (Západní j. ,propast Rokytka I , jeskyně Rokytka IINedobytná j., Liščí j., propast a jeskyně Malá Basa, Hanychovská j., Panenská Hůrka-Vodní štola,
štola na Ovčí Hoře, Cechovní štola, štola a šachta na Šachetním vrchu, sklepy hradu Grabštejna)
pravidelně probíhá sčítání a to dvakrát ročně (prosinec,únor), jen na lokalitách Západní j. a
Hanychovská j. je interval návštěv jeden měsíc (vždy nejblíže k 21. dni v měsíci od listopadu do
března). Pro zpracování výsledků bude užita kontrola s nejvyšším stavem v dané sezóně. Tím bude
eliminován vliv rozdílného průběhu počasí v zimním období. Mimo Ještědský hřeben provádíme
zimní sčítání v oblasti Jizerských hor (štoly u Nového města pod Smrkem, Přepouštěcí kanál na Bíle
Desné, přepouštěcí kanály vodního díla Mšeno, štola Proseč-Peklo) a Českého ráje (hrady Kost,
Valdštejn a Hrubá Skála, zámky Hrubý Rohozec a Mnichovo Hradiště, jeskyně Krtola a Sklepy pod
Troskami a štola na úbočí vrchu Kozákov). Dále spolupracujeme s Okresním vlastivědným muzeem
v České Lípě při kontrolách zimovišť Českolipska (Pustý kostely u Svitavy, podzemní důl ve Skalici,
štoly pod hradem Děvín, sklepy zámku v Zákupech, štola a pivovarské sklepy pod hradem Lemberk a
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jeskyně na Milštejně). Od roku 2000 provádíme zimní sčítání netopýrů v Bozkovských Dolomitových
j., a od roku 2001 jeskyně Na Vošmendě . V roce 2003 oblast Lužických hor.
Netting
neboli odchyt netopýru do japonských nárazových sítí a nárazové klece, pro svůj charakter
(radikálně ovlivňuje život netopýrů), využíváme jen v období přeletů (tj. srpen až listopad), a to
zejména u vchodů do podzemních prostor, které mají v daném období sociální význam a které často i
v zimním období slouží jako zimoviště. Dále provádíme netting v jarním období na výletu ze zimovišť
a pro případné přesné určení druhu jednorázově u výletu letních kolonií. Kroužkování od roku 2001 se
na Ještědském hřebeni již neprovádí. V minulosti byla při kroužkování zvolena určitá barva kroužků
pro každou lokalitu, což i nadále umožňuje identifikovat původ kroužkovance na zimovišti a letní
kolonii a často tedy není nutno, pokud nejde z jakýchkoli důvodů odečíst kroužek, netopýra rušit či
brát do ruky. Odchyty na Ještědském hřebenu jsou přerušeny na dobu dvou až tří let. Další odchyty
proběhnou v Jizerských horách , Lužických horách a v oblasti Českolipska. Kroužkování netopýrů
používáme krátkodomě (max. 3 až 4 roky) na nově zkoumaných lokalitách pro ověření vzájemných
jejich vazeb jednotlivých lokalit.
Detektorování
V každém čtverci biologické sítě, přesněji řečeno v 1/4 čtverce základní biologické sítě,
proběhne jeden, buď bodový, nebo liniový transekt, náhodně vedený tak, aby postihl všechny
významné biotopy v dané oblasti. Získané výsledky budou vyhodnoceny, a to s ohledem na zanedbání
statistické charakteristiky, pouze biologicky.
V oblasti Frýdlantska bude zaměřen na intravilán, vodní toky, údolní nivy a park zámku
Frýdlant.
Vlastní výsledky výzkumu:
Zimní kolonie
Již tradičně provádíme kontrolu stavu netopýrů na zimovištích Českého Ráje (Kost, Krtola,
Mnichovo hradiště, jeskyně Sklepy pod Troskami, Valdštejn, Hrubá Skála, Hrubý Rohovec, Jeskyně
pod Reisovou Vyhlídkou, Jendova sluj a Kozákov), Ještědského hřbetu (Západní jeskyně, Panenská
Hůrka-Vodní, Nedobytná jeskyně, Rokytka, štola na Ovčí hoře, Šachetní vrch, Liščí jeskyně, jeskyně
Malá Basa a Hanychovská jeskyně), Hrádecka (Grabštejn), Jablonecka (Peklo-Prosečn/N) a
Podkrkonoší (Bozkovské dolomitové jeskyně). Na všech sledovaný 32 lokalitách bylo zjištěno celkem
869 netopýrů 14 druhů (víz. tab. č.1). Již tradičně nejpočetnějším zjištěným druhem je druh
Rhinolophus hipposideros (vrápenec malý), zejména v oblasti Českého Ráje. Méně dominantní je
v oblasti Ještědského hřbetu, kde jsou početně dominantní i druhy Myotis myotis (netopýr velký),
Myotis daubentonii (netopýr vodní). Velmi zajímavé je společné zimoviště druhu Pipistrellus
pipistrellus (netopýr hvízdavý) a Vespertilio murinus (netopýr pestrý) ve spárách panelových domu na
sídlišti Broumovská v Liberci. Celkem bylo nalezeno 30 netopýrů obou druhů, ale vzhledem
k existenci spár, které nelze kontrolovat bude počet zimujících netopýrů ve skutečnosti výrazně vyšší.
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SUM

V.mur

P.pip

B.bar

E.ser

E.nil

P.aus

P.aur

N.noc

Sp.id

M.ema

M.nat

M.bra

M.myst

M.daub

M.myo

Kvadrát

Zimoviště

Rh.hip

Datum

Tabulka č. 1 – Přehled zjištěných počtů netopýrů na zimovištích v sezóně 2004- 2005

Oblast

Kost

Český Ráj

18.1.2005 260

Staré Hrady

Český Ráj

17.1.2005

1

Jendova sluj

Český Ráj

18.1.2005

3

Krtola

Český Ráj

18.1.2005 106

Mnichovo
Hradiště

Český Ráj

18.1.2005

2

Sklepy pod
Troskami

Český Ráj

17.1.2005

29

Kozákov

Český Ráj

18.1.2005

1

Valdštejn

Český Ráj

17.1.2005

1

4

Jeskyně pod
Raisovou
vyhl.

Český ráj

17.1.2005

Hrubá Skála

Český Ráj

17.1.2005 189

Hrubý
Rohozec

Český Ráj

17.1.2005

Bozkovské
jeskyně

Podkrkonoší

25.1.2005

Lužické
Cvikov Ačko hory

11.1.2005

Mylštejn

Lužické
hory

11.1.2005

Nový Bor

Lužické
hory

11.1.2005

Prysk

Lužické
hory

11.1.2005

Vápenka

Lužřické
hory

11.1.2005

Mařenice
náhon

Lužické
hory

11.1.2005

1

261 5456 Sklep
1 5558 Sklep
3 5456 Jeskyně

2

1
1

7

1

3

113 5456 Jeskyně

10

13 5455 Sklep

1

37 5457 Jeskyně

2

1

4 5457 Štola

1

1

3

6 5457 Sklep

2

191 5457 Sklep

4 5457 Jeskyně

2

3
9

2

1

1

6 5456 Sklep

1

11 5853 Jeskyně

1

1 5153 Štola

1

3 5153 Jeskyně
Podzemní
0 5253 lom

1

Podzemní
6 5252 lom

5
1

1 2052 Štola
0 5154 Štola

Město
Broumovská

Liberec

Typ
zimoviště

22.3.2005

12

18

30

5256

Panelový
dům

Hanychovská Ještědský
jeskyně
hřbet

22.3.2005

Malá Basapropast

Ještědský
hřbet

22.3.2005

0 5256 Jeskyně

Liščí jeskyně

Ještědský
hřbet

22.3.2005

0 5256 Jeskyně

Loupežnická
jeskyně

Ještědský
hřbet

23.3.2005

0 5255 Jeskyně

Nedobytná
jeskyně

Ještědský
hřbet

28.2.2005

20

2

1

23 5255 Jeskyně

Cechovní
štola I

Ještědský
hřbet

1.3.2005

1

1

1

3 5255 Štola

Cechovní
štola II

Ještědský
hřbet

1.3.2005

Panenská
Hůrka-vodní

Ještědský
hřbet

28.2.2005

Rokytka

Ještědský
hřbet

1.3.2005

Šachetní
vrch

Ještědský
hřbet

28.2.2005

1

8

2

1

4

2

1

19 5256 Jeskyně

0 5255 Štola

2

5

6

1

3
6

6

2
7

3
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14 5155 Štola
5 5255 Jeskyně
22 5255 Štola

Západní
jeskyně

Ještědský
hřbet

28.2.2005

Grabštejn

Hradecko

17.12.2004

Peklo Proseč n/N

Jablonecko

22.12.2004

CELKEM
Hrubý
Rohozec

47

17.1.2005

7

2

2

3
1

675
Český Ráj

19

5

3

68

37

80 5255 Jeskyně

1

1

1

4 5155 Sklep
8 5256 Štola

1

6

5

0

1

1

18

15

1

3

2

2

6

15

1

18 869
6

5456 Sklep

Letní kolonie
Pravidelné kontroly letních kolonií v sezóně 2005 proběhly ve třech sledech (víz. tab. č.2).
První a druhý byl zaměřen na kolonie druhu Myotis myotis a proběhly v první a třetí dekádě měsíce
června (Chřibská, Bělá p.B, Doxy, Zdislava, Český Dub). U lokalit Český Dub a Doksy proběhla
opakovaná kontrola ve druhém sledu, pro opožděný přílet netopýrů na lokalitu. Kontroly ve třetím
sledu se soustředily především na kolonie druhu Rhinolophus hipposideros v nich se často jednotlivě
nachází i samice druhu Myotis emarginatus (Kost, Hrubá Skála, Podsemín, Podhájí, Lemberk), s
kolonii druhu Myotis myotis v Dobé. Ten byl umístěn do poloviny měsíce července.
Dále byla zjištěna nová letní kolonie druhu Eptesicus nilssonii v Albrechticích u Frýdlantu
(kvadrát 5156), kde bylo v prostoru ve dvojité střeše pod hřebenem zaznamenáno 7 samic. Dále byla
zjištěna letní kolonie druhu Plecotus auritus v Liberci na půdě činžovního domu na Králově háji
(kvadrát 5256) kde bylo zastiženo pět jedinců.
Tabulka č. 2 – Přehled zjištěných netopýrů na letních koloniích v roce 2005
Lokalita

Kvadrát Datum

sčítáno

Myotis myotis

Myotis
emarginátus

Rhinolophus
hipposideros

půda zámku – Bělá p.
Bezdězem
půda lidové školy
umění- Český Dub
půda zámku - Doxy
půda obytného domu Dubá
půda kostela –
Zdislava
věž kostela - Chřibská
půda zámku Lemberk
Ktová 59
Staré Hrady
Půda zámku – Hrubá
Skála
půda hradu - Kost
půda chalupy - Podhájí
Půda mlýnice Podsemín
Celkem

5454

9.6.2005

samice

350

5355

23.6.2005 samice

960

5454
5453

1.7.2005
1.7.2005

samice+mláďata 520
samice+mláďata 460

5255

9.6.2005

samice

5152
5254

14.7.2005 samice+mláďata 71
14.7.2005 samice
2

21

5457
5657
5457

11.7.2005 samice
11.7.2005 samice
11.7.2005 samice

2

49
45
177

5556
5457
5457

11.7.2005 samice
11.7.2005 samice
11.7.2005 samice

4

215
27
38

6

572

400

1
1

samice

2.765(2.399 samic)

Odchyt (netting)
V roce 2005 proběhlo sedum odchytu, na nichž bylo zaznamenáno 262 netopýrů 11 druhů
(víz. tab. č.3). Odchyty byli cíleně zaměřen na oblast Lužických hor, Českolipska a Českého
Středohoří, zejména na sledování významu paledových jeskyní (jeskyně Naděje, Bezděz, Buková
hora) pro netopýry v období podzimních přeletů. Krom lokality Hanychovská jeskyně na všech byli
netopýři kroužkováni. Data z kroužkovacího deníku jsou předány do centrální evidence kroužkovanců
vedené ČESONem.
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Tabulka č. 3 – Přehled chycených netopýrů v roce 2005
Lokalita

Kvadr
at
5153

Mylštejn
Bezděz
Hynychvská
j.*
Buková horaLedová j.
Ledová j.
Naděje
Bezděz
Buková
hora-Ledová
j.

5454
5256
5351
5153
5454
5351

Datum / Rh.h M.m M.d M.m M.b M.n M.b
Druh
ip
yo
au
ys
ra
at
ec
9..10.8.2000
1
2
5
11.6
1
2
12.8.2005
26.8.2005

2

14

5

1

1

M.e
ma

1

Pl.a
ur

Ep.
nil

P.pi
p

SUM

2

5

1

10

1

25

29.30.8.2005

3

5

14

5

2.-3.9.2005

3

5

5

6

3

1

9

8.-9.9.2005

6

8

6

8

54

5

46

133

4

11

9.10.10.2005

CELKEM
*
odchyt ukončen v 0:00 hod

6
2

13

40

32

1
26

1

14

59

7

1

75

4

4

42
36

3
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Detektorování
Většina detektorovacích transektů byla zaměřena na oblast Frýdlantska, kde se nedají účinně
využít další metody výzkumu netopýrů. Proběhli čtyři transekty, a to 4.5.2005 (Dubák-5056A),
19.6.2005 (Frýdlant 4956C,D), 20.7.2005 ( Horní Řasnice 4957A,C) a 29.7.2005 (Dolní Řasnice –
Bulovka 4956 D,B). Dalších šest nocí bylo detektorováno v Českém Ráji (Frýdštejn 5357, Bartošova
Pec 5356, Rakousy 5357, Hrubá Skála 5457, Trosky 5457, Věžák 5457), konkrézně 30.5.2005;
1.6.2005; 17.7.2005; 18.7.2005; 30.8.2005 a 31.8.2005. Též šest nocí bylo detektorováno na
Kokořínsku (5352, 55353, 5452, 5453, 55552,5553, 5653), konkrétně 29.6.2005; 30.6.2005;
26.7.2005; 27.7.2005; 17.8.2005 a 18.8.2005. Další detektorování proběhlo v NPR Břehyně-Pecopala,
Pločnice, a Hradčany (5454), konkrétně 24.6.2005 a 24.7.2005.
Při detektorovány byli jednotlivé hlasy nahrávány a v současné době probíhá jejich PC
analýza a dodatečné určování druhů. Zatím bylo zpracováno jen několik nahrávek (víz. příloha) další
budou zpracovávány průběžně v zimních měsících. Tato operace je značně zdlouhavá a z celkových
440 minut z nich doposud bylo analyzováno 310 minut.
Zatim bylo detektoráváním na Frýdlatsku prokázáno 10 druhů (Myotis daubentonii, Myotis
nattereri, Myotis mystacinus-Brasndtii, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Pipistrellus
pipistrellus, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Nyctalus leislerii, Plecotus auritus). Na území
CHKO Český ráj bylo prokázáno detektorovánim 14 druhů. (Myotis myotis, Myotis daubentonii,
Myotis mystacinus/brandtii, Myotis bechsteinii, Myotis nattereri, Myotis emarginatus, Pipistrellus
pipistrellus, Pipistrellus Pygmeus, Pipistrellus nathusii, Eptesicus seroitinus, Eptesicus nilssonii,
Barbastella barbastellus, Nyctalus noctula, Nyctalus leislerii a Barbastella barbastellus). Na území
CHKO Kokořínsko bylo zaznamenáno 12 druhů (Myotis myotis, Myotis daubentonii, Myotis
mystacinus/brandtii, Myotis bechsteinii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus nathusii, Eptesicus
seroitinus, Eptesicus nilssonii, Barbastella barbastellus, Nyctalus noctula, Nyctalus leislerii a
Rhinolophus hipposideros). Na území NPR Břehyně-Pecopala bylo zjištěno 12 druhů (Myotis myotis,
Myotis daubentonii, Myotis mystacinus/brandtii, Myotis bechsteinii, Pipistrellus pipistrellus,
Pipistrellus nathusii, Eptesicus seroitinus, Eptesicus nilssonii, Barbastella barbastellus, Nyctalus
noctula, Nyctalus leislerii a Vespertilio murinus).
Zabezpečení zimovišť a opravy poškozených uzávěr
V roce 2005 bylo nutné opravit poškozené uzávěry zimovišť netopýrů v Novém městě pod
Smrkem (štoly Beránek Boží, Bohatá Útěcha, Děti Izraele, František, Petr a Pavel, Blažená Bohatá
Útěcha, Nadílka Štěstí), v Lužických horách (štola Áčko, Ledová jeskyně Naděje), Ještědský hřeben
(Panesklá hurka-vodní štola, Šachetní vrch-Dědičná štola), v Českém Středohoří (štoly na Čéčce),
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Jablonecku (Proseč n.N-Peklo) a v Českém Ráji (Krtola, Sklepy pod Troskami). Nově byla
zabezpečena lokalita komín štoly Bohatá Útěcha (Nové Město p.S), štola na Kozákově a jeskyně
Sklepy pod Troskami (Český ráj), druhý vchod jeskyně Kovárna na Mylštejně (Lužické hory) a nová
mříž na lokalitu Slunečná-Kozlí (České Středohoří). Všechny práce na SDD a OPDD byli provedeny
na ohlášení na OBÚ v Liberci.
Protože nebyla tato činnost podpořena přímo z projektu řešilo se vzniklá situace
vyfinancováním prací Krajským úřadem v Liberci, LČR s.p., nebo z programu PPK správ CHKO
Jizerské a Lužické hory, Český ráj a z prostředku MŽP ČR .
Propagace
Vydání propagačních materiálu
V roce 2005 připravujeme vydání omalovánek s netopýry, tento materiál bude vydán pro
ČESON jako zakázka.
Evropská noc pro netopýry
Již tradičně 9 ročník této akce proběhl v Liberci v Panském lomu u ústí Hanychovské jeskyně
v noci 26.8.2005 od 21:00 hod. Po několik let je tato akce největší ze všech Evropských nocí pro
netopýry pořádaných v ČR. Akce se zúčastnilo pouze asi 250 lidí. Druhou noc pro netopýry jsme
pořádali v Lužických horách u ústí Ledové jeskyně Naděje dne 2.9.2005. Na toto odlehlé místo od
větších měst dorazilo zhruba 140 lidí. Program na obou akcí byl totožný. U vchodu do jeskyně
probíhaly ukázky výzkumu netopýrů (odchyt, vážení, měření, kroužkování), návštěvníci se mohli
seznámit s živými netopýry z blízka. Dětem jsme umožnili chycené malé druhy netopýrů vypustit zpět
do přírody. Souběžně s tím probíhala diapřednáška o netopýrech. Pro tento účel jsme měli zapůjčenou
elektrocentrálu. Dále si zde mohl každý snadno pořídit některý z našich propagačních materiálů o
netopýrech. Obě akce byli hrazeny z jiných zdrojů a ne jejich pořádání jsme spolupracovali
s Eurobatem, Česonem, správou CHKO Jizerské hory a správou CHKO Lužické hory.
Přeshraniční spolupráce
Spolupráce při odborných výzkumech
Již několik let se podílíme s polskými kolegy na sčítání netopýrů v pohraničních oblastech.
V roce 2005 jsme se účastnili zimního sčítání netopýrů v jeskyních hory Polom u Wojczesochowa a
v podzemní vojenské pevnosti na Nietoperku.
Dosažené cíle projektu
Splněné výstupy řešení
Závěrečná zpráva pro krajský úřad odbor Zemědělství a ochrany přírody, údržba, případné
opravy a zabezpečení celé řady zimovišť, ochrana letních kolonií, uklid netopýřiho trusu (Český Dub,
Zdislava), propagace v řadách laické veřejnosti (propagační materiály, pořady ve sdělovacích
prostředcích, články v časopisech a novinách, přednášky, Internetové stránky, pořádání Evropské noci
pro netopýry), bezplatná poradenská služba občanům při řešení problémů s netopýry (v poslední době
se na nás spoluobčané otáčejí stále častěji, v některých ročních udobích i v takovém množství, že
nejsme již tuto činnost fyzicky zvládat a musíme se i omezit jen na radu po telefonu), terénní práce,
inventarizace, mapování a dokumentace.
Nově dosažené cíle a průběžné cíle projektu v roce 2004
Vizuální sčítání netopýrů na známých zimovištích a letních koloniích (téměř v celé oblasti
Libereckého kraje) a vyhledávání nových (let. kol. – na Králově Háji, v Albrechticích). Odchyt
netopýrů před vchody do jeskyní (v roce 2005 se zaměřením na vybrané lokality Českolipska).
Detektorování hlasů netopýrů (se zaměřením na Frýdlantsko, Českolipsko, Kokořínsko a Český ráj).
Kontrola vyvěšených netopýřích budek. Údržba, budování a případné opravy zabezpečení zimních a
letních úkrytů. Poradenská služba pro týkající se problémů s netopýry (nálezy zraněných jedinců,
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nežádoucí výskyt v budovách,…..). Přednášky , populární články nebádající k ochraně přírody.
Spolupráce s orgány Státní správy v oblasti ochrany přírody.
Časový průběh a jeho dodržení
I. etapa – Ještědský hřeben a okolí – 1989 až 1999
II. etapa- Hrádecko a Chrastavsko – 2000
III. etapa- Českodubsko – 2001 až 2002
IV. etapa- Frýdlantsko – 2004 až 2006
V každé etapě bude věnován prostor sledování všech známých a významných lokalit (zejména
zimoviště, letní kolonie a některá sociální místa) celého Liberecka i mimo vymezenou oblast dané
etapy, ve které bude probíhat komplexní chiropterologický průzkum. V roce 2005 pokračujeme v
řešení IV. etapy se zaměřením na Frýdlantsko, zejména pomocí detektorování hlasu netopýrů. Lze
předpokládat její zdárné ukončení v přístím roce.
Plnění vytýčených cílů projektu
Zmapování výskytu netopýru v Libereckém kraji (60%). Zjištění rozšíření a výskytu
jednotlivých druhů (60%), případně jejich migrací a to i v rámci širšího regionu (30%). Vyhledání a
zmapování zimních a letních kolonií (85%). Na základě těchto poznatků po jejich vyhodnocení
zaujmout ochranářská opatření k zajištění stabilního stavu biotopů a úkrytů významných pro netopýry
a tudíž i stability jejich stavu (80%). Neméně důležitým cílem je i propagační činnost v řadách laické
veřejnosti (90%).
Přínos projektu pro cílovou skupinu
Projekt má několik cílových skupin. Hlavní cílovou skupinou jsou správní úřady a veřejnost.
Pro správní úřady výsledky projektu přináší údaje o výskytu dle české a evropské legislativy
chráněných netopýrů, přináší návrhy na způsoby ochrany včetně jejich realizace a následné sledování
vlivu provedených opatření. Dochází k průběžnému sledování letních a zimních populací netopýrů a
sledování trendu ve vývoji jejich početnosti. Tyto výsledky jsou kvitovány i další cílovou skupinou
kterou je odborná veřejnost, která se dovídá o našich výsledcích z odborných publikací. Další cílovou
skupinou je laická veřejnost. Tím se snažíme mýty a pověrami opředeného „ošklivého a strašného“
netopýra přiblížit jako užitečné a krásné zvíře. Za tímto účelem vydáváme množství propagačních
materiálů a vrcholem v tomto snažení je pořádání Evropské noci pro netopýry. Tyto aktivity mají
zejména kladný vliv na cílovou podskupiny, kterými jsou děti a mládež. Laická veřejnost se
prostřednictvím naších aktivit dozvídá o životě netopýru, jejich užitečnosti, o zajímavostech z jejich
života a dochází i k vyvrácení po staletí zakořeněných mýtů. Dalším výrazným přínosem pro laickou
veřejnost je řešení problematiky s netopýry v místech kde jsou nežádoucí (v bytech, v kancelářích,....)
a ani pro ně samotné nejsou nejvhodnější. V takovémto případě buďto přijedeme nebo alespoň
pomůžeme radou po telefonu.
Přínos projektu pro řešitele
Projekt je dlouhodobý a jeho postupné naplňování přináší dobrý pocit nad dobrým kusem
vykonané práce. Dále průběh tohoto projektu naplňuje naše odborné ambice a díky finanční podpoře
můžeme bez ostudy výsledky naší práce srovnávat se zahraničními kolegy. Uspokojení nám též přináší
vykonaná ochranářská opatření na jednotlivých lokalitách, kdy víme, že se díky nim se podaří uchovat
kus pěkné přírody a uchrání se nejvýznamnější místa pro stálou populaci jednotlivých druhů netopýrů.
Jediným záporným jevem jsou vandalské projevy spoluobčanů, kteří ničí instalovaná zařízení (např.
mříž) a my je musíme kontrolovat a neustále opravovat.
Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu
K zásadním změnám při řešení projektu nedošlo, akorát zahájení IV. etapy muselo být
odloženo o jeden rok z důvodu nedostatečné finanční podpory o jeden rok, tedy IV. etapy byla
zahájena místo v roce 2003 v roce 2004. Z tohoto je vědět i největší problém při řešení projektu. Je to
ostatek finančních prostředků. I když se snažíme tento projekt financovat z různých zdrojů,
v některých letech dochází k omezení činnosti z důvodu nedostatku finančních prostředku. Nejčastěji
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se tento nedostatek projevuje nedostatkem financí na zajištění odborné části projektu (kupodivu na
ochranářská opatření a propagační činnost se prostředky získají relativně snadno) a na nákup drahých
zařízení potřebných pro zajištění odborné části. Bohužel bez řádného průzkumu a inventarizace nelze
provést kvalitní ochranářská opatření, a jejich realizace by se mohla zvrhnou a docházelo by následně
k plýtvání finančními prostředky často na místech kde to není nutné. Pozdě by se mohlo i ukázat, že
opatření bylo nevhodné a bude nutné jej ještě nákladněji předělat. Prostě ochranářské nadšení nestačí.
Dále při odborné činnosti získáváme i fotografie, které jsou potřeba při realizaci propagační činnosti.
Provázanost všech tří směru je jednoznačná, proto je potřeba mít dostatečné finanční zajištění všech tří
směru tohoto projetu a pak budou jeho cíle naplněny a bude se moci na ně v budoucnu navázat.
Dalším problémem je vandalizmus, který asi těžko nějak ovlivníme a tak musíme zdokonalovat
ochranářská zařízení tak aby odolávala většímu náporu, než jsme původně očekávali.
Závěrem
V roce 2006 bychom chtěly, pokračovat ve čtvrté etapě zaměřené na Frýdlatsko, pokračovat
ve výzkumech v Českém Ráji, na Ještědském hřbetu a okolí, v Podkrkonoší, v Jizerských (jen zimní
období a letní kolonie), na Českolipsku a v Lužických horách. Dále provést opravu poškozených
zabezpečení dle potřeby kde doje k poškození. Nově zabezpečit štolu v Dolní Suché. Provést úpravy
na letní kolonií v Doksech, kde budou vyměněna zničená prkna vlivem netopýřího trusu a pokryta
linem pro snazší čištění a údržbu. Pokračovat v úspěšné propagaci (10. Evropská netopýří noc, vydání
propagačních materiálů), a nadále provozovat poradenskou činnost pro laickou veřejnost.

Netopýr velký (Foto: D. Horáček)
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Mapování zimovišť a sledování netopýrů Karlovarského
kraje
Číslo projektu: 230805
Program: Sledování a ochrana netopýrů
Podpora projektu: 16 000,- Kč
Podávající organizace:
23/08 ZO ČSOP Kladská
Goethovo nám. 11
353 01 Mariánské Lázně 1
Řešitelé:
RNDr. Jiří Bytel, Libor Dvořák
Spolupracovníci:
RNDr. Luděk Bufka, Ing. V. Říš, RNDr. P. Řepa, Ing. J.Bartoš, RNDr. O. Bušek, RNDr. R. Vacík, T.
Andrle

Metodika
Po dobrých zkušenostech z let 2002 až 2004 byl projekt byl rozdělen na 3 části, které
probíhaly v různých obdobích roku 2005:
1) sčítání netopýrů na zimovištích (leden - únor 2005)
2) vlastního průzkumu potenciálních zimovišť pro sčítání v roce 2005 (průběžně v roce 2005)
3) popularizační akce v rámci Evropské netopýří noci spojená s ukázkami detekce, odchytu,
kroužkování a zjišťování biometrických údajů netopýrů (srpen 2005)
1) Sčítání netopýrů na zimovištích (leden - únor 2005)
Sčítání proběhlo ve dnech 31.1. – 5.2.2005 (statisticky nejchladnější období se stálými
teplotami). Na území Karlovarského kraje a CHKO Slavkovský les bylo navštíveno celkem 75 lokalit
zimovišť. Determinace druhů byla prováděna bez rušení zimujících netopýrů, s výjimkou několika
případů (rozlišení druhů Myotis brandti a Myotis mystacinus).
Při sčítání bylo v roce 2005 zjištěno 11 druhů netopýrů v celkovém počtu 485 ks (v roce 2004
bylo zjištěno11 druhů v celkovém počtu 377 ks), z toho 5 nejpočetnějších druhů se na celkovém počtu
podílelo 90 % (Barbastella barbastellus 179 ks, 37 %, Myotis myotis 131 ks, 27 %, Plecotus auritus
65 ks, 13 %, Myotis daubentoni 44 ks, 13 %). Údaje pro jednotlivé lokality jsou uvedeny v tabulkové
příloze.
Ve sledovaném území je sice většina zimovišť lokálního, popř. regionálního významu,
minimálně 5 komplexů zimovišť má však význam celostátní (Výškovice, Valeč, Výškov, důl Jeroným
– Čistá, Hartenberk u Sokolova – s ohledem na nová zimoviště se význam projevil zjištěnými počty
netopýrů poprvé právě v roce 2005).
O zimním sčítání netopýrů stručně informovaly i sdělovací prostředky (Chebský deník, Mladá
fronta Dnes).
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Do dalších let je plánováno pokračování v zimním sčítání a to jak na již známých zimovištích,
tak i na nových lokalitách (po kterých bude systematicky pátráno zejména v oblasti Krušných hor,
odkud nejsou žádné údaje známé).
Získané údaje byly nabídnuty k využití Správě CHKO Slavkovský les a Krajskému úřadu
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí.

2) Doplňování pasportu netopýřích zimovišť, doplňkové průzkumy letních výskytů
K doplnění pasportu zimovišť byl využit terénní průzkum, v některých případech na základě
prověření typů sdělených občany.
V průběhu roku 2005 byla průzkumná činnost zaměřena na aktivní vyhledávání nových
potenciálních zimovišť netopýrů. Vhodnost pro netopýry bude možno ověřit až při zimním sčítání v
roce 2006. V dalších letech je uvažováno s pokračováním průzkumů a dalším doplňováním pasportu
zimovišť na základě nových údajů (nové lokality, nově zjištěné druhy). Při vyhledávání nových lokalit
byly použity podklady z průzkumů starých důlních děl České geologické služby a
publikované průzkumy historických staveb v regionu.
V rámci terénních šetření byla ověřen výskyt letní kolonie netopýra ušatého (Plecotus auritus)
na hradě Ostroh (Seeberg) u Františkových Lázní (min. 14 ks) a opětovného využívání půdních
prostor Zámku Kynžvart po dřívější rekonstrukci prostor (na 4 místech byl zjištěn čerstvý netopýří trus
z léta 2005).
Získaný materiál byl nabídnut k využití Správě CHKO Slavkovský les a Krajskému úřadu
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí.
3) popularizační akce v rámci Evropské netopýří noci spojená s ukázkami odchytu, kroužkování
a zjišťování biometrických údajů netopýrů
Akce se uskutečnila v noci z 19. na 20. srpna 2005 v parku Státního Zámku Kynžvart (okres
Cheb), poblíž významného zimoviště netopýrů v rámci Karlovarského kraje. Akce se zúčastnilo
celkem 116 zájemců z řad odborné i laické veřejnosti, včetně dětí. Díky dobré propagaci a
vzbuzenému zájmu médií se Evropské netopýří noci zúčastnili a o akci informovali zpravodajové
České televize, televize Prima, Českého rozhlasu Plzeň a reportéři všech rozhodujících regionálních
novin (Mladá fronta Dnes, Chebský deník, Karlovarské noviny, týdeník Chebsko).
V průběhu akce byly předvedeny techniky odchytu (po celou noc byly instalovány 4 nárazové
„japonské“ sítě), druhová a pohlavní determinace, umístění kroužku a zjišťování biometrických údajů
(celková hmotnost, délka předloktí Lat – standardní užívané metody). Jediným negativem velmi
úspěšné, hojně navštívené a kladně hodnocené akce byl snad pouze počet odchycených netopýrů – za
celou noc se podařilo odchytit a okroužkovat pouze jedinou samici netopýra velkého (Myotis myotis).
Účastníci, včetně zahraničních (převážně z Německa) byli v úvodní přednášce s diapozitivy
seznámeni s životním cyklem netopýrů, zajímavostmi jejich života, přehledem druhů zjištěných na
území České republiky. Na výzkum a ochranou netopýrů byly zaměřeny i instalované informační
panely (se zdůrazněním významného přínosu ČSOP na nevládní úrovni v oblasti odborné i
popularizační), zájemci mohli získat plakáty Chraňme netopýry, pamětní fotografie s logem Evropské
noci pro netopýry a další vzdělávací a propagační materiály. Pro nejmenší děti byla připravena soutěž
„Namaluj nebo nakresli svého netopýra“ s následnou výstavou kreseb.
Na akci se podílely tyto organizace: ZO ČSOP Kladská, Správy CHKO a NP Šumava, Správa
CHKO Slavkovský les, Národní památkový ústav – správa Státního zámku Kynžvart, Agentura
ochrany příroda a krajiny ČR, středisko Plzeň a Obec Velká Hleďsebe.
Získané údaje budou nabídnuty k využití Správě CHKO Slavkovský les a Krajskému úřadu
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí. Vzhledem k velkému pozitivnímu ohlasu je na rok
2006 plánováno opakování akce (v jiné lokalitě – předběžně v Krušných horách).
Shrnutí přínosu projektu
Celkově lze hodnotit všechny tři části projektu jako úspěšné. Byly získány údaje o zimujících
netopýrech z konce ledna a z února 2005 (doplnění časové řady obdobných sčítání v minulých let),
proveden doplněk inventarizačního průzkumu netopýrů v CHKO Slavkovský les, zvýšena
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informovanost veřejnosti o netopýrech, jejich výzkumu, ochraně a ochraně přírody a životního
prostředí obecně.
Ke zdárnému splnění cílů přispěli oslovení odborníci z řady specializovaných pracovišť
(Správa NP a CHKO Šumava, Správa CHKO Slavkovský les, Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR).
Získané výsledky jsou využitelné jak pro odborníky zabývající se sledováním a výzkumem
netopýrů, tak i pro orgány státní ochrany přírody a budou sloužit rovněž jako odborné podklady pro
zajištění ochrany nejvýznamnějších zimovišť.
V neposlední řadě projekt propagoval neopominutelný význam nevládních organizací pro
ochranu přírody a krajiny (a občanskou společnost obecně), jejich odbornou erudici a jejich význam
jako partnera státních institucí a dalších orgánů veřejné správy.

Netopýr dlouhouchý (Foto: ZO ČSOP Kladská)
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Zimní sčítání netopýrů na Rakovnicku
Číslo projektu: 230905
Program: Sledování a ochrana netopýrů
Podpora projektu: 12 000,- Kč
Podávající organizace:
13/18 ZO ČSOP Silvatica
č.p. 28
270 09 Krupá
Řešitel:
RNDr. Petra Nová

1. Úvod
Na území Rakovnicka a Křivoklátska nebyl dosud narozdíl od jiných oblastí středních Čech
prováděn systematický chiropterologický výzkum. Do roku 1998 existovali pouze náhodné údaje
především z území náležejícího do CHKO Křivoklátsko (Šmaha 1996, I. Horáček a V. Hanák
nepubl.). V roce 1998 začalo mapování výskytu netopýrů v této oblasti, které se záhy soustředilo
především na mapování zimovišť a pravidelné každoroční sčítání zimujících netopýrů (Nová a kol.
2001). Aby mohla být zhodnocena diverzita a dynamika početnosti netopýřích populací v zájmové
oblasti, je však třeba shromáždit údaje mnohem delší časové řady. Proto byl realizován předložený
projekt, jehož cílem bylo navázat na předešlá období a pokračovat ve sčítání netopýrů v zimních
úkrytech na území okresu Rakovník a v přilehlých oblastech.
2. Cíl projektu
Hlavní náplní projektu bylo mapování výskytu a sčítání netopýrů v zimních úkrytech na území
okresu Rakovník a v přilehlých oblastech a současné sledování případných negativních faktorů
ovlivňujících výskyt a kolísání početnosti netopýrů na jednotlivých zimovištích.
3. Metodika
Bylo provedeno sčítání netopýrů v zimních úkrytech na 10 lokalitách zájmové oblasti.
Sledované lokality zahrnovaly systém štol u Modřejovic, tři štoly v PP Valachov, štolu u Bránova,
chodby v hrázi a dvě štoly u přehradní nádrže Klíčava, sklepy hradu Krašov a hradu Krakovec,
štolu u Podkrašovského mlýna, opuštěný sklep v obci Bohy, bývalé pivovarské sklepy v obci
Krušovice a kanál pod železniční tratí v Krupé. Sčítání bylo provedeno na začátku února
2005 (v termínech 5.2., 6.2. a 8.2.) prostřednictvím vizuálních kontrol jednotlivých úkrytů s
minimálním rušením hibernujících zvířat. Jedna kontrola ve štolách u Modřejovic byla
provedena rovněž 20.12.2005.
Sledování negativních či pozitivních faktorů, které by mohly ovlivňovat výskyt a kolísání početnosti
netopýrů na jednotlivých zimovištích bylo prováděno souběžně se sčítacími kontrolami, případně
během dalších návštěv lokalit v průběhu roku.
4. Výsledky a výstupy projektu
4.1 Výsledky sčítání
V roce 2004 byl ve sledované oblasti zaznamenán výskyt celkem 6 druhů zimujících netopýrů
- Myotis myotis, M. daubentonii, M. nattereri, Barbastella barbastellus, Plecotus auritus a P.
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austriacus. Zaznamenané počty netopýrů v jednotlivých úkrytech jsou uvedeny v následujícím
přehledu (v závorce je uvedeno číslo čtverce standardní mapovací sítě).
Krupá – kanál pod železniční tratí (5848)
5.2.2005
negativní
Krušovice – pivovarské sklepy (5848)
5.2.2005
1 Barbastella barbastellus (netopýr černý)
Krašov – sklep u hradu (6047)
5.2.2004
11 Barbastella barbastellus (netopýr černý)
4 Myotis myotis (netopýr velký)
Krašov – sklep u cesty ke hradu (6047)
5.2.2004
negativní
Štola u Podkrašovského mlýna (6047)
5.2.2004
negativní
Bohy – sklep u silnice (6047)
5.2.2004
negativní
Krakovec – sklepy hradu (5947)
5.2.2005
5 Barbastella barbastellus (netopýr černý)
Modřejovice – štoly (6048)
20.12.2004
negativní
5.2.2005
vchod štoly zasypán vyvráceným stromem
Valachov – štola 1 (5849)
5.2.2005
negativní
Valachov – štola 2 (5849)
5.2.2005
1 Barbastella barbastellus (netopýr černý)
Valachov – šachta (5849)
5.2.2005
negativní
Bránov – štola (5948)
6.2.2005
1 Myotis nattereri (netopýr řasnatý)
1 Barbastella barbastellus (netopýr černý)
1 Plecotus auritus (netopýr ušatý)
Klíčava – chodby v hrázi (5949)
8.2.2005
6 Barbastella barbastellus (netopýr černý)
1 Plecotus austriacus (netopýr dlouhouchý)
Klíčava – štola 1 (5949)
6.2.2005
2 Barbastella barbastellus (netopýr černý)
1 Plecotus auritus (netopýr ušatý)
1 Myotis daubentonii (netopýr vodní)
Klíčava – štola 2 (5949)
6.2.2005
1 Myotis nattereri (netopýr řasnatý)
4 Barbastella barbastellus (netopýr černý)

268

4.2 Sledování faktorů působících na jednotlivých lokalitách a jejich ochrana
V uplynulém roce nebyly na většině sledovaných lokalitách zjištěny žádné známky
rušení zimujících netopýrů lidmi. To je podmíněno zejména tím, že podstatná část sledovaných
zimovišť se nachází na odlehlých a často těžko přístupných místech. Rušivá činnost však byla
zaznamenána ve sklepě hradu Krašov. Ve sklepě bylo prováděno opracování trámů na rekonstrukci
hradu. Na tuto skutečnost byl upozorněn kastelán hradu a bylo dohodnuto ukončení této činnosti.
Vzhledem k tomu, že známky rušení zde byly v posledních dvou letech zaznamenány opakovaně, bylo
by zřejmě vhodné provést její zabezpečení mříží.
Nejdůležitějším prostředkem z hlediska ochrany netopýrů však stále zůstává důsledná osvěta
veřejnosti. Proto byli v rámci propagace ochrany netopýrů do realizace projektu zapojeni také studenti
gymnázia Zikmunda Wintera Rakovník a další zájemci z řad veřejnosti, kteří se aktivně účastnili
jednotlivých sčítacích akcí a besed o životě a ochraně netopýrů.
5. Přínos projektu - shrnutí
Výsledky získané během realizace projektu by měly v návaznosti na údaje z předchozích let
přispět k lepšímu poznání dynamiky početnosti a celkového rozšíření populací jednotlivých druhů
netopýrů v zájmové oblasti. Tyto údaje jsou nezbytnými podklady pro následné uplatňování ochrany
těchto živočichů.
Poděkování
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří se průběžně jakýmkoliv způsobem
podíleli na realizaci tohoto projektu. Za nezbytnou finanční podporu projektu děkujeme ÚVR ČSOP a
MŽP ČR.
Literatura
Šmaha J. 1996: Soupis poznámek k theriofauně biosférické rezervace Křivoklátsko. Lynx 27: 37 - 56.
Nová P., Brabec J., Horáček I., Hanák V. 2001: Přehled zimovišť netopýrů na Křivoklátsku,
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Zimující netopýr vodní (Myotis daubentonii)
ve štole u Klíčavy. (Foto: Elena Plesková)
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Ochrana velkých šelem v Beskydech
Číslo projektu: 580305
Program: Ochrana velkých šelem
Podpora projektu: 32 730,- Kč
Podávající organizace:
76/08 ZO ČSOP
Valašská 1657
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Řešitelé:
Ing. František Šulgan, Michal Šulgan, Vojtěch Bajer, Drahoslav Budák, Martin Šulgan, Petr
Konupka, Václav Kubeček
Další spolupracovníci a konzultanti:
RNDr. Bartošová – Správa CHKO Beskydy, Ludvík Kunc – ZOO Ostrava, Ing. Jaroslav Červený a
RNDr. Petr Koubek - Ústav biologie obratlovců AV ČR, Barbora Telnarová, Daniel Křenek, Miloš
Majda – Správa NP Malá Fatra

Cíl projektu:
V souladu s celostátní a evropskou legislativou přispět k ochraně velkých šelem (rys, vlk,
medvěd) v Beskydech
Území CHKO Beskydy je jediným místem v České republice, kde se všechny tyto šelmy
vyskytují volně v přírodě.
Naše ZO se problematikou ochrany velkých šelem zabývá od roku 1994. Za 11 let činnosti
nashromáždila velké množství dokumentace z terénů u nás i na Slovensku. Vydala několik
informačních materiálů (Stopy a stopování, Rys ostrovid, Medvěd, Terénní příručku). Materiály a
informace rovněž poskytla k vydání jiných odborných publikací. Vlastní největší sbírku odlitků stop
vlků, rysů a medvědů v České republice (vystaveno v Národním muzeum). Kromě stop to jsou i další
pobytové znaky (trus, chlupy, okusy, stopy po drápech, a rozsáhlou fotodokumentaci. Členové
odborné skupiny připravili několik výstav pro veřejnost, množství odborných přednášek (u nás i na
Slovensku), nebo odborných konzultací. Pravidelně se účastní sčítání velkých šelem v Beskydech i
v Národním parku Malá Fatra, kde jsou poslední brlohy velkých medvědů v karpatském oblouku.
Kromě jiného se naše ZO podílela na odchytu známého medvěda z „Brodské“ v roce 2000.
Spolupracujeme s odbornými i nevládními organizacemi. Se Správou CHKO Beskydy při
vyhodnocování jejich přítomnosti v terénu a při vyhodnocování náhrad škod dle zákona č.115/2000
Sb., s AV ČR, MŽP ČR a SR a dalšími odborníky v ČR i na Slovensku, odkud k nám šelmy migrují.
Náš projekt „Ochrana velkých šelem v Beskydech“ trvá od roku 2000 do roku 2005. Projekt podporuje
Správa CHKO Beskydy, UVR ČSOP a v posledních letech i Lesy ČR .
V Beskydech se v současné době vyskytuje asi 10-15 rysů, 5-6 vlků a 2-3 medvědi. Jejich
existence závisí na přímé ochraně v České republice a na ochraně jádrové populace na Slovensku a
Polsku. Území CHKO Beskydy je v rámci Evropského společenství a dle programu Natura 2000
zařazeno jako významné pro rysa, vlka i medvěda. Ve všech státech jsou tyto šelmy zařazené mezi
chráněné druhy. Škody způsobené velkými šelmami jsou v ČR od roku 2000 hrazeny státem.
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Na Slovensku je každoročně povolován lov medvědů (doba od 1.6 do 30.11.) a vlků (doba od
1.11. do 15.1.). Od roku 2003 platí dohoda mezi ČR a SR o celoroční ochraně vlků v okrese Čadca
(migrační koridor).
V rámci EU byly v roce 1988 zpracované akční plány pro ochranu rysa, vlka a medvěda
v Evropě. Jednotlivé státy zpracovávají Národní plány. Přijatý dokument klade důraz na koordinaci
národních plánů při společné ochraně těchto šelem. V ČR je Agentura ochrany přírody a krajiny
pověřena zpracováním Akčního plánu.
Naše činnost v roce 2005
•
Účast na mapování velkých šelem v Beskydech pořádaným Správou CHKO Beskydy
•
Individuální výpravy do přírody v Beskydech – Vsetínské vrchy, Javorníky, Moravskoslezské
Beskydy
•
Individuální výpravy do přírody v Národním parku Malá Fatra, Tatranském národním parku a
CHKO Kysuce
•
Systematický průzkum výskytu velkých šelem na Smrku a okolí
•
Společné jednání zástupců ministerstev SR a ČR a Správ CHKO a NP v příhraničních
pásmech na téma „Ochrana velkých šelem“ na chatě Súkenická v Beskydech
•
Tisková konference společného projektu UVR ČSOP a Lesů ČR sp.
•
Výstava Ludvíka Kunce v Rožnově pod Radhoštěm
•
Křest knížky „Hurá na medvěda“ autora Richarda Sobotky a beseda na téma ochrana velkých
šelem v Beskydech v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm
•
Společné setkání u příležitosti 5.výročí odchytu medvěda v Beskydech. Odborné konzultace
na téma „Ochrana velkých šelem v Beskydech“.
•
Přednáška na téma „Ochrana velkých šelem“ pro 200 žáků a pedagogů na Základní škole
v Zuberci (SR a oblast Roháčů).
•
Další přednášky na téma „Ochrana velkých šelem“: Zlín - v rámci Ekologických dnů , Rožnov
p.R. – přednáška pro pedagogy z Mladé Boleslavy, Prostřední Bečva – přednáška pro skupinu
důchodců, Horní Lomná – přednáška v Centru EV, Rožnov pod Radhoštěm – přednáška pro 60
studentů (polovina ze SRN) a pedagogů v rámci společného projektu, Rožnov pod Radhoštěm –
přednášky na ZŠ Koryčanské Paseky
•
Příprava podkladů pro společnou knihu (koordinaci provádí ÚVR ČSOP)
•
Pro světovou výstavu v Japonskou byla na propagační panel příordy ČR vybrána naše
fotografie medvěda
•
Odborné konzultace v ČR (Správa CHKO Beskydy, Ministerstvo ŽP, Akademie věd ČR,
Agentura ochrany přírody a krajiny) a na Slovensku (zástupci státní ochrany přírody, horské služby,
veřejnosti)
Mapování výskytu velkých šelem v Beskydech - 2005
Jednalo se o sčítání velkých šelem v Beskydech, organizované každoročně Správou CHKO
Beskydy. Celkem se zúčastnilo mapování 6 členů naší ZO. Nejúspěšnější jsme opět byli v pohoří
Vsetínských vrchů od Přírodní památky Skálí po vrchol Tanečnice, kde jsme asi 2 km v hlubokém
sněhu sledovali pohyb dospělého rysa (délka stopy 7-8 cm, šířka stopy 8 cm, délka kroku 50 cm, stáří
stopy - několik hodin) a další pobytové znaky (otírání o kmeny stromu, močení). Byly provedeny
sádrové odlitky stop. Při pochůzce byly nalezeny další stopy (srnec, jelen, liška, veverka, zajíc,
myšice, pes). V příloze zasíláme několik fotografií z této akce. Stopování je jako procházka
s duchy.
V průběhu roku jsme se vydali na průzkum terénu do těchto oblastí Beskyd: Horní a Dolní
Lomná, Smrk, Radhošť, Vsetínské vrchy, Javorníky. Na těchto pochůzkách jsme nepotvrdili
přítomnost velkých šelem v terénu. Bylo to způsobeno i tím, že výpravy se konaly v jarním až
podzimním období a stopy a pobytové znaky se vyhodnocují velmi obtížně. Výjimkou je ještě
vyhodnocení přítomnosti rysa ostrovida v jarních měsících na jižních svazích Radhoště (viz.
fotografie). Cennou informací pro nás bylo zjištění trusu, zahrabaného v listí vedle zbytku kostí.
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Potvrdilo to označení jeho teritoria. V okolí Rožnova jsme zkoumali migrační trasu velkých šelem ze
Vsetínských vrchů do oblasti Veřovských vrchů.
Samostatnou kapitolou je systematické sledování a vyhodnocování pobytu velkých šelem na
Smrku a jeho okolí. Celou zprávu Barbory Telnarové uvádíme v příloze. Smrk je kopec, na kterém se
objevují všechny druhy sledovaných velkých šelem – rys, vlk i medvěd.
Výzkum výskytu velkých šelem v Beskydech
Barbora Telnarová * 2005
Popis sledovaného území
Zájmovou oblastí průzkumu výskytu velkých šelem byl masiv Smrk (1276 m n. m.), což je
druhý nejvyšší vrchol CHKO Beskydy. Leží na pomezí Radhošťské a Lysohorské hornatiny. Od
Lysohorské hornatiny je Smrk oddělen údolím řeky Ostravice a od Radhošťské hornatiny údolím řeky
Čeladenky.
Tento mohutný samostatný masiv leží 3,5 km jižně od obce Ostravice. Katastrálně patří
sledované území do obcí Čeladná, Ostravice a Staré Hamry. Vrchol masivu je na 49° 30´ 29´´ s. š. a
18° 22´ 15´´ v. d. a náleží do kvadrátů 6476, 6576 kódu síťového mapování ČR. Plocha sledované
lokality činí 31,5 km2.
Masiv Smrk (1 276 m n. m.) patří spolu s Lysou horou (1 323 m n. m.), Radhoštěm (1 129 m
n. m.) a Kněhyní (1 257 m n. m.) ke čtyřem nejvýraznějším vrcholovým dominantám
Moravskoslezských Beskyd. Smrk je nejvyšším vrcholem Radhošťské hornatiny ležící v jihozápadní
části Moravskoslezských Beskyd a rozkládající se na ploše 223 km2, se střední výškou 701,5 m a
středním sklonem 15°41´(největší sklon v rámci ČR). V její východní části se táhne Radhošťský hřbet,
což je členitá hornatina, složená ze souvrství pískovců a jílovců godulských vrstev. Masiv Smrk,
stejně jako celý Radhošťský hřbet, spadá svým vznikem do tzv. godulského vývoje, který tvoří hrubě
rytmický flyš. Vyskytují se zde mrazové sruby, balvanové proudy, strukturní terasy, tvary hlubinného
ploužení a pseudokrasové puklinové jeskyně.
Lokalita patří do klimatické oblasti chladné CH 4. Podrobné klimatické charakteristiky udává
tab. 1 – viz. příloha.
Území masivu Smrk je odvodňováno Ostravicí a do ní se vlévající Čeladenkou. Náleží tak k
povodí Odry a tím k úmoří Baltského moře. Ve sledované vrcholové partii hory Smrk mají prameniště
tři stálé vodoteče. Na severním svahu je potok Barabský, který se v obci Ostravice vlévá do
stejnojmenné řeky, na jihozápadním svahu je to Kořenský potok, tvořící pravý přítok říčky Čeladenky,
stejně jako z jižního svahu vyvěrající potok Studenčanský. Hora Smrk patří do oblasti dosti vodné s
hodnotou 10 - 15 l/s.km2, s nejvodnatějším měsícem dubnem.
Ve vrcholové části masivu se nachází stejnojmenná PR, představující zbytky zachovalých
přirozených a přírodě blízkých porostů 6. smrkobukového až 8. smrkového lesního vegetačního stupně
(LVS) Moravskoslezských Beskyd. Území PR sahá od 880 m n. m. až po vrchol 1 276 m n. m a
zahrnuje svahy se všemi expozicemi (J-Z-S-V). Nejmenší sklon mají svahy s východní expozicí, které
přecházejí v nadmořské výšce 1140 m do sedla před Malým Smrkem.
PR se nachází na katastrálním území Čeladná, Ostravice I a Ostravice II v okrese FrýdekMístek (kvadrát 6476). Území PR spadá pod správu Lesů ČR, s. p., lesní správu Ostravice, revíru Hutě
pod Smrkem. Přírodní rezervace Smrk byla vyhlášena Správou CHKO Beskydy nařízením číslo 1/96 v
roce 1996 na celkové výměře 161,25 ha.
Geologickým podkladem je godulský pískovec s různě vyvinutými vložkami jílovců, zvláště
ve spodních vrstvách. Vysoké zastoupení jílovců se projevuje bohatostí nedřevinné vegetace, větším
přirozeným zastoupením buku a klenu.
Celkem se v PR nachází 14 lesních typů v 9 edafických kategoriích. Převažují zakrslé bukové
smrčiny (Fageto-Piceetum humile) a svěží bukové smrčiny (Fageto-Piceetum mesotrophicum).
Význam rezervace spočívá v proměnlivosti vegetace v různých typech biocenóz. Střídají se různé typy
přírodních stanovišť od pramenišť po kamenité až balvanité sutě. Hlavní dřevinou na celé ploše je
smrk ztepilý (Picea abies) ve věku 120 - 250 let. Nejzachovalejší porosty se vyskytují na jv. svahu,
kde se vyskytují původní ekotypy smrku ztepilého (Picea abies) a buku lesního (Fagus sylvatica) v
rozvolněných porostech s vertikálním zápojem. Ve spodní části jv. svahu jsou dochovány smíšené
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porosty pralesovitého charakteru se zastoupením jedle bělokoré (Abies alba) a javoru klenu (Acer
pseudoplatanus). Hřebenová partie je tvořena uměle vysazeným smrkem s klečí, který je dnes ve
stádiu přehoustlých porostů s nebezpečím jejich rozpadu. Celé území PR leží v rozsáhlé genové
základně lesních dřevin.
Bylinné patro je dobře vyvinuto pouze na malé, úzké a severním větrům exponované ploše:
Sorbeto-Picetum, charakterizované větry deformovanými smrky. V podrostu se hojně vyskytuje
brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), bika lesní (Luzula silvatica), Senecio nemorensis spp.
sacquinismus.
Rozsáhlý lesní komplex odlehlého horského masívu poskytuje vhodné životní podmínky
živočišným druhům náročným na klid. Doposud zde přežívá tetřev hlušec (Tetrao urogallus), hnízdí
jeřábek lesní (Tetrastes bonasia), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos
major), žluna šedá (Picus canus), kos horský (Turdus torquatus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis). Do
horských lesů Smrku zalétá čáp černý (Ciconia nigra) a krkavec velký (Corvus corax). Z našich sov se
zde vyskytuje např. puštík obecný (Strix aluco) a puštík bělavý (Strix uralensis), který byl potvrzen v
posledních letech.. Z drobných savců se vyskytuje např. silně ohrožená myšivka horská (Sicista
betulina), která patří ke glaciálním reliktům. V PR se dále běžně vyskytuje jelen evropský (Cervus
elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus) a zajíc polní (Lepus europaeus).
Materiál a metodika
Terénní práce byly prováděny formou kontrol průběžně celý rok, častěji však v zimních a
jarních měsících (leden až duben), kdy byla vyšší pravděpodobnost nalezení stop. V letních měsících
byla prováděna fotodokumentace biotopu dané lokality, s důrazem na místa nejčastějších nálezů
pobytových znaků.
V zimním období byly kontroly prováděny 6 - 18 krát měsíčně, přičemž v období pobytu na
lovecké chatě Hubertka byly kontroly prováděny souvisle 2 - 4 dny. V terénu bylo provedeno celkem
43 kontrol (celkem 43 dní). Při 38 kontrolách byl výzkum na lokalitě prováděn nepřetržitě od 8:00 –
18:00 hodin. Zbylých 5 dní byla lokalita navštěvována jednorázově (tab. 2 – viz. příloha).
Při průzkumech jsem se opírala o známé údaje o šelmách z minulých let, kdy jsem věděla o
hlavních oblastech výskytu.
K zjišťování výskytu jednotlivých druhů šelem byla použita metoda, která je založena na
zjišťování pobytových znaků a používaná při každoročním zimním sčítání šelem na území CHKO
Beskydy. Pobytové znaky zahrnují jednotlivé stopy, stopní dráhy (sled stop), trus, kořist, přímé
pozorování a zvukové signály. U medvěda hnědého se dále řadí mezi známky přítomnosti, teritoriální
značky (kmeny označené stromů drápy či zuby) vylámané plásty divokých včel z dutin stromů nebo
rozbité úly, rozhrabaná vosí hnízda, rozbité trouchnivé stromy a pařezy, a odválené kameny. Mezi
vzácně nalezitelné pobytové znaky patří kmeny, na nichž si rys brousí drápy a kde se také může v
době línání objevit i srst šelem.
Při každé kontrole terénu byla vytýčena oblast průzkumu a nalezená zjištění byla
zaznamenána do tabulky, kde byl zaznamenán datum, čas, druh nálezu,místo nálezu, nadmořská
výška, typ porostu, popis okolního biotopu a popis výskytu ostatní fauny. U nalezených stop byly
změřeny všechny stopní charakteristiky(velikost stop, rozkrok a délka kroku). Dále byly
zaznamenávány údaje o směru a typu pohybu, kvalitě sněhové pokrývky a přítomnosti turistického
ruchu, běžeckých tras, pěšin a cest. Místo nálezu bylo zaznačeno do turistické mapy 1 : 50 000 (KČT
2001). Lokalizace byla upřesňována pomocí GPS.
Určování pobytových znaků a druh šelmy byly prováděny dle ČERVENÉHO et al. (2000),
BOUCHNERA (1990) a DOLEJŠE (1985).
Nálezy trusu byly fotograficky zdokumentovány společně se všeobecně známým předmětem,
sloužícím jako měřítko pro pozdější posouzení. Trus určený k další analýze byl odebrán a uschován.
Dále byl trus pro odborné zpracování vložen do igelitového sáčku.
Při nálezu stop bylo celé místo prozkoumáno 20 - 50 m na každou stranu pro ujištění, zda se
jedná o stopní dráhu či jen jednotlivé stopy. Při nálezu jednotlivých stop i stopních drah byly
vyhledány na cca 50 – 100 m nejzřetelnější stopy. Rozměry nalezených stop byly měřeny dle
BOUCHNERA (1990) a DOLEJŠE (1985) – viz. Obr. 1., příloha.
Míry stop jednoho jedince byly měřeny 10x na různých místech stopní dráhy a to pro získání
nejpřesnějšího výsledku měření. Průměr naměřených hodnot byl zaznačen do tabulky. Poté byla
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provedena fotodokumentace u nejzřetelnějších stop společně s měřítkem, celé stopní dráhy a okolního
biotopu – fotodokumentace viz. příloha. Do tabulky dále byl zaznačen počet stopovaných jedinců,
druh jedince, typ pohybu a směr pohybu, podklad a stáří stopy. Do mapy byl zaznačen počátek a
konec stopních drah.
U vybraných stop byl zhotoven negativní sádrový odlitek dle BOUCHNERA (1990). Odlité
stopy byly zabaleny do archu novinového papíru a vloženy do igelitového sáčku, pro další přenos.
Zaznamenané stopy byly označeny zášlapem. V případě kontrol se souvislým sledováním, byla stejná
trasa procházena i následující den a zaznamenávaly se jen čerstvé stopy (staré byly rozpoznány dle
zášlapu).
Zjištěná data byla přenesena do mapy Smrku (mapový podklad GIS, CHKO Beskydy 2004,
ČÚZK 2000). Standartní kvadráty sítě mapování živočichů systémů RFME byly ve sledovaném území
rozčleněny na 1024 subkvadrátů (32x32). Jednotlivé čtverce zaujímají plochu 160 000 m2 (16ha).
Zájmová oblast obsahuje celkem 265 malých čtverců. Z toho 188 malých čtverců leží v zájmové
oblasti celou svojí plochou, dalších 77 čtverců do ní zasahuje pouze částí své plochy (Obr. 2 – viz.
příloha).
Nalezená data byla dále zpracována v programu MS Excell 2000 for Windows a Autocad
2000.
Na lokalitě byly vypočítány frekvence výskytu jednotlivých druhů šelem v jednotlivých
čtvercích a zároveň frekvence výskytu jedince v každém čtverci. Četnost neboli frekvence výskytu
udává, jak často se vyskytují jednotlivé druhy v sérii čtverců dané lokality, tzn. jak často se podílejí na
druhové struktuře dané zoocenózy. Frekvence byla vypočtena dle vztahu: F = ni/s.100 (%), kde
frekvence „F“ je rovna podílu počtu čtverců „ni“, v nichž se druh „i“ vyskytuje ku celkového počtu
čtverců „s“ (LOSOS 1992).
Výsledky
Přehled a četnost zjištěných pobytových znaků
Tab.1: Přehled nalezených pobytových znaků šelem na území masivu Smrk
Druh pobytového znaku
Počet
11
39
0
7
57

Jednotlivé stopy
Stopní dráhy
Přímé pozorování
Trus
Celkem

%
19
68
0
12
100

V průběhu terénních kontrol v zimních a jarních měsících let 2004 - 2005 bylo na lokalitě
masivu Smrku v Moravskoslezských Beskydech nalezeno 57 známek přítomnosti šelem viz Tab.1.
Z celkového počtu zjištěných známek přítomnosti, bylo nejvíce nalezeno v roce 2005 a to
v měsíci březnu (26 → 46%), méně v měsících duben (15 → 26%) a leden (14 → 25%) a nejméně
v měsíci únor (2 → 3,5%).
Přehled a četnost výskytu zjištěných druhů šelem
Celkově byly zjištěny ve zkoumaném území 3 druhy velkých šelem – rys, medvěd a vlk.
Nejpočetnější skupinu tvoří rys s 54 zjištěními.Vlk byl zjištěn na území 2x a medvěd 1x. Obr. 3 v
příloze znázorňuje výskyt zjištěných pobytových znaků šelem. Fotodokumentace v příloze uvádí
přehled biotopů nejčastějších nálezů pobytových znaků jednotlivých šelem ve sledovaném území.
Z celkového množství 57 zjištěných pobytových znaků byly jednotlivé stopy zaznamenány v
11 případech (19 %), přičemž v 8 případech se jednalo o jedince rysa ostrovida, v 2 případech o vlka a
v 1 případě o jedince druhu medvěd hnědý. Stopní dráhy byly zaznamenány v 39 případech (68 %) a
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to výhradně u jedinců rysa ostrovida. Sedm známek přítomnosti (12 %) připadají na trus, jehož
původcem byl rys. Přímé pozorování nebylo zaznamenáno. Viz Tab. 2.
Tab. 2. Přehled zjištěných pobytových znaků u jednotlivých šelem
DRUH ŠELMY
Pobytový znak
Počet
%
Medvěd hnědý
Jednotlivé stopy
11
19
1x
Stopní dráha
39
68
0x
Přímé pozorování
0
0
0x
Trus
7
12
0x
CELKEM
57
100
1x

Rys ostrovid
8x
39x
0x
7x
54x

Vlk
2x
0x
0x
0x
2x

Četnost výskytu druhů šelem v rámci jednotlivých kvadrátů
Sledované území bylo rozčleněno celkem na 265 malých kvadrátů. Z toho 188 malých
kvadrátů leželo v zájmové oblasti celou svojí plochou, dalších 77 kvadrátů do ní zasahovalo pouze
částí své plochy.
Rys se vyskytoval celkem ve 95 kvadrátech (35,84 %). Ve 2 kvadrátech(0,75 %) se rys
vyskytl společně s vlkem a v 1 kvadrátu (0,37 %) společně s medvědem.
Vlk se vyskytoval celkem v 3 kvadrátech (1,13 %). Medvěd se celkem vyskytl v 1 kvadrátu
(0,37 %).
Četnost výskytu jedinců rysa ostrovida v rámci jednotlivých kvadrátů
U rysa bylo zjištěno celkem 54 známek přítomnosti na daném území, nejpočetnější skupinu
známek představovaly stopní dráhy (68 %), z nichž se dá určit počet jedinců. Variabilita velikosti v
délce kroku, rozkroku a jednotlivých stop ukazuje na možné 3 jedince na sledovaném území. Přičemž
ve 2 případech se jedná o adultní jedince zaznamenané v dané lokalitě již od roku 2001. V posledním
případě se jedná o nově zjištěného jedince. Vzhledem k velikosti stop, jejich neměnnosti v průběhu
průzkumu a totožnosti s velikostmi zjištěnými v minulých letech byli 2 adultní jedinci určeni jako
samec a samice A. Poslední jedinec byl, z důvodů neznalosti o jeho výskytu v minulých letech,
označen jako třetí jedinec. Rozměry stop udává Tab.3
Tab. 3. Přehled rozměrů stop u jednotlivých jedinců rysa ostrovida
MĚŘENÉ HODNOTY

Samec
Samice A
Třetí jedinec

Šířka stopy
Přední
Zadní
9
8
7
6,5
6,5
6

Délka stopy
Přední Zadní
8,5
7,5
6,5
6
6,5
6

Rozkrok
15
8
8

Délka kroku
96
68
64

Z celkového počtu 54 nalezených pobytových znaků u rysa ostrovida, připadá 21
(39 %)
zjištění na samce, 11 (20 %) na samici A a třetí jedinec byl zjištěn 7x (13%). Zbylých 15 nálezů
výskytu připadá 7 nálezy na trus a 8 nálezy na samostatné stopy různé velikosti.
Samec se vyskytoval v 75 kvadrátech, což je 78,94 % z celkově obsazených kvadrátů
veškerými jedinci rysa ostrovida a 28,30 % z celkového počtu kvadrátů. Samice A se byla zjištěna v
42 kvadrátech, což představuje 44,21 % z celkově obsazených kvadrátů veškerými jedinci rysa
ostrovida a 15,84 % z celkového počtu kvadrátů. Třetí jedinec se vyskytoval v 41 kvadrátech, které
představují 43,15 % z celkově obsazených kvadrátů veškerými jedinci rysa ostrovida a 15,47 % z
celkového počtu kvadrátů.
Přehled frekvence výskytu v kvadrátech u jednotlivých jedinců rysa a četnosti výskytu na
sledovaném území udává Tab. 5.
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Tab. 4. Přehled frekvence výskytu v kvadrátech a četnost výskytu na sledovaném území

Kvadráty
Celkem obsazených
Ojedinělý výskyt
do 30%
30-60%
60-100%
67%
100%

JEDINEC
Samec
Počet %
75
28,30
29
16,66
33
1,50
13
1,13
-

Samice A
Počet %
42
15,84
26
9,81
10
3,77
6
2,26

Třetí jedinec
Počet %
41
15,47
28
10,56
11
4,15
2
0,75

Za kvadráty s ojedinělým výskytem byly vyhodnoceny ty, kde byl jedinec zjištěn pouze
jedenkrát. Přehled frekvence výskytu v jednotlivých kvadrátech celkově u rysa jako druhu, tak u
jednotlivých jedinců je znázorněno v grafickém vykreslení v mapách (Obr. 4, 5, 6, 7, – viz. příloha ).
Z mapového vykreslení lze předběžně odvodit nejčastěji navštěvovaný biotop u
předpokládaných jednotlivců rysa ostrovida zaznamenaný v rámci výzkumu. U samce jsou ohniska
výskytu (60 -100 %) v biotopech kde jsou husté smrčiny, neprostupné houštiny, balvany a skály.
Samice A nejčastěji obývá shodné biotopy se samcem a také potom klečovité porosty vrcholu a nízké
smrčiny na jv. svahu. Třetí jedinec preferuje nízké smrčiny střídající se vzrostlejšími smrky na jv. až
sv. svahu.
Z mapového znázornění lze usoudit, že samec prochází masiv Smrku celý a zahrnuje oblasti
výskytu samice A a třetího jedince. Vzhledem k faktu že samice rysa ostrovida bývají teritoriálnější,
tak by bylo možné předpokládat že pohlaví třetího jedince by bylo také samičí. Z grafického
znázornění jde vyčíst, že se třetí jedinec a samice A zdržují na protilehlých svazích. Pohyb
jednotlivých jedinců na sledované lokalitě byl zjištěn jako nenáhodný a závislý na nadmořské výšce a
biotopu.
Zjištěné shluky kvadrátů, zahrnují oblasti o nichž by se dalo říci že zde jedinci chodí
pravidelně.
Závěr
Na sledovaném území byl potvrzen výskyt všech tří druhů našich velkých šelem, což
vzhledem k blízkému pohraničnímu umístění celého území v rámci Moravskoslezských Beskyd, není
až takovou zvláštností.
Masiv Smrk je poměrně nepřístupná hora, kde díky strmosti svahů panuje turistický klid.
Tento fakt společně s konfigurací terénu a dostupností potravy jsou limitující faktory výskytu těchto
predátorů. Nejčastějšími místy nálezů pobytových znaků byly svážnice, lesní chodníky ale také vyjeté
koleje traktorů či aut nebo dokonce lyžařské stopy běžkařů. Tento jev je u velkých predátorů častý,
neboť jsou velmi adaptabilní a zvykli si již na lidskou všudypřítomnost.
Z veškerých nalezených známek přítomnosti, připadal nejčastější výskyt na silně ohroženého
rysa ostrovida s četností 57 výskytů. Tato šelma má na Smrku stabilní výskyt. Již v roce 1948 se zde
rysi začali opětovně vyskytovat a byli zde každoročně pozorováni. Vzhledem k těmto faktům by se
dalo uvažovat, že tento masiv patří do tzv. „rysí oblasti“. Místem nejčastějšího výskytu rysa jsou
skalnaté biotopy na SZ masivu Smrku a na vedlejším vrcholu Smrček, kde byl v roce 2003
zaznamenán odchov 2 mláďat u samice A. Dále se jedná o typické biotopy obývané rysem v jím
zabydlených oblastech – nepropustné houštiny, smrčiny a balvanité lokality.
Kriticky ohrožené druhy medvěd hnědý a vlk byli zjištěni jen sporadicky. Vzhledem k faktu
že od roku 2000 se na masivu Smrk medvěd vyskytuje stabilně, tak nízký počet nálezů jeho
pobytových znaků je pravděpodobně z důvodů hibernace v průběhu terénního výzkumu. Místo nálezu
pobytového znaku se nachází v oblasti kde byla již tato šelma v minulosti zjištěna
Také vlk byl zjištěn pouze ojediněle, což může být dáno konfigurací terénu a absencí biotopů
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potřebných k lovu kořisti. Avšak vzhledem k situaci, že ve sledovaném prostředí panuje turisticky
klid, je možné o tomto území uvažovat jako o možné součásti areálu vlků v centrálních Beskydech,
neboť v minulosti byl ve sledovaném období opakovaně nalezen trus, kterým si tato šelma značkuje
své teritorium.
Vysoký počet zjištěných druhů šelem je odrazem značné členitosti a různorodosti biotopů,
jejichž výskyt je podmíněn rozdílnou nadmořskou výškou, expozicí, a klimatickými podmínkami.
Nemalý vliv na tyto savce má také turistická nedostupnost území, klid a přítomnost přírodní rezervace
ve vrcholové části masivu.
Během průzkumu byly evidovány i jiné vzácné ohrožené druhy jako je puštík bělavý (Strix
uralensis), ořešník velký (Nucifraga cyryocadactes), tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a jeřábek lesní
(Bonassa bonasia). Běžně byla zaznamenána přítomnost jelena evropského (Cervus elaphus), srnce
obecného (Capreolus capreolus), zajíce polního (Lepus europaeus), lišky obecné (Vulpes vulpes) a
také prasete divokého (Sus scrofa), což ukazuje na skutečnost, že velké šelmy na daném území
nepředstavují žádnou hrozbu pro existenci ostatních živočišných druhů, ale naopak vytváří přírodní
rovnováhu blízkou původním přírodním poměrům.
Vzhledem k malému počtu zdrojových dat a také jisté dávce nepřesnosti jsou uvedené závěry
pouze odhady pravděpodobné skutečnosti. Je důležité získat další poznatky k upřesnění výsledků a
také nové informace o rozšíření na nejbližším sousedním masivu Kněhyně – Čertův mlýn. Tento
masiv je důležitý nejen kvůli vhodnosti biotopu jak pro rysa, tak medvěda, ale hlavně vzhledem
k rozsáhlosti teritorií těchto predátorů.
Použitá literatura
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Přílohy
Klimatické charakteristiky chladné oblasti CH 4
Klimatické charakteristiky chladné oblasti CH 4 (Quitt 1975)
Klimatické
Oblast Klimatické
charakteristiky
CH 4
charakteristiky
Počet letních dnů
0-20
∅ Teplota v říjnu (°C)
Počet dnů nad 10°C
80-120 Počet dnů srážek nad 1mm
Počet mrazových dnů
160-180 Úhrn srážek ve vegetační období(mm)
Počet ledových dnů
60-70
Úhrn srážek v zimním období(mm)
-6- -7
Počet dnů se sněhem
∅ Teplota v lednu (°C)
12-14
Počet dnů zamračených
∅ Teplota v červenci (°C)
2-4
Počet dnů jasných
∅ Teplota v dubnu (°C)
Četnost kontrol v terénu v jednotlivých měsících v roce 2005
ROK 2005
MĚSÍCE
Leden
7., 8. - 9., 15. - 18., 24. - 25., 26.
8. – 9., 18. – 19., 24. – 25.
Únor
1. – 2., 4. – 5., 9. – 10., 12. – 13., 16. – 17., 21. – 24., 26. – 29.
Březen
2. – 3., 6., 7., 10.,13. – 14., 16. – 17.
Duben
Poznámka: Tučně – dny se zjištěním přítomnosti šelem, normálně – dny bez zjištění přítomnosti
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Oblast
CH 4
4-5
140-160
600-700
400-500
140-160
150-160
30-40

Výpravy na Slovensko
Průzkum terénu a konzultace s odbornými pracovníky na Správě NP Malá Fatra, CHKO
Kysuce a Tatranskom národnom parku – oblast Roháčů. Tyto průzkumy jsou pro nás velmi cenné,
protože máme možnost najít více pobytových znaků velkých šelem, provést dokumentaci a vyhodnotit
i prostředí, ve kterém se pohybují. Opět jsme přivezli množství informací i další odlitky stop do naší
sbírky. Vybrané fotografie přikládáme v příloze.
V oblasti Roháčů, konkrétně v obci Zuberec jsme na pozvání člena horské služby a horského
průvodce uskutečnili přednášku, doplněnou promítání diapozitivů pro asi 200 dětí a pedagogů druhého
stupně základní školy. Ohlas byl mimořádný. Pro školu jsme odlili celou kolekci stop, které budou
sloužit pro výuku žáků v ZŠ. Fotografie – viz. příloha.
V oblasti NP Malá Fatra jsme měli štěstí a pozorovali medvědici s medvídětem přímo
v terénu. Našli jsme rovněž pobytové znaky medvědů – stopy po drápech na stromech, trus.
S pracovníky stráže přírody jsme konzultovali způsob chystané telemetrie medvědů v NP Malá Fatra a
CHKO Kysuce v roce 2005 a 2006, která se koná pod záštitou Univerzity v Žilině. Procházeli jsme
rovněž terény Javorníků v oblasti Kysúc. Zde jsme nepotvrdili pobytové znaky uvedených velkých
šelem.
Páté výročí odchytu medvěda v Beskydech
V měsíci srpnu se uskutečnilo společné setkání členů „odchytové skupiny“ medvěda, který
řádil v Beskydech v roce 2000. Toto každoroční setkání je příležitostí pohovořit si o této problematice
i nových informací z této oblasti. Fotografie viz. příloha.
Přednášková činnost
Během roku jsme vykonali několik přednášek na téma „Ochrana velkých šelem“. Ve Zlíně
v rámci Ekologických dnů , v Rožnově p.R. – přednáška pro pedagogy z Mladé Boleslavy, na
Prostřední Bečvě – přednáška pro skupinu důchodců, v Horní Lomné – přednáška v Centru EV, v
Rožnově pod Radhoštěm – přednáška pro 60 studentů (polovina ze SRN) a pedagogů v rámci
společného projektu, v Rožnově pod Radhoštěm – přednášky na ZŠ Koryčanské Paseky. Přednášky
jsou doplněné promítání diapozitivů a ukázkami odlitků stop a jiných pobytových znaků rysa, vlka a
medvěda.
Výstava a křest knížky
V měsíci říjnu se uskutečnila v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm vernisáž výstavy
Ludvíka Kunce „Malované na dřevě“ a křest knížky Richarda Sobotky „Hurá na Medvěda“. Knížka
vypráví o „Míšovi z Brodské“, který nadělal značné škody v Beskydech v roce 2000. Popisuje příběhy
i jeho odchyt. Knížka byla oceněna prestižní literární česko-slovenskou cenou E.E.Kische za literaturu
faktu. Večer byl doplněn besedou o velkých šelmách, kde hlavním řečníkem byl Ludvík Kunc.
Jednání ministerstev životního prostředí ČR a SR
Společné jednání zástupců ministerstev SR a ČR a Správ CHKO a NP v příhraničních
pásmech na téma „Ochrana velkých šelem“ na chatě Súkenická v Beskydech. Na jednání vystoupili
zástupci všech zúčastněných stran. Dle informací se na Slovensku odhadují tyto počty velkých šelem:
Rys ostrovid – asi 400 ks, Vlk – asi 500 ks, Medvěd hnědý – asi 800 ks. V příhraničním pásmu Kysúc
se odhadují tyto počty velkých šelem: 12-16 rysů, 14-20 vlků a 10-20 medvědů. Přednášky nám
poskytly další nové a cenné informace o populací rysů, vlků a medvědů u nás i na Slovensku.
Tisková konference
31.8.2005 jsme v Rožnově pod Radhoštěm pomohli připravit tiskovou konferenci společného
projektu „Ochrana velkých šelem“ ÚVR ČSOP a Lesů ČR s.p. Byla to užitečná akce pro sblížení
názorů v této oblasti.
Literatura
Knihovna ČSOP byla doplněna o další tituly, kterými získáváme další cenné informce o
velkých šelmách.
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Sbírky
Rovněž v letošním roce byla naše sbírka stop rysů, vlků a medvědů doplněna o další nádherné
odlitky. Kolekci odlitků jsme odlili do centra EV v Horní Lomné, ZŠ v Zuberci, SEV v Bartošovicích
na Moravě. Kolekci stop jsme připravili i do centra EV v Rožnově pod Radhoštěm. Troufáme si tvrdit,
že máme největší sbírku odlitků stop rysů, vlků a medvědů v naší republice.

(Kresba : Ludvík Kunc)

Stopy medvíděte (Foto: ZO ČSOP 76/08)
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Rys ostrovid (Lynx lynx) v oblasti Lužických hor a
Ještědského hřbetu
Číslo projektu: 580505
Program: Ochrana velkých šelem
Podpora projektu: 8 000,- Kč
Podávající organizace:
32/04 ZO ČSOP Gáia
Sídliště pod Ralskem 563
471 24 Mimoň
Řešitel:
RNDr. Zdena Mrlíková

Úvod
Terénní průzkumy cíleně zaměřené na zjišťování výskytu velkých šelem, především rysa
ostrovida, byly na území Lužických hor a Ještědského hřbetu zahájeny v roce 2005. Tato oblast
bezprostředně sousedí s lokalitami, kde se novodobě rys příležitostně nebo i pravidelně vyskytoval
(CHKO Labské pískovce, Německo-Polské pohraničí). Z posledních let pochází ze sousedního
Německo-Polského pohraničí kromě údajů o výskytu rysa dokonce doložený výskyt vlčí smečky
čítající 4-5 zvířat.
Podle dostupných údajů z území vymezeného k mapování dosud souvislé informace o výskytu
rysa ostrovida ani jiných druhů šelem neexistují.
Metodika
Terénní průzkumy probíhaly od března do září 2005 na území o rozloze cca 600 km2
v centrální až východní části Lužických hor a přilehlých lesů Ještědského hřbetu.
Ke zjišťování pobytových stop během jarního a letního období byly využívány dny po
vydatnějších srážkách, kdy bylo možné odečítat otisky tlap z rozměklého terénu. Pokud byla stopa
nalezena a viditelně nepokračovala dál, byl průzkum terénu prováděn pochůzkou v postupně se
rozvinující spirále se středem v místě poslední nalezené stopy.
Kromě stop rysa ostrovida byly zaznamenávány nalezené pobytové stopy i dalších druhů
šelem. Terénní údaje byly lokalizovány přístrojem GPS a následně zanášeny do map. Zhodnoceny
byly okolní podmínky prostředí a popsán charakter biotopů.
Pořízena byla fotodokumentace jako odborný dokladový materiál pro praktickou ochranu
přírody, dlouhodobý monitoring biotopů a pro ekologickou osvětu v ochraně velkých šelem i
predátorů v širších ekologických souvislostech.
Projekt předpokládá další zintenzivnění průzkumů v pozdním podzimu a v zimě (po termínu
uzávěrky projektu), kdy bude k mapování využita sněhová pokrývka, eventuelně i postupné
rozšiřování mapovaného území nebo přesunování jeho ohniska v následujících letech.
Výsledky
Ze širšího okolí sledované oblasti pocházejí novodobé údaje o výskytu rysa z roku 1998 ze
sousedního Německo-Polského pohraničí. Ve stejné oblasti byl později doložen i výskyt vlčí smečky
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čítající 4-5 zvířat. Z českého území jsou známy údaje o záznamu rysa ostrovida z CHKO Labské
pískovce, tj. z oblasti, která na CHKO Lužické hory přímo navazuje.
V rámci území vymezeného k mapování byly stopy rysa poprvé objeveny náhodně v roce
1998 v zabahněném terénu na české straně v Německo-Polského pohraničí Lužických hor (lokalita
č.1). O rok později, v roce 1999, byly stopy rysa nalezeny asi 1km od původního místa (lokalita č. 2).
Místem nálezu byl kopcovitý terén v centrální části Lužických hor, nadmořská výška se pohybovala
mezi 400 – 500 m n.m. Lesní porosty zde byly převážně jehličnaté s ostrůvky smíšených porostů nebo
bučin.
V březnu roku 2004 byly otisky tlap rysa znovu náhodně objeveny asi 12 km od místa nálezu
pocházejícího z let 1998 – 1999 (lokalita č.3). Jedná o oblast, která víceméně souvislým lesním
komplexem přímo navazuje na území, kde byl rys v letech 1998 - 1999 objeven. Biotopem byl
kopcovitý terén, místy s příkrými svahy a inverzními roklemi. Nadmořská výška se pohybovala
přibližně mezi 400 – 790 m n.m. Lesní porosty byly převážně smíšené, buko – smrkové, místy s
monokulturními jehličnatými porosty.
V roce 2005 byly v rámci předloženého projektu k ověření výskytu rysa zahájeny cílené
průzkumy. Ve vymezeném území byly stanoveny dvě jádrové lokality, do kterých byly počáteční
průzkumy soustředěny. První jádrová oblast „Lužické hory“ odpovídala lokalitám č. 1 a 2, druhá
„Ještědský hřbet“ lokalitě č. 3.
Jádrová oblast „Lužické hory“
Stopa rysa byla nalézána v průběhu měsíce března na zbytcích sněhu v roklích centrální části
Lužických hor. Ani v jednom případě bohužel sněhové podmínky nedovolovaly stopu sledovat
v souvislejším úseku. V průběhu 10 březnových dnů dnů byla stopa opakovaně nacházena při
„spirálovitých pochůzkách“ na ploše asi 5 km2 (lokalita č. 4). Od konce března se zde stopu rysa již
nepodařilo objevit.
Jádrová oblast „Ještědský hřbet“
V lesních komplexech v oblasti Ještědského hřbetu byla stopa rysa nacházena v průběhu roku
2005 opakovaně, ale v oddělených obdobích. Vždy se jednalo o izolované otisky, žádnou z nalezených
stop nedovolily terénní podmínky sledovat souvisle.
První stopa byla nalezena ve zbahnělém terénu v polovině dubna na vlhkém podkladu u břehu
potoka (lokalita č. 5). Podruhé byla stopa rysa nalezena v červenci, na okraji kaluže na lesní cestě
vzdálené asi 2 km od místa č. 5 (lokalita č. 6). Zatím naposledy byla rysí stopa objevena opět na
měkkém podkladu na břehu potoka v první polovině září (lokalita č.7 ). Místo nálezu bylo vzdálené
asi 1.5 km od lokality č. 5.

Rys ostrovid (Lynx lynx) Přehled nalezených stop v době od března 2004 do září 2005

Číslo lokality
3
4

5
6
7

Datum

Rozměry stop
(šířka x délka)
Březen 2004 7.0 x 5.3
5.8 x 5
3.-13.3 2005 8.0 x 7.0
7.8 x 7.2
7.6 x 7.0
14.4. 2005 7.5 x 6.8
26.7.2005
7.7 x 7.0
7.5 x 7.0
7.9.2005
7.3 x 6.5

Poznámka
Zbahnělá lesní cesta
Otisky na zbytcích sněhu
(stopy byly natáté)
Břeh potoka
Okraj kaluže na lesní cestě
Břeh potoka

Závěr
Výsledky terénních průzkumů ukázaly, že ve vymezené oblasti Lužických hor a Ještědského
hřbetu se v době od března do září 2005 minimálně jeden exemplář rysa ostrovida pohyboval. Ve
všech případech se jednalo o stopy dospělého zvířete.
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Otisky tlap byly nalezeny celkem na čtyřech lokalitách. Bohužel, ani v jednom případě terénní
podmínky nedovolily stopu sledovat v delším úseku. Projekt předpokládá nepřetržité pokračování
v započatých průzkumech i v navazujícím zimním období, kdy lze pro sledování stop i mapování
předpokládat lepší podmínky.
Výsledky průzkumu naznačují, že relativně rozsáhlé lesní komplexy Lužických hor,
Ještědského hřbetu a navazujících lesů v bývalém VVP Ralsko poskytují vhodný biotop pro trvalou
existenci populace rysa ostrovida. Kromě souvislých lesních porostů se v dané oblasti nachází řada
strmých roklí se skalními výchozy i solitárními skalními útvary, které pro jeho výskyt vytvářejí
příznivé prostředí.
V rámci průzkumů v roce 2005 nebyly odhaleny žádné přímé ohrožující faktory ani pro
biotopy ani pro samotná zvířata. Potenciálně negativní dopad by mohla mít nešetrná těžba dřeva na
lokalitách důležitých pro rozmnožování rysa.
Rys ostrovid je v našich ekologických podmínkách největší kočkovitou šelmou. Jeho výskyt
nebo změny jeho výskytu v určitém prostředí mohou velmi citlivě indikovat změny v ekologických
poměrech krajiny v širších souvislostech. Zahájený projekt bude sloužit jako podklad pro dlouhodobý
monitoring, pro doplnění faunistických údajů i pro praktickou ochranu přírody v dané oblasti.
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Seznam všech realizovaných projektů z programu
Ochrana biodiverzity v roce 2005
Organizace

Číslo projektu

ZO ČSOP Nové Hrady

110105

ZO ČSOP Meles
ZO ČSOP Křižánky

110305
110405

ZO ČSOP Jihlava

110605

ZO ČSOP Jihlava

110705

ZO ČSOP Vlašim
ZO ČSOP Vlašim
ZO ČSOP Kladská
ZO ČSOP Silvatica

110805
110905
111005
111205

Společnost přátel přírody

111305

Sagittaria

111405

Ekocentrum - RS ČSOP
Novojičínska

111505

RS ČSOP Iris
ZO ČSOP Aron

120105
120305

ZO ČSOP Apollo
ZO ČSOP Při SCHKO
Jizerské hory
ZO ČSOP Vysočina

120505
120605
120705

ZO ČSOP Dalečín

120805

ZO ČSOP Rak Rakovník

120905

ZO ČSOP Křižánky
ZO ČSOP Podorlicko
Česká Třebová

121005

Název projektu
Záchrana genofondu jilmu drsnolistého na
Novohradsku
Záchrana genofondu tisu červeného a jedle
bělokoré a jejich návrat do lesních porostů
Záchrana jedle bělokoré
Mapování výskytu druhů vrba plazivá (Salix
repens) a vrba rozmarýnolistá (Salix
rosmarinofolia) na okrese Jihlava
Mapování výskytu druhu zimolez okoličnatý
(Chimaphila umbellata) na tzv. malých
okresech Jihlava a Humpolec
Záchrana lýkovce jedovatého na
Podblanicku
Záchrana tisu červeného na Netvořičku
Vliv kosení na populace Salix rosmarinifolia
Sorbus torminalis
Sběry semen, záchrané přestavby,
pěstování a výsadby ohrožených dřevin na
Liberecku
Podpora ohrožených lesních druhů dřevin na
střední Moravě
Záchrana a reintrodukce původního
genofondu tisu červeného v obci Rybí v roce
2005
Mapování orchideovitých rostlin v katastru
obcí Malínky, Brankovice a v prostoru
přírodního parku Ždánický les
Orchideje Českolipska
Mapování výskytu lokalit s výskytem
orchidejí, podrobná fotodokumentace a
ochrana biotopu, Vstavačová louka.
Mapování lesních orchidejí na Ještědském
hřebeni
Orchideje vysočiny a České kanady
Orchideje v severovýchodní části okresu
Ždár n/ Sáz.
Mapování výskytu orchidejí v lokalitách
přírodního parku Jesenicko
Orchideje Českého Ráje a Jičínska Kalendář 2006

Podpora Kč
20 000,00
20 000,00
15 000,00

21 000,00

14 000,00
6 500,00
11 000,00
4 000,00
8 000,00

25 000,00
9 000,00

6 000,00

10 000,00
6 000,00

4 000,00
3 500,00
6 000,00
3 000,00
5 000,00
15 000,00

ZO ČSOP Launensia
ZO ČSOP Neurazy
ZO ČSOP Silvatica
Sagittaria
ZO ČSOP Kunčice pod
Ondřejníkem

121305
121405
121605
121805

Orchideje Českotřebovska
Orchideje oblasti Klínovce v Krušných
horách
Orchideje v okolí horního toku Úslavy
Orchideje Džbánu
Monitoring rodu Orchis v Olomouckém kraji

121905

Pcháčová loučka u Síně tradic

5 000,00

ZO ČSOP Kunčice pod
Ondřejníkem

122005

Rašelinná loučka Na pasekách

2 000,00

121105
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5 000,00
5 000,00
2 000,00
18 000,00
30 000,00

ZO ČSOP Ekocentrum
Říčany

122105

ZO ČSOP Dalečín
ZO ČSOP Formica

125105
130105

ZO ČSOP Spálené poříčí
ZO ČSOP 72/01 Opava
ZO ČSOP Bosco
ZO ČSOP Bosco

130205
130305
130405
130505

ZO ČSOP Bosco

130605

ZO ČSOP Bosco

130705

ZO ČSOP Alter meles

131005

ZO ČSOP Kunčice pod
Ondřejníkem

131205

ZO ČSOP Satyrus
9. ZO ČSOP
1. ZO ČSOP

140205
140305
140405

ZO ČSOP Oharka
ZO ČSOP Kosenka
ZO ČSOP Aron
ZO ČSOP Orchidea
Valašsko

140505
140605
150105
150205

ZO ČSOP Satyrus

150305

ZO ČSOP Apollo

150405

Sagittaria

150705

ZO ČSOP Olza
ZO ČSOP Berkut
Sdružení Lacerta
ZO ČSOP Lipník nad
Bečvou

150805
151005
160105
160205

ZO ČSOP 76/08
ZO ČSOP Aron
ZO ČSOP Satyrus
ZO ČSOP Upolín

160305
160505
160605
160705

ZO ČSOP Javorníček
ZO ČSOP Vlašim
ZO ČSOP 73/01 C.R.A.B.
Ostrava

160805
160905
161005

Orchideje na Říčansku
Management lokalit s výskytem vemeníku
dvoulistého
Vydání osmého čísla zpravodaje Formika
Mapování a inventarizace mravenišť v
jihozápadních Brdech
Formica
Webové stránky programu Formika
Školení programu Formica 2005
Realizace 6. etapy mapování a inventarizace
lesních mravenců v oblasti s výskytem druhu
Formica aquilonia Yarrow, 1955 na území
CHKO Blanský les
Realizace 5. etapy mapování a inventarizace
lesních mravenců v oblasti s výskytem druhu
Formica aquilonia Yearrow, 1955 na území
CHKO Blanský les
Inventarizace rodu Formica v okrese Karlovy
Vary - LHC Teplá, revír Toužim
FORMICA - Inventarizace a ochrana
mravenců rodu Formica v Severních
Beskydech
Výzkum čmeláků v CHKO Litovelské
Pomoraví
Budování hnízd pro čmeláky-pokračování
Budování nových hnízd pro čmeláky
Podpora hnízdních a úkrytových možností
pro rod Bombus
Bombus na Kosence
Motýli na Českolipsku
Monitoring denních motýlů Horního Vsacka
se zaměřením na ohrožené druhy
Společenstvo denních skupin motýlů PP
Přehon (Lepidoptera: Rhopalocera,
Zygaenidae)
Sledování jasoňe červenookého na lokalitě
Štramberk
Publikace "Hnědásek osikový - vymírající
motýl evropských lesů"
Mapování motýlů v okolí řeky Olše s
důrazem na okolí Českého Těšína a
rekultivované plochy po těžbě na Karvinsku
Bečov - Zlatý vrch
Vážky na Jesenicku - 2005
Mapování vážek v prostoru vojenského
újezdu Libavá
Sledování výskytu vážek (Odonata) na
Valažsku.
Vážky Českolipska
Sledování vážek (Odonata) na Vrbensku
Výzkum vážek (Odonata) na Olomoucku
Mapování výskytu vážek na vybraných
mokřadních lokalitách v okrese Vsetín
Vážky
Výskyt a ekologie ochranářsky významných
druhů vážek na vybraných lokalitách Moravy

284

3 989,00
1 800,00
40 000,00
5 000,00
7 000,00
2 500,00
8 000,00

3 000,00

7 000,00
8 000,00

7 000,00
14 204,00
8 000,00
15 000,00
12 000,00
11 500,00
4 000,00
8 000,00

9 983,00
3 000,00
12 000,00

8 000,00
7 000,00
2 100,00
7 000,00
10 000,00
6 000,00
8 000,00
4 733,50
5 000,00
5 000,00
12 000,00

ZO ČSOP JARO Jaroměř

161105

ZO ČSOP Olza
ZO ČSOP 76/08
Sdružení Lacerta
ZO ČSOP
ZO ČSOP Astacus

161205
165105
170105
170205
170305

ZO ČSOP Astacus

170405

ZO ČSOP Astacus

170505

9. ZO ČSOP
ZO ČSOP Decapoda
Protivín

170605

ZO ČSOP Spálené Poříčí
ZO ČSOP Neurazy
ZO ČSOP Vlašim
ČSOP - Severomoravské
RS
ČSOP - Severomoravské
RS
ZO ČSOP Neurazy

170905
171105
171205

170805

171405

a Slezska
Monitoring rozšíření a početnosti vážek
Velkého Jaroměřska
Další mapování jednotlivých druhů Vážek
stojatých a tekoucích vod v regionu
Karvinska
Výroba propagačního letáčku o vážkách
Rak říční na Jesenicku - 2005
Mapování vodního toku - Studený potok
Ochrana raků v ČR
Detailní hodnocení druhového složení raků v
nádrži Slezská Harta - lokalita Leskovecká
zátoka
Prvotní hodnocení oživení úseku toku pod
nádrží Slezská Harta se zaměřením na
výskyt raků
Průzkum hydrobiologické kvality vody pěti
přítoků v okolí soutoku obou Bečev
Monitoring a odhad početnosti nepůvodního
raka signálního v řece Blanici
Průzkum výskytu raků na podhrázském
potoce
Návrat raka do povodí horní Úslavy
Mapování výskytu raků na podblanicku

13 000,00

8 000,00
8 000,00
15 000,00
4 000,00
35 000,00

16 000,00

11 000,00
12 000,00
15 000,00
2 600,00
6 000,00
7 000,00

ZO ČSOP Javorníček
ZO ČSOP Jihlava
ZO ČSOP Klenice Mladá
Boleslav

190805
190905

ZO ČSOP Křižánky
ZO ČSOP Dalečín

191105
191305

ZO ČSOP Spálené Poříčí

191405

SLŠ Šluknov
SLŠ Šluknov
1. ZO ČSOP
Nepomucký ornitologický
spolek
ZO ČSOP Podorlicko
Česká Třebová

191505
191605
191805

Seminář RAK
Pruzkum hydrobiologické kvality vody a
posílení račích populací
Mapování mihule v přítocích řeky Úslavy
Vyhodnocení vlivu povodně v roce 2002 na
ichtiofaunu ÚN Slapy
Ichtyologický průzkum Šitbořského a
Lipoltovského potoka
Jesenické lomy 2005
Ochrana jarní migrace v obci Zašová
Monitoring obojživelníků v CHKO Beskydy a
v okrese Vsetín
Obnova tůně pro obojživelníky Lužná
Mapování obojživelníků na území bývalého
okresu Vsetín na vybraných lokalitách
Mapování obojživelníků v okrese Jihlava
Sledování a ochrana obojživelníků v době
jejich jarního tahu v PP Podhradská tůň
Ochrana obojživelníků v době tahu na
Jičínsku
Oboživelníci v okolí Vírské přehrady
Průzkum výskytu obojživelníků v okolí
spáleného poříčí
Informační tabule pro Informační středisko
SLŠ Šluknov a informační cedule k vodní
ploše u turistické stezky
Obojživelníci na Šluknovsku
Obnova tří tůní

191905

Obnova tůněk pro obojživelníky

2 500,00

192005

Transfer obojživelníků

5 000,00

171505
180105

ZO ČSOP Vlašim

180205

ZO ČSOP Kladská
Sdružení Lacerta
ZO ČSOP 76/08
ZO ČSOP Orchidea
Valašsko
9. ZO ČSOP

180305
190105
190305
190605
190705

191005
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24 000,00
17 000,00
2 200,00
8 000,00
8 000,00
5 000,00
9 000,00
10 000,00
19 000,00
4 000,00
4 000,00
10 500,00
15 000,00
5 000,00
1 600,00

1 000,00
8 000,00
11 500,00

ZO ČSOP Armillaria
ZO ČSOP 44/03
"Novohradka"
12/05 ZO ČSOP Nový
knín

192305

ZO ČSOP Hasina Louny

192405

ZO ČSOP Hasina Louny
ZO ČSOP Polabí

192505
192605

32/04 ZO ČSOP Gáia

192705

ZO ČSOP Vlašim

192805

ZO ČSOP Vlašim
ZO ČSOP Ekocentrum
Čtyřlístek
13/18 ZO ČSOP Silvatica

192905
193005
193105

ZO ČSOP Jaro Jaroměř

193205

ZO ČSOP Jihlava
ZO ČSOP Kunčice pod
Ondřejníkem
ZO ČSOP Kunčice pod
Ondřejníkem

193305
193405

ZO ČSOP Olza
ZO ČSOP Aron
ZO ČSOP Jihlava

193605
195105
195205

ZO ČSOP Oharka

195305

ZO ČSOP
Občanské sdružení
Muzeum Přírody Český
Ráj
ZS CŠOP Sdružení
záchranných stanic
Sdružení Lacerta

195405

192105
192205

193505

195505
195605
200105

200305

Záchrana obojživelníků z komunikací při
jarních tazích na Liberecku
Obnova tůně na louce pod areálem Stanice
ochrany přírody Pasíčka
Vybudování tůňky pro chráněné
obojživelníky
Vytvoření a vydání metodiky k programu č. 9
"sledování a ochrana obojživelníků" Projekt
garanta
Mapování obojživelníků na severočeských
výsypkách
Pohledy obojživelníci Polabí
Populace obojživelníků v oblasti Lužických
hor. Mapování a monitoring jednotlivých
druhů a jejich biotopů.
Zabezpečení tahových cest obojživelníků
přes komunikace
Mapování výskytu obojživelníků na
Podblanicku
Mapování rizikových úseků migračních tras
obojživelníků na Zlínsku
Obojživelníci na Rakovnicku
Zajištění rizikových úseků silnic pro
obojživelníky v době tahu
Záchranné transfery obojživelníků u
Kamenice
Čolčí tůňka Na Pasekách
Ochrana a monitoring obojživelníků v
Kunčicích p.O.
Mapování výskytu obojživelníků v širším
okolí řeky Olše se zaměřením na ohrožené
druhy
Obojživelníci Českolipska
Mapování obojživelníků v okrese Jihlava II
Oprava a údržba cest v okolí hradu
Hauenštejn
Mapování výskytu čolka velkého na
Rožnovsku
Revitalizace tůněk pro čolka obecného a
horského
Mapování tahových cest obojživelníků přípravná etapa
Plazi na Jesenicku - 2005
Informační tabule pro Informační středisko
SLŠ Šluknov a informační cedule k zídce,
kolem níž vede turistická stezka.

SLŠ Šluknov
ZO ČSOP Orchidea
Valašsko
EC Meluzína RCAB

200505
200605

ZO ČSOP Javorníček
9. ZO ČSOP

200705
200805

1. ZO ČSOP
ZO ČSOP Kunčice pod
Ondřejníkem

200905

Mapování plazů v oblasti Beskyd
Podpora populace užovky stromové
Mapování výskytu a ochrana plazů v okrese
Vsetín a CHKO Beskydy
Sledování výskytu plazů na Valašsku
Ochrana plazů- jednoduchá opatření a
osvětová činnost

201005

Kamenné valy Na Pasekách
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12 000,00
30 000,00
20 000,00

10 000,00
16 500,00
6 000,00

10 000,00
12 000,00
7 000,00
2 000,00
25 000,00
20 000,00
2 000,00
6 000,00
6 000,00

10 000,00
11 500,00
4 000,00
10 000,00
9 000,00

7 500,00
62 150,00
2 880,00

1 600,00
5 000,00
16 000,00
15 000,00
6 000,00
7 500,00
12 000,00

ZO ČSOP Jeseník nad
Odrou

201105

ZO ČSOP Olza
ZO ČSOP Ochrana
herpetofauny

205105

ZO ČSOP 76/08
ZO ČSOP Aron

210105
210205

ZO ČSOP Makov
ZO ČSOP Ciconia

210305
210405

ZO ČSOP Vysočina
ZO ČSOP Makov
ZO ČSOP Rokycany

210505
210705
210805

Nepomucký ornitologický
spolek
ZO ČSOP Odysea

210905
211005

ZO ČSOP Gáia

211105

ZO ČSOP Vlašim

211205

ZO ČSOP Vlašim

211305

ZO ČSOP Vlašim

211405

ZO ČSOP Vlašim

211505

ZO ČSOP Jaro Jaroměř

211805

ZO ČSOP Písek II

211905

ZO ČSOP Olza

212005

ZO ČSOP Javorníček

215105

TYTO

220105

TYTO

220205

ZO ČSOP 76/08

220305

ZO ČSOP Sezimovo Ústí

220405

ZO ČSOP
ZO ČSOP Aron

220505
220605

ZO ČSOP Jaro Jaroměř
ZO ČSOP Orchidea

220705
220805

201205

Ještěří zídky
Další mapování výskytu plazů v širším okolí
řeky Olše
Udržení jedinečného výskytu Elaphe
longisima v Čechách
Sledování a ochrana výskytu ledňáčka
říčního (Alcedo athis) na Horním Vsacku a
Rožnovsku
Alcedo Českolipska
Ochrana a podpora hnízdišť ledňáčka
říčního a skorce vodního
Ledňáček říční 2005
Výskyt a početnost ledňáčka říčního (Alcedo
athis) a skorce vodního (Cinclus cinclus)
Ledňáček říční v západní časti Písecka
Sledujeme ledňáčky a skorce
Alcedo - Výzkum a monitoring populace
ledňáčka říčního a skorce vodního v JZ
Čechách
Ledňáček a skorec na Berounsku
Ledňáček říční (Alcedo athis) a skorec vodní
(Cincluc cinclus) v oblasti Lužických hor.
Populační dynamika a hnízdní biologie
skorce vodního v dolním Posázaví
Projekt garanta programu Alcedo na
komunikaci se státní správou a poradenskou
činnost
Ochrana a výzkum biologie ledňáčka říčního
a skorce vodního
Mezinárodní seminář "Ledňáček říční,
ohrožený druh"
Mapování a ochrana ledňáčka říčního a
skorce vodního
Revize hnízdního výskytu ledňáčka říčního
(Alcedo atthis) a úprava jeho přirozených
hnízdišť s vytvořením podmínek pro
hnízdění v oblasti Veselí nad Lužnicí
Další zmapování hnízdního výskytu
ledňáčka říčního na toku řeky Olše a
přítocích
Mapování hnízdního výskytu ledňáčka
říčního a jeho ochrana v okrese Vsetín
Ochrana genofondu motáka lužního (Circus
pygargus) v okrese Znojmo
Ochrana a podpora genofondu sovy pálené
(Tyto alba) na Olomoucku
Zvýšení hnízdních možností pro sovy a
dravce v Zašové
Mapování výskytu rozšíření a praktická
ochrana dravců a sov Mladovožicka.
Monitoring hnízdního výskytu puštíka
obecného (Stricx aluco) na Rožnovsku
Dravci a sovy Českolipska
Mapování a hnízdní podpora sýčka
obecného (Athene noctua) a sovy pálené (
Tyto alba)
Mapování a ochrana sov v CHKO Beskydy
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10 000,00
11 000,00
48 000,00

8 000,00
7 000,00
12 000,00
11 000,00
4 000,00
8 000,00
6 000,00

3 500,00
8 000,00
15 000,00
9 000,00

5 000,00
18 000,00
11 000,00
12 000,00

10 000,00

12 000,00
9 000,00
8 000,00
10 000,00
3 000,00
6 000,00
5 000,00
4 000,00

15 000,00
20 000,00

Valašsko
ZO ČSOP Luscinia

220905

ZO ČSOP Makov
ZO ČSOP Ciconia

221005
221105

ZO ČSOP Javorníček
ZO ČSOP Rousínov
Klub ochrany dravců a
sov při sdružení Dětí
Země
Klub ochrany dravců a
sov při sdružení Dětí
Země
Klub ochrany dravců a
sov při sdružení Dětí
Země
Holýšovský ornitologický
klub

221205
221305

Sledování a ochrana dravců a sov
Monitoring a podpora hnízdění na
Českokrumlovsku
Káně lesní 2005
Kontroly a údržba sítě vyvěšených budek
pro sovy a poštolky, monitoring vybraných
druhů
Podpora hnízdění a sledování dravců a sov

221405

Akce Falco

2 500,00

221505

Realizace náborových tiskovin a webových
stránek pro Akci Falco

3 000,00

221605

Budou žít

7 000,00

221705

Populace sýce rousného v okolí Holýšova
Záchranný odchov sovy pálené ve stanici
Libštát
Podpora hnízdních možností Sovy pálené ve
Spáleném Poříčí
Sýček obecný v západní části Písecka
Sovy Píseckých hor
Monitoring výskytu vybraných druhů dravců
a sov na jižní Moravě
Rozšiřujeme sovu pálenou

8 000,00

ZO ČSOP Křižánky
ZO ČSOP Spálené
PoříčíÍ
ZO ČSOP Makov
ZO ČSOP Makov

221805
221905
222005
222105

ZO ČSOP Břeclav
ZO ČSOP Rokycany
Nepomucký ornitologický
spolek

222505

ZO ČSOP Nový Jičín
ZO ČSOP Polabí

222605
222705

ZO ČSOP Polabí
ZO ČSOP Polabí

222805
222905

32/04 ZO ČSOP Gáia

223005

ZO ČSOP Vlašim

223105

TYTO

223305

ZO ČSOP Nový Jičín
ZO ČSOP
ZO ČSOP Aron
ZO ČSOP při SCHKO
Jizerské hory
ZO ČSOP při SCHKO
Jizerské hory
ZO ČSOP Orchidea
Valašsko
ZO ČSOP Veronica

225105
230105
230205

222305
222405

230405

Dravci a sovy 2005
Monitoring a praktická ochrana vybraných
druhů dravců a sov v Moravskoslezském
kraji
Monitoring sýčka obecného v Polabí
Čištění budek sovy pálené (Tyto alba) a
jejich monitoring na okrese Nymburk
Pohled ptáci Polabí - sovy
Ekoetologie výra velkého (Bubo bubo).
Sledování prostorové aktivity, využívání
biotopů a hnízdní biologie a potravní
základny pro zajištění ochrany druhu.
Monitorování hnízdního výskytu a ochrana
hnízdiště výra velkého na Podblanicku
Ochrana a podpora genofondu sýce
rousného (Aegolius funereus) v Jeseníkách
Znovuzaložení populace orla skalního
(Aquila chrysaetos) v Moravských
Beskydech.
Budky pro netopýry v Zašové
Netopýři Českolipska

4 000,00
7 000,00
8 000,00

8 000,00
6 000,00

15 000,00
7 000,00
7 000,00
10 000,00
25 000,00
5 000,00
2 000,00

49 000,00
10 000,00
10 000,00
6 000,00

20 000,00
5 000,00
8 500,00

29 000,00
4 000,00
3 500,00
33 000,00

230505

Netopýři Liberecka 2005
Celostátní koordinace Evropské noci pro
netopýry

230605
230705

Ochrana netopýrů na Valašsku
IX. Evropská noc pro netopýry

11 000,00
20 000,00
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5 000,00

ZO ČSOP Kladská
13/18 ZO ČSOP Silvatica
ČSOP - Severomoravské
RS
ČSOP - Severomoravské
RS
ZO ČSOP Kunčice pod
Ondřejníkem
ZO ČSOP

230805
230905
231005
231105
231205
240105

ZO ČSOP Opava

240205

ZO ČSOP Nové Hrady
ZO ČSOP Aron
ZO ČSOP Orchidea
Valašsko
ZO ČSOP Ciconia

240305
240505
240605
240705

ZO ČSOP Javorníček

240805

ZO ČSOP Sezimovo Ústí

240905

ZO ČSOP Odysea

241005

ZO ČSOP Veronica
1. ZO ČSOP
ZO ČSOP Rokycany
ZO ČSOP Odysea

241105
241205
241305
241405

ZO ČSOP Vlašim

241505

SLŠ Šluknov

250105

SLŠ Šluknov

250205

ZO ČSOP Aron
74/03 Lipník nad Bečvou
74/03 Lipník nad Bečvou

250305
250405
250505

ZO ČSOP Makov
ZO ČSOP Orchidea
Valašsko

250605
250805

ZO ČSOP Jihlava
Holýšovský ornitologický
klub

251005

ZO ČSOP Studénka

251105

ZO ČSOP Oharka

251305

32/04 ZO ČSOP Gáia
ZO ČSOP Ekocentrum

251505
251605

250905

Mapování zimovišť a sledování netopýrů
Karlovarského kraje
Zimní sčítání netopýrů na Rakovnicku
Zimní sčítání netopýrů v deseti štolách na
Vítkovsku
Zajištění pseudokrasových prostor a
instalace budek pro netopýry
Útočiště Na pasekách
Čáp bílý v obci Zašová
Dlouhodobé sledování a ochrana čápa
bílého v okrese Opava
Dlouhodobé sledování a ochrana obou
druhů čápů, monitoring a kroužkování
mláďat.
Čáp černý a ostatní brodiví na Českolipsku
Mapování a ochrana čápa černého v
Beskydech
Ciconia 2005
Monitoring a kroužkování mláďat čápa
bílého v okrese Vsetín, částečně NJ a PR
Monitoring čápa bílého a černého a volavky
popelavé na okr. Tábor
Čáp černý v ČR - monitoring s praktickými
ochranářskými a propagačními výstupy
Sledování úspěšnosti umělých hnízdních
podložek pro čápy bílé
Zhotovení dvou hnízdních podložek
Sledujeme čápy
Nová odysea - informační brožura
Sledování a ochrana čápů a ostatních
brodivých na Podblanicku a jeho okolí
Informační panel o mapování chřástala
polního na Šluknovsku
Mapování výskytu chřástala polního na
Šluknovsku
Chřástal polní a křepelka polní na
Českolipsku
Ptáci zemědělské krajiny
Samolepky - Ptáci zemědělské krajiny
Mapování výskytu ohrožených druhů ptáků v
zemědělské Krajině na Českokrumlovsku
Monitoring bramborníčka černohlavého na
Valašsku
Monitoring chřástala polního (Crex crex) V
okrese Jihlava
Slavík obecný v zemědělské krajině
Mapování výskytu chřástala polního v CHKO
Poodří
Zlepšení úkrytových možností pro koroptev
polní a sledování její početnosti
Chřástal polní (Crex crex) a křepelka polní
(Coturnix coturnix) v Severních Čechách
Mapování výskytu a monitoring početnosti
populací obou druhů v pěti hnízdních
sezónách
Monitoring chřástala polního , koroptve polní
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16 000,00
12 000,00
18 000,00
5 500,00
2 000,00
14 000,00
2 000,00

1 500,00
2 000,00
8 000,00
31 000,00
10 000,00
2 000,00
13 000,00
10 000,00
6 000,00
2 000,00
50 000,00
11 000,00
1 000,00
3 800,00
6 500,00
1 700,00
1 800,00
7 000,00
10 000,00
2 000,00
6 500,00
3 000,00
7 000,00

18 000,00
2 000,00

Čtyřlístek
1. ZO ČSOP Křivoklát

251705

ZO ČSOP Olza
EC Meluzína RCAB

251805
260105

ZO ČSOP Křižánky

260205

ZO ČSOP Vlašim

260305

ZO ČSOP Písek II

260505

Sagittaria

260605

ZO ČSOP Nové Hrady

270105

Společnost přátel Poodří

270205

EC Meluzína RCAB

270305

ZO ČSOP Meles
ZO ČSOP Orchidea
Valašsko

270405
270505

ZO ČSOP Křižánky

270605

ZO ČSOP Vlašim

270805

ZO ČSOP Vlašim

270905

ZO ČSOP Ekocentrum
Čtyřlístek

271005

ZO ČSOP Jihlava
ČSOP - Severomoravské
RS
29/02, základní
organizace RADNICE
Občanské sdružení
Mladá
ZO ČSOP Kunčice pod
Ondřejníkem
ZO ČSOP Kosenka
43/01ZO ČSOP Orlice

271105
271305
271405
271505
271605
271705
275105

ZO ČSOP Salamand

275305

32/04 ZO ČSOP Gáia
09/07 ZO ČSOP Polabí

510105
510205

76/09 ZO ČSOP
Valašské Meziříčí
13/18 ZO ČSOP Silvatica
09/07 ZO ČSOP Polabí

520105
520205
520305

a křepelky polní v Přírodním parku
Jaroslavické - Želechovické paseky
Ptáci zemědělské krajiny Křivoklátska
Další sledování početnosti ohrožených
ptačích druhů zemědělské krajiny v širším
okolí řeky Olše
Množení lučních druhů v kultuře
Monitoring a údržba založených druhově
bohatých luk
Podchycení, ochrana a obnova květnatých
luk na Podblanicku
Management dvou lesních louček severně
od obce Čížová
Podpora druhové rozmanitosti luk na střední
Moravě
Záchrana starých ovocných odrůd na
Novohradsku
Krajové odrůdy ovocných dřevin v Poodří dokumentace 2. etapa
Záchranné mapování ovocných stromů
Karlovarska
Mapování krajových odrůd ovocných dřevin
v Lužických horách
Obnova alejí ovocných dřevin pod
Hradiskem u Rožnova p. R.
Inventarizace a determinace starých
ovocných stromů na části území CHKO
Český ráj a ve vybraných přírodních
památkách.
Mapování a záchrana starých krajových
odrůd ovocných dřevin na okrese Benešov
Údržba sadu krajových odrůd ovocných
dřevin
Inventarizace a determinace krajových odrůd
v Přírodním parku Jaroslavické Želechovické paseky
Mapování regionálních a starých odrůd na
Jihlavsku pro gen. sad kraje Vysočina
Záchrana starého vojenského sadu z 1.
republiky
Mapování krajových odrůd ovocných dřevin
v Mikroregionu radnicko
Mapování starých ovocných odrůd v oblasti
bývalého vojenského prostoru Mladá
Krajové odrůdy ovocných dřevin v
Podbeskydí
Sady Pozemkového spolku Kosenka
Skanzen Krňovice - krajové odrůdy
Založení sadu starých a krajových odrůd
Velkých Kralovic
Ohrožené druhy dřevin v lesích Lužických
hor
Ohrožené druhy dřevin na Rožďalovicku
Opatření pro zachování a rozšíření šafránu
bělokvětého - jižní okraj lesa, k. ú.
Pozděchov
Pyrola media
Ohrožené druhy bylin na Rožďalovicku
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10 000,00

10 000,00
24 000,00
7 500,00
15 000,00
9 000,00
8 000,00
8 923,00
8 000,00
14 000,00
6 000,00
5 000,00

8 000,00
9 500,00
16 500,00

3 000,00
5 000,00
5 000,00
6 500,00
2 000,00
10 000,00
27 500,00
15 000,00
13 000,00
5 000,00
8 000,00

20 000,00
12 500,00
8 000,00

36/03 ZO ČSOP Formica
36/03 ZO ČSOP Formica

530105
530205

18/01 ZO ČSOP
Decapoda
76/09 ZO ČSOP
Valašské Meziříčí
SmRS ČSOP
SmRS ČSOP

540205
540305
540405

32/04 ZO ČSOP Gáia

540505

32/04 ZO ČSOP Gáia

540605

09/07 ZO ČSOP Polabí
71/17 ZO CSOP
Pomoraví
36/02 ZO ČSOP při
SCHKO JH

540705

540105

550105
560105

56/02 ZO ČSOP Břeclav
71/17 ZO ČSOP
Pomoraví
29/01 ZO ČSOP
Rokycany

570105

32/04 ZO ČSOP Gáia
76/08 ZO ČSOP Rožnov
pod Radhoštěm

570405
580305

76/01 ZO ČSOP

580405

32/04 ZO ČSOP Gáia

580505

02/09 ZO ČSOP Vlašim
14/09 ZO ČSOP Nové
Hrady
33/03 ZO ČSOP Jižní
Karolína

580605
590105

56/02 ZO ČSOP Břeclav

590305

39/01 ZO ČSOP Luscinia
17/01 ZO ČSOP SEV
Mravenec
21/12 ZO ČSOP
Sezimovo Ústí II

590405

David Stojan

590705

David Stojan

590805

570205
570305

590205

590505
590605

Inventarizace a druhová determinace
mravenišť v podhůří Krkonoš.
Vydání 8 čísla zpravodaje Formica
Hydrobiologický průzkum toku č. 1-08-03042 s ohledem na obnovu retenční nádrže
Hájky a možnou reintrodukci raka říčního

5 000,00
5 000,00

13 000,00

Terénní průzkumy dvou potoků
Terénní průzkum potoka Zhrádek
Terénní průzkum potoka Videčka
Lesní mokřady v Severních Čechách.
Mapování ekologicky cenných biotopů a na
ně vázaných zvláště chráněných druhů
živočichů.
Ploštěnka horská, Crenobia alpina, v
pramenech a potocích Lužických hor.
Monitoring biotopů, zjišťování výskytu
ploštěnek jako indikátoru kvality vodního
prostředí.
Mapování mokřadů a malých vodních toků
na Rožďalovicku

22 000,00
16 000,00
16 000,00

Vzácný hmyz Bzenecké doubravy
Oprava, údržba a zabezpečení zimovišť
netopýrů na LS Ještěd
Sledování a ochrana dravců a sov v lesích
LZ Židlochovice (BR Dolní Morava)
Monitoring dravců v CHKO Litovelské
Pomoraví

18 000,00

8 000,00

10 000,00
8 000,00

17 000,00
12 000,00
15 000,00

Dravci a sovy na Zvoníčkově
Ptačí predátoři v lesních komplexech
Lužických hor a jejich podhůří. Mapování a
monitoring populací dravců a sov a jejich
biotopů.

10 000,00

Ochrana velkých šelem v Beskydech
Sledování výskytu velkých šelem na
Vsetínsku a jejich popularizace v médiích
Rys ostrovid (Lynx lynx) v oblasti Lužických
hor a Ještědského hřbetu.
Mapování výskytu rysa ostrovida na území
podblanicka
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích

32 730,00
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15 000,00

47 000,00
8 000,00
9 520,00
3000,00
10 000,00
36 040,00
9 000,00
12 000,00
9 000,00
9 600,00
8 000,00

72/01 ZO ČSOP Opava
44/11 ZO ČSOP
Třemošnice

591005

Mayer Jan

591105

27/06 ZO ČSOP Neurazy

591205

68/15 ZO ČSOP Skalka
29/01 ZO ČSOP
Rokycany

591305

29/02 ZO ČSOP Radnice

591505

36/08 ZO ČSOP Armilária

591605

13/18 ZO ČSOP Silvatica

591705

01/71 ZO ČSOP Koniklec

591805

18/08 ZO ČSOP Písek II
Celkem Projektů

592005
280

590905

591405

Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných
ptáků v lesích
Celkem Kč
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7 000,00
1 960,00
1600,00

3000,00
1000,00
21100,00
16000,00
12000,00
6880,00
2820,00
6 000,00
2 928 812,50

Seznam realizátorů projektů zařazených do sborníku
Organizace
ČSOP - Severomoravské RS
EC Meluzína RCAB
Holýšovský ornitologický klub
Nepomucký ornitologický spolek
Občanské sdružení Mladá
Občanské sdružení Muzeum Přírody Český Ráj
Sagittaria
Sdružení Lacerta
ZO CSOP Pomoraví
ZO ČSOP 76/08
ZO ČSOP Břeclav
ZO ČSOP C.R.A.B. Ostrava
ZO ČSOP Decapoda
ZO ČSOP Gáia
ZO ČSOP Jihlava
ZO ČSOP Kladská
ZO ČSOP Křižánky
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem
ZO ČSOP Luscinia
ZO ČSOP Nové Hrady
ZO ČSOP Olza
ZO ČSOP Orchidea Valašsko
ZO ČSOP při SCHKO Jizerské hory
ZO ČSOP Radnice
ZO ČSOP Salamandr
ZO ČSOP Satyrus
ZO ČSOP Silvatica
ZO ČSOP Spálené Poříčí
ZO ČSOP Vlašim
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Číslo projektu zařazeného do sborníku
171405
260105
251005
210905
271505
195505
121805
170105, 190105, 200105
550105
210105, 580305
590305
161005
540105, 170805
223005, 251505, 540605, 580505
190905
230805
191105, 260205
201005
590405
270105
150805
150205, 200505, 220805, 240605, 250805
230405
271405
275305
140205, 150305
111205, 193105, 230905, 520205
130205
110805, 180205, 211405

Slovo o programu
Zaměření programu
Program Ochrana biodiverzity navazuje na dřívější programy a činnosti svazu jako
Zimní sčítání kání, Formica nebo Záchrana jilmů, které byly v polovině devadesátých let spojeny do
jednotného Národního programu „Ochrana biodiverzity“.
Program je zaměřen na realizaci činností, které přispívají k podpoře zachování přírodní
rozmanitosti v České republice. Zahrnuje v sobě řadu dílčích podprogramů zaměřených na ochranu
jednotlivých skupin živočichů, rostlin či biotopů
Organizace programu
Národní program koordinuje Komise ochrany přírody ČSOP, která každoročně pořádá několik
výběrových řízení na realizaci projektů v oblasti ochrany přírody. Do těchto výběrových řízení se
mohou zapojovat jak jednotlivé články ČSOP tak i další občanská sdružení.
Program je financován převážně z grantů Ministerstva životního prostředí ČR. Na přelomu
tisíciletí byla navázána dlouhodobá spolupráce také se státním podnikem Lesy České republiky, který
program také finančně podporuje. Ročně se podaří realizovat kolem 300 projektů.
Řešení jednotlivých projektů je prováděno ve spolupráci s odbornými garanty jednotlivých
dílčích podprogramů, kteří dohlížejí na realizaci projektů po odborné stránce a poskytují realizátorům
metodickou podporu. Celkovou organizaci a koordinaci programu zajišťuje kancelář ÚVR ČSOP
v Praze.
Výsledky z projektů v podobě závěrečných zpráv jsou každoročně předávány donátorům
programu Ministerstvu životního prostředí ČR a státnímu podniku Lesy České republiky.
Kdo a jak se může zapojit do programu Ochrana biodiverzity?
Do programu Ochrana biodiverzity se mohou zapojovat jednotlivé články ČSOP, které jsou
řádně registrovány či jiná řádně registrovaná občanská sdružení. Počátkem roku je vyhlašováno
výběrové řízení, do kterého se mohou jednotlivé organizace se svými projekty přihlásit. Z řízení jsou
vyloučeny organizace s dluhem vůči Ústřední výkonné radě ČSOP. V rámci výběrových řízení je
posuzována adekvátnost a kvalita předkládaných záměrů a je jim v rámci možností přiznávána
finanční podpora.
Dle výsledků výběrového řízení, jsou poté s realizátory projektů sepisovány smlouvy o dílo,
ve kterých jsou stanoveny bližší podmínky pro realizaci projektů. Po podepsání smluv je realizátorům
projektů vyplácena záloha ve výši 50 % z přiznané částky. Na podzim pak řešitelé projektů předkládají
své závěrečné zprávy a fotodokumentaci k projektům. Po jejím schválení je jim doplacen zbytek
přiznané podpory.
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