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 Česká společnost ornitologická (ČSO) je dobrovolné zájmové sdruže-
ní, zabývající se výzkumem a ochranou ptáků. Má více než 2 000 
členů. Realizuje vlastní i mezinárodní projekty, popularizuje a propa-
guje ochranu ptáků a jejich prostředí. V ČR zastupuje mezinárodní 
organizaci BirdLife International.

 BirdLife International je celosvětové sdružení národních organizací 
na ochranu ptáků a přírody. Působí ve více než 100 státech. Jeho cílem 
je snížit počet ohrožených druhů ptáků a chránit jejich území a tím 
přispět k zachování biologické rozmanitosti a udržitelnému využívání 
přírodních zdrojů. Charakterizuje jej motto: „Společně pro ptáky a pro 
lidi“ (Together�for�birds�and�people).

Časopis nebyl v roce 2014 finančně podpořen žádným veřejným zdrojem financí.  
Na jeho vydávání přispívají členové ČSO, předplatitelé a inzerenti.  
Příspěvky ani fotografie nejsou honorovány.

Navštivte také webové stránky časopisu birdlife.cz/ptacisvet.html,  
a profil na Facebooku – facebook.com/Ptacisvet nebo si přečtěte 
časopis v elektronické podobě na publero.com/title/ptaci-svet.

Foto: A. KlvaňováwwwW

Biokáva s certifikací BirdFriendly® vypěstována 
v přirozeném prostředí pralesa.

www.birdsong.cz

Pro členy ČSO sleva 20 %. 
Možno objednat také přes eshop.birdlife.cz.

Ulítává si na 
BirdSong Coffee
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z terénu i z kanceláře

Petr Salinger s fotografií Úmrtí v rodině získal hlavní cenu ve fotografické soutěži Čápi 2014, pořádané 
u příležitosti kampaně Pták roku 2014. V kategorii mládeže do 15 let zvítězil Ondřej Pelánek. 
Stejnojmenná putovní výstava zatím doputovala z Vrchlabí do Prahy. Na vernisáži v Českém rozhlase 
byla 4. 11. také vyhlášena Cena posluchačů Meteoru, kterou získala Lenka Jamnická. 

Foto: A. KlvaňováwwwW

V  tomto čísle Ptačího světa slaví Česká spo-
lečnost ornitologická 10 let existence ptačích 
oblastí v  Česku. Tato oslava přichází krátce 
po  jiném výročí. Evropská Směrnice o  ptá-
cích vstoupila v platnost v roce 1979 a v září 
jsme slavili její 35. narozeniny. Nyní, když je 
Směrnice a její síť ptačích oblastí v nejlepších 
letech, je čas na inventuru jejích úspěchů.

Partnerství BirdLife v  Evropské unii bylo 
u  ptačích oblastí už od  kolébky. Směrnice 
o  ptácích požaduje po  členských státech, 
aby vyhlásily nejdůležitější území pro ptáky 
z  Přílohy  I  a  pro stěhovavé druhy za  ptačí 
oblasti (Special Protected Area – SPA). 
Partnerské organizace BirdLife použily kritéria 
pro Významná ptačí území (Important Bird 
Area – IBA) k výběru lokalit a následně tlačily 
na své vlády, aby příslušné ptačí oblasti vyhlási-
ly. Několikrát se pro liknavost vlád dostaly ptačí 
oblasti až před Evropský soudní dvůr.

Nyní sklízíme plody této dlouholeté práce. 
Podle nejnovějších statistik je 67  % pevnin-
ských IBA vyhlášeno za ptačí oblasti, a  tedy 
chráněno zákonem. V  Česku se podařilo 
dosáhnout ochrany víc než 75 % území IBA. 
Důležité je ale hlavně to, že ptačí oblas-
ti prokazatelně pomáhají ptákům. Donald 
se spolupracovníky (2007) zjistili, že druhy 
Přílohy I jsou na tom lépe než ostatní. A zají-
mavé je i  zjištění Pelissiera a  jeho kole-
gů (2013), že ptačí oblasti působí pozitivně 
i na běžné druhy, které nejsou hlavním cílem 
ochrany.

Ptačí směrnice, která zapojuje do  ochra-
ny druhů širokou škálu partnerů, získává 
stále větší podporu. A zdaleka se nejedná jen 
o ochranáře – na podporu Směrnic o ptácích 
a  o  stanovištích v  nedávné době vystoupili 
evropská myslivecká asociace FACE, evropská 
těžařská asociace CEMBureau a provozovate-
lé přenosových energetických soustav.

Přesto některé problémy přetrvávají a stále 
před námi zůstává hodně práce. Management 
ptačích oblastí je v plenkách a  trpí nedostat-
kem peněz. Některá hospodářská odvětví, jako 
zemědělství, lesnictví nebo vodní energetika, 
mnoho ptačích oblastí poškozují. Pokud chce-
me dosáhnout cílů ochrany ptačích oblastí, 
bez spolupráce těchto odvětví se neobejdeme. 
A konečně, přestože se to Česka příliš netýká, 
síť mořských ptačích oblastí je stále velice 
děravá a mnoho jich je ještě potřeba vyhlásit.

Vzhůru do dalších 10 let!
Wouter Langhout

BirdLife Europe, politika ochrany přírody 

úvodník
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TT Nadějně se rozbíhá spolupráce s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR při zabezpečování pro ptáky 
nebezpečných protihlukových stěn. Vzápětí 
po  úvodní schůzce byla na  přelomu září a  října 
zabezpečena protihluková stěna v  pražských 
Lahovicích a  v  přípravě je i  zabezpečení další 
stěny na úseku silnice R4 v katastru obce Klínec, 
okres Praha-západ. Pokud zjistíte úhyny ptáků 
na protihlukových stěnách, zadejte tuto infor-
maci do faunistické databáze birds.cz, abychom 
mohli ŘSD dát podnět k jejímu zabezpečení.

TT Úspěšně byl dokončen další rok monitoringu 
druhů přílohy  I  v  jednotlivých (osmi) krajích. 
Práce v  terénu se účastnilo téměř sedm desítek 
spolupracovníků, kteří detailně mapovali výskyt 
20 druhů ptáků.

TT Ministerstvo životního prostředí roz-
hodlo, že ČSO spolu s  Ústavem biologie 
obratlovců bude připravovat záchranné programy 
pro sýčka a strnada zahrad ního. Je to první krok 
k jejich návratu do naší krajiny.

TT Na  podzim 2014 jsme pod vedením našich 
kolegů z Katalánského ornitologického institutu 
(ICO) zahájili pilotní sběr dat pro nový Evropský 
atlas hnízdního rozšíření ptáků. Cílem není zís-
kat kompletní údaje, ty budeme sbírat a analyzovat 
až po skončení hlavních prací v terénu, tj. po roce 
2017. Potřebujeme ale otestovat software na sběr 
a zpracování dat a ověřit, zda jsou jednotlivé země 
schopné data v dostatečné kvalitě dodat. Pro tento 
účel jsme vybrali 5 druhů a data sbíráme ze všech 
zemí Evropy. Naprostá většina zemí reagovala 

kladně, ze šesti již data máme. Termín na odeslání 
dat je polovina listopadu 2014, první předběžné 
výsledky, tj. předběžné mapy rozšíření 5  druhů 
v Evropě, budou k dispozici v lednu 2015.

TT V říjnu jsme dokončili dosud největší nákup 
pozemků na  Josefovských loukách. Na  jeden 
zátah jsme koupili přes 1,7 ha, celkově vlastní ČSO 
už 18 ha pozemků (23,5 % všech pozemků). Za cel-
kovou částku 182 458 Kč jsme koupili současně dva 
listy vlastnictví v k. ú. Jaroměř, čítající dohromady 
10 parcel. Srdečně děkujeme všem, kdo na  jejich 
nákup přispěli!

TT Podzimní ptačí park Josefovské louky hos-
til hned několik návštěv ze zahraničí. V  září 
to byla mezinárodní exkurze partnerské organizace 
A  Rocha, kterou tvořilo dvacet zástupců z  osmi 
zemí světa, např. Brazílie, USA, Velké Británie či 
Zambie.

TT V  říjnu využily dvě skupiny izraelských 
studentů, kteří jsou v Česku na výměnném stu-
dijním pobytu, nového praktického výukového 
programu pro střední školy. Společně s učiteli si 
na Josefovských loukách vyzkoušeli i sekání ruční 
kosou či výrobu hmyzího hotelu.

TT ČSO se rozrostla o nové zaměstnance. Projekt 
ochrany mokřadů koordinuje Katarina Slabeyová, 
jako nový programátor nastoupil Pavol Hejný. 
Pracoviště Celoevropského monitoringu běžných 
druhů ptáků posílili Martin Kupka, zodpovědný 
za  propagaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků 
Evropy, a vědecká pracovnice Anna Gamero.
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Španělé chrání mořské oblasti 

Španělsko letos vyhlásilo 39  nových 
Ptačích oblastí (SPAs) k ochraně moř-
ských druhů ptáků. Zákonná ochra-
na vychází z  požadavku evropské 
Směrnice o  ptácích a  nové SPAs se 
v podstatě plně překrývají s mořskými 
IBAs, které již dříve definoval španěl-
ský partner BirdLife na základě téměř 
desetiletého výzkumu. Obrovským 
přínosem nových chráněných území 
je zejména fakt, že již nezahrnují 
pouze jednotlivá hnízdiště či hnízdní 
kolonie, ale chrání i  rozsáhlé mořské oblasti, kde ptáci shánějí potravu 
a tráví většinu svého času. K stávajícím oblastem tak nově přibylo 50 000 
km2 chráněné plochy, čímž se dosud chráněná mořská území rozrostla 
zhruba dvacetkrát. Španělé tak mohou svým přístupem sloužit za příklad 
ostatním zemím EU. Atlantské a středomořské pobřežní oblasti Španělska 
jsou pro některé mořské druhy ptáků klíčové. Vyskytuje se zde v Evropě 
nejohroženější mořský pták buřňák baleárský a další středomořské ende-
mické druhy jako buřňák středomořský nebo racek Audouinův. C

Komodský drak přispěl k ochraně ptáků
V  loňském roce potvrdili indonéští 
ornitologové výskyt největšího ještěra 
světa, varana komodského, v  západ-
ní části indonéského ostrova Flores. 
Pomocí fotopastí bylo zjištěno mini-
málně 12 varanů v  lesní oblasti, kde 
se nachází Významné ptačí území 
Mbeliling. Objev se stal silným argu-
mentem k získání podpory pro účin-
nější ochranu tohoto území. Oblast 
Mbeliling leží mimo hranice Komodského národního parku, který byl 
vyhlášen světovým dědictvím UNESCO. Mbeliling IBA byla vyhlášena díky 
výskytu kriticky ohroženého kakadu žlutolícího a ohrožených druhů loriku-
la rudohrdlého, muchálka floreského a vrány floreské. Bez zákonné ochrany 
by byly lesy v této oblasti brzy vykáceny a přeměněny na zemědělskou půdu, 
která se však brzy vyčerpá, a mýcení lesa dále pokračuje. BirdLife spolupra-
cuje s obyvateli okolních 27 vesnic s cílem naučit je šetrnějším způsobům 
hospodaření, aby se omezil tlak na destrukci původního lesa. C

 3× Barbora Kaminiecká

letem světem ptačích oblastí

Letošní rok přinesl další překvapivá zjištění o  schopnosti ptáků ope-
rativně reagovat na nastalé podmínky. Přinášíme několik ilustračních 
obrázků netypických hnízd synantropních ptáků i s krátkými komen-
táři autorů snímků.

Jistě, v prvních dvou případech se jednalo o transfer hnízda s mláďa-
ty, kdy je vazba rodičů nejsilnější. Jak je ale patrné z příspěvku třetího, 
podobně se ptáci mohou rozhodnout i v letech následujících.

Znáte EBAs?
Kromě Významných ptačích 
území (IBAs) jsou pro ptačí 
druhy, které obývají území 
menší než 50 000 km2, vyhlašo-
vány tzv. Endemické ptačí oblas-
ti (EBAs). Takovýchto druhů je 
celosvětově jen asi 2 500 a oblast 
je pro ně vyhlášena v  případě, 
že se zde vyskytují dva nebo 
více endemitů. Jen asi 7 % endemických druhů tak není cíleně chráněno, 
protože se jejich areál výskytu nepřekrývá s jiným endemickým druhem. 
EBAs však chrání i ostatní vyskytující se druhy, a to nejen ptačí, které často 
spadají do kategorie ohrožených. Ze 70 % se tyto oblasti ochrany překrýva-
jí s areály výskytu endemických rostlin. Typickým prostředím EBAs je les, 
zejména pak tropický nížinný deštný les a horské pralesy. Často se jedná 
o ostrovy či pohoří a rozloha těchto oblastí kolísá od několika čtverečních 
kilometrů až po  více než 100  000 km2, které chrání od  dvou až po  80 
endemických druhů. Celosvětově činí rozloha 7 300 000 km2 a 77 % EBAs 
nalezneme v tropických a subtropických oblastech. C

Foto: C
C

-A
-SA

 3.0
Foto: Frank D

herm
ain

Foto: N
eil. C

C
-A

-2.0.

2

Endemická�ptačí�oblast�Pohoří�Kavkaz,�
pohled�z�Gruzie.

Kráterové�jezero�na�ostrově�Flores�
v�Indonézii.

Buřňák�středomořský.

Fo
to

: p
an

í P
al

eč
ko

vá
Fo

to
: M

ar
tin

 Jo
žá

k
Fo

to
: P

ro
ko

p 
Pi

th
ar

t
Fo

to
: A

le
na

 K
lv

aň
ov

á

„Ptačí�miminka�jiřiček�
v�náhradním�hnízdě.�Lepší�
se�mi�nepovedlo�rychle�
udělat,�to�původní�jim�
rozbila�velká�bouřka,“�
napsala�nám�paní�
Palečková.

„Nešťastnou�náhodou�
jsme�nedávno�při�opravách�
stodoly�shodili�vlaštovkám�
hnízdo�i�s�mladými.�Chtěli�
jsme�to�bleskově�napravit,�
proto�jsme�urychleně�
vzali�jednu�starou�budku,�
naskládali�do�ní�zbytky�
hnízda�a�potom�i�mláďata.�
Vše�naštěstí�dobře�
dopadlo,�matka�se�jich�
hned�ujala�i�v�budce,“�
vypráví�Martin�Jožák.

„Posílám�fotku�vlaštovky�
v�budce.�S�hnízděním�
v�budce�pro�rehky�
jsem�se�setkal�ve�dvou�
případech.�Na�fotkách�je�
budka�v�otevřené�kůlně�
v�Lutové,�druhá�budka�
je�na�nedaleké�samotě.�
Ta�byla�letos�obsazena�
podruhé,“�podělil�se�o�své�
pozorování�Prokop�Pithart.

Děti ve Světicích u Říčan se dočkaly rozšíření mateřské školy v podobě 
přístavby s  velkými prosklenými plochami, v  nichž se zrcadlí protilehlý 
osázený svah. Ještě před kolaudací tak do skel narazilo několik ptáků a svůj 
omyl zaplatili životem. Paní ředitelka proto neváhala a za peníze, utržené 
za  celoroční sběr hliníku, zakoupila samolepky od  Zelené domácnosti 
a ČSO. Že jsou účinné, dokládá, že za  tři měsíce, kdy upozorňují ptáky 
na překážku, nebyl zaznamenán jediný náraz do skel - ani ptáka, ani dětí. 
 CTAlena Klvaňová

CTSestavil a komentoval Lukáš Viktora
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Na  ministerstvu životního prostředí jsme 
se ale nesešli kvůli globálním problémům. 
V  počtu menším než malém, konkrétně 
ve  třech, se chceme poradit, jak postupo-
vat při vytváření soustavy chráněných území 
Evropské unie Natura 2000 v České republice. 

Jako, nebo doopravdy?
V  době, kdy se v  ČR rozběhla příprava 
na vstup do EU, převládal pragmatický názor, 
že lokality budoucí soustavy Natura 2000 
určíme tak, že se sejdou špičkoví odbor-
níci a  na  základě svých znalostí je vymezí 
na mapě. 

Nicméně na  zmiňovaném jednání jsme se 
po  místy vzrušené debatě nakonec shodli, 
že naplňování legislativy Evropských spole-
čenství (ES) v  ochraně přírody nepojmeme 
tak, jak je v kraji často zvykem – jako jakousi 
Potěmkinovu vesnici, jejíž existenci bude-
me vykazovat, zatímco skutečnou realiza-
cí si hlavu příliš lámat nebudeme. Naopak, 
od samého začátku se pokusíme naplnit záko-
nodárství ES rozumným způsobem – a doo-
pravdy. 

Myslet jako Hora 
Na rozdíl od směrnice č. 92/43/EHS o ochra-
ně přírodních stanovišť, volně žijících živo-
čichů a  planě rostoucích rostlin, známější 

Květnové sluneční paprsky propalují 
pomněnkovou oblohu a žlutozelený 
koberec v místnosti rozsvítily jako jarní 
louku pruhovanou dlouhými stíny 
pozdního odpoledne. Také v prvním 
roce nového tisíciletí se na konci máje 
nad střední Evropou otevřela ozonová 
díra, takže studená rána zmrzlých 
mužů nahradilo počasí veskrze letní 
a krajinu zaplavilo pronikavé světlo.  

Foto: Jan Ševčík (sevcikphoto.cz)

Národní�přírodní�rezervace�Velký�a�Malý�Tisý�
na�Třeboňsku,�které�bylo�mezi�prvními�vyhlášenými�
ptačími�oblastmi�u�nás.�Jeho�význam�dokládá�
i�skutečnost,�že�je�zde�chráněn�nejvyšší�počet�
ptačích�druhů,�celkem�19.

jako směrnice o  stanovištích, bylo zřejmé, 
že zavedení nynější směrnice č. 2009/147/
ES o  ochraně volně žijících ptáků, kratším 
názvem směrnice o  ptácích, do  praxe bude 
přece jen jednodušší. 

Vysvětlení musíme hledat mj. v  projek-
tu Významná ptačí území (IBA) v  Evropě, 
který od  roku 1987 realizovala Mezinárodní 
rada na  ochranu ptáků (ICBP), předchůd-
ce dobře známého BirdLife International. 
Předseda československé sekce ICBP Zdeněk 
Veselovský do  ní přivedl Jana Horu. Honza 
se do  úkolu, který v  Československu nabral 
výrazné zpoždění, zakousl s  vervou, zarpu-
tilostí a pracovitostí sobě vlastní a přičinil se 
o  zmrtvýchvstání nejen skomírajícího pro-
jektu, ale činnosti celé sekce. Do  roku 1992, 
kdy vyšla publikace Významná ptačí území 
v  Evropě. Československo, se podařilo určit 
na  území dnešní ČR celkem 18 IBA. Honza 
navíc přišel s myšlenkou, že vymezením IBA 
práce zdaleka nekončí, ale že by se o jednotli-
vá ptačí území měly starat patronátní skupiny, 
tvořené jak pracovníky státní ochrany pří-
rody, tak dalšími zájemci. Žádný div, že IBA 
v naší republice byla v mezinárodním měřítku 
považována za přímo modelová. 

Jak se vybíraly ptačí oblasti
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která 
garantovala přípravu odborných podkladů 
pro vytvoření soustavy Natura 2000, si byla 
dobře vědoma rozsudku Evropského soud-
ního dvora v  případu Evropská komise vs. 
Nizozemsko z roku 1998. Podle něj jsou člen-
ské státy EU při vymezování ptačích oblastí 
(PO) povinny vycházet z  kritérií, sloužících 

Od významných ptačích 
území po ptačí oblasti
aneb jak se rodila česká cesta

Jan Plesník | se v Agentuře ochrany 
přírody a krajiny ČR zabývá proble-
matikou biodiverzity a teoretickými 
i  praktickými otázkami péče o  pří-
rodu a  krajinu. Přednáší na  ně-
kolika přírodovědeckých fakultách. 
Řídí Stálý výbor Úmluvy o ochraně 
evropské fauny a flóry a přírodních 
stanovišť (Bernské úmluvy).

Proč „speciál“ Ptačího světa?

Při debatě redakční rady nad dalším smě-
řováním Ptačího světa kdosi navrhl využít 
občas jedno číslo jako speciál věnovaný něče-
mu významnému. A  zanedlouho se vhod-
ná příležitost objevila sama – desáté výročí 
vyhlášení ptačích oblastí v ČR. Nabídli jsme 
vedoucím patronátních skupin možnost hod-
notit, sdělit zkušenosti, prostě popsat dění v té 
„své“ ptačí oblasti. Ačkoliv jednotlivé články 
vyznívají mírně pesimisticky, je zcela zřejmé, 
že bez vyhlášení ptačích oblastí by  někte-
rá významná hnízdiště ptáků přinejmenším 
vypadala jinak, nebo v  horším případě už 
zanikla. Například jen existence PO Bzenecká 
Doubrava – Strážnické Pomoraví stojí dnes 
mezi hnízdišti lelků a skřivanů lesních a rea-
lizací rychlostní komunikace napříč tímto 
cenným územím. A  také těžko odhadnout, 
kolik sloupů větrných elektráren by  stálo 
okolo tokanišť tetřívků v Krušných horách.

Vraťme se zpět k úvodním větám a věnujme 
toto číslo časopisu všem, kteří se podíleli jed-
nak na  obtížné cestě vzniku ptačích oblastí, 
ale také na  jejich další ochraně. A  zda je co 
slavit, posuďte sami…

Kamil Čihák
koordinátor projektu Významná ptačí území

pro určení významných ptačích území. Proto 
o  identifikaci PO  včetně stanovení hranic 
požádala Českou společnost ornitologickou. 

Nechci být generálem po  bitvě, ale před-
pokládali jsme, že s  představou, podle níž 
budou PO  zabírat téměř 9  % rozlohy státu, 
musíme nutně dříve či později narazit. Vláda 
ČR v letech 2004 a 2005 také nejdříve schválila 
a příslušnými nařízeními vyhlásila 38 ptačích 
oblastí. Nakonec byly zřízeny i  zbývající tři 
PO, i  když PO  Heřmanský stav – Odra – 
Poolzí musela být kompromisně zmenšena. 

Natura 2000 po česku
Ono májové odpoledne se rozběhl proces, 
který rozsahem nemá v EU obdoby. I přes čás-
tečně vrozenou, částečně získanou skromnost 
musím připomenout, že v  zahraničí ozna-
čují naplňování směrnic o  ptácích a  o  sta-
novištích v  ČR jako českou cestu. Nemalý 
podíl na  tomto úspěchu mají členové ČSO. 
Protože jsem měl určitou dobu možnost sledo-
vat vytváření soustavy Natura 2000 takříkajíc 
z obou břehů, mohu konstatovat, že realizace 
směrnice o  ptácích v  ČR  – alespoň v  počát-
cích  – zůstává ilustračním příkladem spolu-
práce státní a dobrovolné ochrany přírody. C
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Lednické rybníky

Ptačí oblast Lednické rybníky prošla v posledních deseti letech výrazný-
mi změnami. V roce 2006 byl přepracován návrh plánu péče a s výjim-
kou Zámeckého rybníka bylo výrazným způsobem změněno rybářské 
hospodaření. Plán péče počítal se snížením maximálních povolených 
obsádek kapra, s vyšším podílem dravých ryb a s úpravami vodního reži-
mu, včetně pravidelného letnění rybníků v soustavě na Včelínku. Prvním 
letněným rybníkem byl v roce 2007 rybník Nesyt. Letnění se projevilo 
výrazným rozvojem vegetace obnažených den s mnoha cennými druhy 
rostlin, které spolu s  rozsáhlými plochami mělčin vytvořily potravní 
a  stanovištní nabídku pro tisíce ptáků (J. Sychra a  kol., Živa 4/2008). 
Ta přetrvala ještě v následujícím roce, kdy jsme opět pozorovali nárůst 
početnosti ptáků. Později se již vliv letnění z roku 2007 neprojevoval. 

Výskyt ptáků v tomto rybničnatém území ovlivňuje především veli-
kost a složení rybí obsádky. Zkušenosti ukazují, že obsádky lze upra-
vit tak, aby neohrožovaly dobrý ekologicky stav rybníků a  zároveň 
vedly k přiměřenému ekonomickému výsledku. Předpokládá to však 
dobrou spolupráci dotčených subjektů a  trvalé hodnocení a  úpravy 
podle měnících se přírodních podmínek. 

Od  roku 2012 jsou rybníky v  soustavě na  Včelínku v  nájmu 
Rybářství Hodonín, spol. s  r.  o. Rybník Nesyt je obhospodařován 
dvouhorkově (snížená hladina a  obsádka v  prvním roce) prozatím 
s dobrými výsledky. Ostatní rybníky jsou provozovány jednohorkově, 
s pravidelným letněním nejméně jednou za sedm let.

A jak se daří druhům, pro které byla ptačí oblast vyhlášena? Kvakoš 
noční hnízdí pravidelně na  dvou ostrovech Zámeckého rybníka, 
v posledních letech v počtu kolem 190 párů. Pokles proti období před 
deseti lety, kdy zde hnízdívalo kolem 250 párů, pravděpodobně sou-
visí se vznikem kolonie na Pohořelických rybnících, případně i malé 
kolonie na Věstonické nádrži. Na ostrovech Zámeckého rybníka ubý-
vají místa pro postavení hnízd. Staré duby schnou a zanikají i záslu-
hou dřevokazných hub, ostatní stromy likvidují bobři. Asi desetinu 
hnízd si kvakoši staví v  keřích bezu černého. Ty zatím nechávají 
bobři i údržba zámeckého parku bez povšimnutí. Na ostrovech také 
pravidelně hnízdí kolem 180 párů volavek popelavých, přes 60 párů 
kormoránů velkých a 11 párů čápů bílých.

Pravidelně tu hnízdí i deset rodin zrzohlávky rudozobé, zatímco lžičák 
pestrý územím každoročně jen protahuje, a to na jaře v počtech 200 až 
300 jedinců. Zdá se, že dříve pravidelná podzimní zastávka zanikla. 
Tradičně se však na Nesytu po přepelichání soustřeďuje několik tisíc hus 
a husa velká tu i pravidelně hnízdí v počtu 20 až 30 rodin.  CTPřemysl 
Heralt, Petr Macháček

Soutok-Tvrdonicko 

Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko byla vyhlášena v  lednu 2005. Co se 
od té doby změnilo? Klíč k ochraně ptáků tu leží bezpochyby v lesním 
hospodaření. Současný hospodářský plán pro období 2010–2019 byl 
schválen až v roce 2011. Poprvé se na jeho přípravě výrazněji podílela 
Agentura ochrany přírody a  krajiny ČR. Některé její požadavky se 
podařilo prosadit, např. ponechání porostů - významných hnízdišť 
ptactva - bez zásahu, nebo odklad jejich obnovy, to  vše na  rozloze 
několika set hektarů. Jiné nikoli. Ze zásadních bych zmínil požadavek 
na prodloužení obmýtí především u dubu. Nadále jsou při obnovních 
těžbách ponechávány výstavky v  průměrném počtu 10 kusů na  hek-
tar. Potěšitelným zjištěním o  funkčnosti tohoto opatření byly nálezy 
hnízd káně lesní, luňáka červeného a dokonce orla královského právě 
na těchto výstavcích. V bezzásahovém území se nadále soustřeďuje až 
40 zimujících orlů mořských, zatímco z míst, kde byl souvislý nedotče-
ný lesní komplex rozčleněn pasekami, orli zmizeli. 

Jako hnízdící druh zmizel ze Soutoku raroh velký. Do  roku 2012 
zde pravidelně hnízdily tři páry, které za potravou zalétaly do země-
dělské krajiny na rakouské straně. V roce 2011 byly instalovány umělé 
podložky na vedení velmi vysokého napětí, tři z nich jsou obsazovány, 
přestože úspěšnost hnízdění bývá velmi nízká, mj. v důsledku častých 
konfliktů s poštolkami. Podle mého názoru jde o neuvážený „ochranář-
ský“ zásah se sporným výsledkem: populace v oblasti Bernharsthaler 
Ebene sice narostla z 0 na 3 páry, zaniklo však tradiční, od 50. let 20. 
století obsazované hnízdiště v lužních lesích. Navíc byli rarozi usídleni 
v  problematické oblasti z  hlediska myslivosti (otravy karbofuranem, 
zástřely). Oproti tomu na Soutoku měli mnohem příznivější podmínky. 
Celkově se však hnízdícím dravcům daří na  Soutoku dobře. Horší je 
zřejmě situace běžnějších druhů, jako jsou lejsek bělokrký nebo někteří 
šplhavci (strakapoud prostřední, žluna šedá, datel černý): vzhledem 
k nevyrovnané věkové skladbě lesů a těžbě se jejich stavy snižují.

Vzrůstající turistická návštěvnost území také hnízdícím ptákům 
neprospívá. Po navýšení a zpevnění inundačních hrází přišlo na řadu 
zbudování povalového chodníku k samotnému soutoku Moravy a Dyje. 
Zánik mnoha cenných lokalit by však představovala výstavba průplavu 
Dunaj–Odra–Labe, která je, soudě podle čerstvých vyjádření někte-
rých politiků, stále aktuálnější.

Vyhlášení chráněné krajinné oblasti bylo pro nesouhlas místních 
samospráv pozastaveno. Nezbývá než doufat, že se ptáci s nepříznivý-
mi faktory vyrovnají a za dalších 10 let se k tématu vrátíme v optimis-
tičtějším tónu. C
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Husy�velké�na�letněném�Hlohoveckém�rybníce.

Petr Macháček | pracuje jako zoolog Regionálního muzea 
v Mikulově, kde se mimo jiné věnuje  monitoringu vodních 
ptáků. Intenzivně fotografuje ptáky, realizoval již velké množ-
ství výstav.

David Horal | pracuje jako zoolog a lesník na AOPK – Správě 
CHKO Pálava a  Krajském středisku Brno. Je předsedou 
Jihomoravské pobočky ČSO. Působí v  oblasti lužních lesů 
a zajímá se o dravé ptáky.
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Litovelské  
Pomoraví
Ptačí oblast Litovelské Pomoraví byla vyhlášena v  roce 2004 na území 
stejnojmenné chráněné krajinné oblasti (CHKO). Místním fenoménem 
jsou lužní lesy tvrdého i měkkého luhu, na  jaře přirozeně zaplavované 
řekou Moravou s  řadou ramen, bočních přítoků, meandrů a  zákrut, 
vtiskujících oblasti podobu říční delty. Dosud tu bylo zjištěno hnízdění 
147 druhů ptáků, nově hnízdí orel mořský, morčák velký a rybák obecný.

Meandrující činnost řeky a  vznik štěrkopískových náplavů a  teras 
vytváří vhodné podmínky pro hnízdění ledňáčka říčního, pisíka 
obecného a  kulíka říčního. Vodácké a  sportovně-rybářské využívání 
řeky však může hnízdní úspěšnost negativně ovlivnit. V  roce 2010 
bylo proto zahájeno správní řízení týkající se využívání ramena řeky 
Moravy vodáky. Jelikož šlo o  jádrové území pro hnízdění zmíněných 
ptačích druhů, navrhli jsme jeho sjízdnost v hnízdní době omezit, což 
se nakonec podařilo a došlo k domluvě s vodáky, kteří mohou využívat 
paralelní Mlýnský potok.

Ve starých porostech hnízdí početně strakapoud prostřední a lejsek 
bělokrký. Jádrové populace se nacházejí v komplexu lužního lesa mezi 
Litovlí a Horkou nad Moravou a Mladčí a Novými Zámky, kde je hos-

podaření podřizováno zájmům ochrany přírody, těženy jsou zejména 
nepůvodní dřeviny, spadané stromy jsou ponechávány na  stanovišti 
a pomalu dochází k tvorbě biotopů pralesního charakteru. 

V roce 2013 jsme připomínkovali správní řízení zahájené na žádost 
Českého rybářského svazu za  účelem odstřelu kormorána velkého 
na  území ptačí oblasti. Správa CHKO však odstřel povolila, i  když 
s  omezením doby lovu a  počtu odlovených jedinců. Své rozhodnutí 
opírá o potřebu ochrany rybího společenstva a chráněných druhů ryb 
a vychází z metodického pokynu MŽP. Domnívám se však, že i kormo-
ránu, byť je z hospodářského hlediska druhem problematickým, náleží 
ochrana podle statutu MZCHÚ, neboť je původním, volně žijícím 
živočichem.

Jednou z  významných ornitologických lokalit, i  když antropického 
původu, je přírodní památka Chomoutovské jezero. Hnízdní zde např. 
bukáček malý, chřástal vodní, racek černohlavý a zřejmě nejpočetnější 
kolonie racka chechtavého v ČR. Od roku 2012 je zde zakázáno používá-
ní nemotorových plavidel a v okolí hnízdišť je zakázán rybolov. Smutnou 
událostí v roce 2010 byl úhyn 1440 racků chechtavých v důsledku otra-
vy rodenticidem Lanirat® MICRO (Ptačí svět 2/2010). Správa CHKO 
s držitelem honitby zajistila úklid uhynulých racků za přítomnosti České 
inspekce životního prostředí a zorganizovala seminář pro zástupce státní 
správy, nevládních organizací i majitele pozemků.

Do budoucna je největším rizikem pro ptačí oblast politicky prote-
žovaná vodní cesta kanálu Dunaj–Odra–Labe.. C

Žehuňský rybník –  
Obora Kněžičky

Deset let od vyhlášení ptačí oblasti není příliš dlouhá doba, přihlédneme-
li k faktu, že samotnému vyhlášení předcházelo 17 let práce v terénu, ale 
i vyplňování mnohých tabulek a formulářů. Za tu dobu došlo k nemalým 
změnám v legislativě zvláště chráněných území (ZCHÚ). Z původní NPR 
Žehuňský rybník a  Žehuňská obora se stala celá řada menších ZCHÚ. 
Zatímco vyhlášení menších chráněných území místo původní Žehuňské 
obory je počinem dobře zdůvodnitelným prakticky úplným vytěžením 
lesů obory, a tudíž i nutně následujícím poklesem přírodovědného význa-
mu lokality, přehlášení Žehuňského rybníka z kategorie národní přírodní 
rezervace (NPR) do  kategorie národní přírodní památka (NPP) se jeví 
jako nepodložené a bude mít negativní dopad nejen co do objemu finanč-
ních prostředků na management, ale také ve snížení přísnosti pravidel pro 
vstup a činnosti v území, myslivost nevyjímaje.

Hlavním nebezpečím ohrožujícím druhovou pestrost i početnost pta-
čích populací v území je postupující sukcese, ať již zarůstání svahů obory 
a  ploch dříve porostlých keři (trnkou, hlohem, růží šípkovou a  svídou 
krvavou), tak také mohutný rozvoj terestrických rákosin na všech vod-
ních plochách v ptačí oblasti. Velmi negativně se projevil úbytek chovů 
krav a prasat. Důsledkem je nezájem o kosení dosud využívaných trav-
natých ploch. Pěstování kukuřice a řepky olejky navíc zvýšilo atraktivitu 
lokality pro černou zvěř, jejíž regulace je jen velmi slabá. Většina lučních 
ploch je tak přerývána, a to ztěžuje snahy alespoň o jedno kosení ročně.

Management území je zajišťován správou CHKO Kokořínsko. Bohužel 
ne všichni pracovníci správy jsou ochotni konzultovat zásahy v  území 
s patronátní skupinou ptačí oblasti, ale dá se říci, že spolupráce funguje. 

Vlastní činnost patronátní skupiny je omezena tím, že většina území je 
soukromým majetkem nebo má statut zvláště chráněného území. Přesto 
pravidelně zajišťujeme monitoring druhů přílohy I  směrnice o  ptácích, 
kroužkujeme ptáky na stacionárních stanovištích (letos již po pětadvacá-
té), po desetiletí provádíme zimní sčítání vodních ptáků. Budujeme prů-
seky, plochy s omezením rákosu a dominantním výskytem ostřic, navazu-
jících na volnou vodní hladinu. Vznikají tak místa s příhodnými porosty 
a  vyšší vodní hladinou, která vyhovují slavíku modráčkovi, chřástalovi 
malému či chřástalovi kropenatému, který je spolu s bukáčkem malým 
také předmětem ochrany ptačí oblasti. Zatímco stavy bukáčka jsou 
stabilizované, u chřástala kropenatého byl letošní stav díky klimatickým 
podmínkám nejhorší za celé období monitoringu.

Základ patronátní skupiny (mimo autora tohoto příspěvku Mirek 
Jelínek a Jiří Vyskočil) pracuje prakticky od počátku projektu. Během let 
se vystřídala celá řada dalších spolupracovníků, léta však neúprosně běží 
a v nejbližší budoucnosti bude třeba hledat nástupce.  C

Foto: K
arel Poprach

Foto: Lubor U
rbánek
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Ledňáček�říční�početně�hnízdí�ve�štěrkopískových�terasách�řeky�Moravy.
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Lubor Urbánek |  je zoolog. Zabývá se dlouhodobě populační 
dynamikou vodních ptáků, zejména v Ptačí oblasti Žehuňský 
rybník – Obora Kněžičky. Podílí se i na dalších programech, 
jako jsou Jednotný program sčítání ptáků nebo kroužkovací 
projekty CES a RAS. 

Karel Poprach | se věnuje ornitologii a ochraně přírody, zejmé-
na pak biologii a ochraně vybraných druhů sov a dravých ptáků.
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1 |   Sokol stěhovavý.  
 Foto: Zdeněk Tunka (birdphoto.cz) 

2 |  PO Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví. 
 Foto: Karel Šimeček (karelsimecek.cz)

3 |  PO Labské pískovce, NP České Švýcarsko.  
 Foto: Ondřej Prosický (naturephoto.cz)

4 |   Skřivan lesní. 
 Foto: Petr Salinger (petrsalinger.cz)

1 2

3 4
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ptačí oblasti objektivem

Hornatá bohatě zalesněná krajina s bezpočtem skalních 

útvarů, protkaná Labem, které slouží jako významná 

migrační cesta pro tažné ptáky – to  je Ptačí oblast 

Labské pískovce, jedno z  nejvýznamnějších hnízdišť 

sokola stěhovavého u nás. Novodobě zde hnízdí od roku 

1996 v  počtu kolem deseti párů a  jeho početnost 

v  ČR stále plynule narůstá. Pestrá skupina dalších 

druhů, které jsou zde předmětem ochrany – výr velký, 

datel černý a chřástal polní – dokládá širokou nabídku 

biotopů tohoto čarokrásného území.

Na  opačném konci naší republiky leží krajina docela 

jiných půvabů. Rozlehlé borovicové porosty a  duny 

vátých písků „Moravské Sahary“ najdeme v Ptačí oblasti 

Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Hostí jedno 

z  druhově nejbohatších ptačích společenstev u  nás 

a daří se tu i teplomilné vegetaci a hmyzu. Na Bzenecku 

najdeme naši nejpočetnější populaci skřivana lesního, 

který je dalším příkladem dobře prosperujícího druhu. 

Téměř polovina odhadovaného stavu v ČR přitom hnízdí 

právě na území ptačích oblastí.
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Ptačí oblast Šumava je mimořádná. Nejenže 
je rozlohou 975 km2 z  našich ptačích oblastí 
zdaleka největší a kvůli politickým tahanicím 
má největší publicitu, hlavně chrání bezkon-
kurenční prostředí přirozeně se vyvíjejících 
horských lesů, a to i v mezinárodním měřítku.

Šumava je dobrým příkladem, že když 
je vůle, ochrana přírody přináší viditelné 
výsledky. Ikonou Šumavy jsou tetřevi, jejichž 
počet pozvolna, ale trvale stoupá – aktuálně 
jich na  české i  bavorské straně žije na  500, 
v posledních 20 letech se tedy jejich počet více 

Národní přírodní rezervace Řežabinec a  Řežabinecké tůně (NPR) byla 
vyhlášena ptačí oblastí (PO) jako první v říjnu 2004, spolu s několika málo 
dalšími „bezkonfliktními“ PO. Její vyhlášení nevadilo nikomu, alespoň ne 
natolik, aby proti němu lobboval. Také se zdálo, že to tak bude i nadále 
a že i ochrana jediného cílového druhu – husy velké – bude bez problémů.

Že tomu tak nebylo, jste se mohli dočíst již v Ptačím světě 2/2013. 
V současnosti stále trvá rušení hus nadměrným lovem na hranicích 
ochranného pásma rezervace a letos se přidalo i katastrofální přem-
nožení sinic. Výsledkem je, že letos Řežabinec podzimním shromaž-
dištěm hus vůbec nebyl. Maximální počty hus dosáhly sotva stovky.

Nadále trvá nebezpečí přeměny stupně ochrany území z NPR na národ-
ní přírodní památku (NPP), i když se zdá, že snaha ministerstva životního 
prostředí v tomto směru v poslední době poněkud polevila.

Pro hnízdící husy a  řadu dalších ptáků představují stále větší 
nebezpečí přemnožená divoká prasata. Pro představu, největší z cel-
kem 5 ložnic na  území NPR má 70 × 70 metrů. Rezervací vede 
několik vydupaných prasečích „autostrád“ bez vegetace o šířce jeden 
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ptačí oblasti v ČR

Přirozeně�se�obnovující�les�kolem�jezera�Laka�na�Šumavě.

NPR�Řežabinecké�tůně.

Českobudějovické  
rybníky
Vznik Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky (dále jen PO) byl 
provázen obrovskými boji i  zákopovou válkou mezi ochranou pří-
rody a  myslivecko-rybářskou lobby (viz např. Ptačí svět 2010/1 nebo 
2011/1). Jejím vyhlášením se cítil ohrožen kdekdo. Proto také byla 
vyhlášena jako úplně poslední – až v listopadu 2009, pět let po termínu 
stanoveném Evropskou unií. Při vyjednávání o  podmínkách ochrany 
kritériových druhů (kvakoš noční, rybák obecný, slavík modráček, husa 
velká, kopřivka obecná) došlo k  mnoha kompromisům a  ústupkům, 
z nichž – z hlediska ochrany přírody – asi nejhorší je, že vysazování 
„mysliveckých kachen“ zůstalo zcela neomezeno.

Od doby vyhlášení PO se situace značně uklidnila a dnes se dá kon-
statovat, že soužití dřívějších válečných stran probíhá na území PO bez 
větších problémů. Napadají mě snad jen dvě události, které je nutno 
v  současnosti řešit. Je to  zarůstání bývalého tankodromu v  Českých 
Budějovicích náletovými dřevinami, které způsobilo likvidaci zdejší 
kdysi silné populace slavíka modráčka. Dále je to snaha vybudovat další 
nákupní centrum v těsné blízkosti Přírodní rezervace Vrbenské rybní-
ky a zejména záměr udělat parkoviště z polí a luk, na které vodí housata 
na první pastvu všechny husy, které tu hnízdí. Ale i tyto problémy se 
snad v brzké době podaří vyřešit. C

Jiří Šebestian | pracuje jako zoolog v  Prácheňském muzeu 
v Písku, vede pravidelný letní kroužkovací tábor a další ornito-
logický výzkum v NPR Řežabinec. V ČSO se podílí na monito-
ringu a jeho koordinaci v dalších jihočeských Ptačích oblastech 
od Šumavy k Písku.

Zdeněk Vermouzek | je ředitelem 
ČSO. Věnuje se i  Jednotnému pro-
gramu sčítání ptáků, problematice 
ilegálního pronásledování ptáků 
a faunistické databázi.

Dalším, mnohem méně známým šumavským 
unikátem je izolovaná populace puštíků běla-
vých, kterou dělí od beskydské a alpské několik 
set kilometrů. I když k jejímu obnovení přispěly 
i  reintrodukční programy a  výměna jedinců 
s ostatními populacemi určitě existuje, zdá se, 
že je Šumava dostatečně velká a  dostatečně 
zachovalá na  to, aby se zde mohla udržovat 
populace i takto velkého dravce se specifickými 
nároky na prostředí.

Šumavě a  jejím obyvatelům bychom měli 
přát, aby již konečně utichly tahanice o  její 
právní postavení a aby ochrana přírody dosta-
la jednoznačnou přednost před lanovkou 
na Hraničník a zbytečnými zásahy do cenného 
přírodního prostředí. Ušetřený čas a  peníze 
bychom mohli věnovat třeba cílené ochraně 
tetřívků, kteří jako jediní z kritériových druhů 
ptačí oblasti postupně ubývají. Na  jejich 
záchranu ale pozdě rozhodně není. C

metr. Výsledkem byl letošní rozpad a zánik racčí kolonie a na ni vázané 
kolonie potápky černokrké.

Dalším nebezpečím pro racky a  zejména pro rybáky jsou racci 
bělohlaví, kteří vybírají mláďata z  hnízd, takže letos např. z  téměř 
30 hnízd rybáků obecných nebylo vyvedeno ani jedno mládě.

Abychom nekončili úplně pesimisticky – nakonec také jedna dobrá zprá-
va, v rákosí přibývají hnízdící páry bukáčků a chřástalů, včetně malých! C

než zdvojnásobil. Hodně podobně je na  tom 
symbol druhý, datlík. Lesy poškozené vichři-
cemi nabídly prostřený stůl kůrovcům a přímá 
úměra mezi množstvím kůrovců a  datlíků 
je dobře známa. Zatímco v  jiných pohořích 
považujeme každé jednotlivé hnízdo datlíka 
za  úspěch, na  Šumavě jich hnízdí přes 200 
párů. I když se jejich počet časem sníží s odez-
něním největších kůrovcových vln, o budouc-
nost tohoto tajemného šplhavce se při zacho-
vání bezzásahového režimu ve  vrcholových 
partiích Šumavy bát nemusíme.

Šumava

Řežabinec

• 

• 

• 
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druhy v ptačích oblastech

Případ bláznivého počasí 
a stárnoucích modráčků
Slavík modráček (Luscinia svecica) žije v Evropě a Asii a zasahuje až 
na Aljašku. Dříve byl řazen k drozdovitým ptákům do čeledi Turdidae, 
dnes je však na základě analýz DNA přiřazován k čeledi Muscicapidae 
do příbuznosti s evropskými lejsky. Na území České republiky je druh 
zastoupen dvěma z  celkem 11 poddruhů. V  mokřadních lokalitách 
v  nížinách a  podhůří „bělohvězdým“ slavíkem modráčkem středo-
evropským (L.  s.  cyanecula) a  v  alpínské tundře v  Krkonoších „čer-
venohvězdým“ slavíkem modráčkem tundrovým (L.  s.  svecica). Oba 
poddruhy se ve vrcholových partiích Krkonoš ojediněle kříží.

Hnízdění modráčka tundrového v pramenných oblastech v Krkonoších 
bylo prvně zaznamenáno v roce 1978. Od roku 1988 je populace hnízdí-

cí v nadmořské výšce 1300–1450 m nad mořem intenzivně studována, 
proto dnes známe o životě těchto nádherných ptáků v našich nejvyšších 
horách mnoho detailů.

Slavík modráček je tažný druh zimující od  Středomoří po  centrální 
Afriku, tundrové populace zimují i dále na východ v Asii. Poslední infor-
mace z výzkumu tahových cest pomocí geolokátorů (přístrojů zazname-
návajících přesnou geografickou polohu sledovaných objektů) naznačují, 
že krkonošští modráčci zimují až v daleké Indii a řadí se tak mezi nejdále 
migrující pěvce hnízdící na našem území. Proto také do Krkonoš přilé-
tají až v průběhu května a první poloviny června a odlétají už v průběhu 
srpna. Na hnízdišti žijí velmi skrytě, nápadnější jsou pouze tokající samci, 
kteří při zpěvu vyletují do výšky a sedají na vrcholky kleče a stromků.

Krkonošská populace modráčků je poměrně malá a  vázaná pouze 
na  několik vhodných lokalit v  pramenných oblastech. Na  přelomu tisí-
ciletí se zdála relativně stabilní, každoročně více než 20 zpívajících 
samců a 15 hnízdících samic. V posledních letech ale začalo modráčků 
tundrových v  Krkonoších podobně jako na  dalších lokalitách v  Alpách 
postupně ubývat a tento negativní trend pokračuje dodnes. V roce 2014 
v Krkonoších zpívalo 13 samců modráčka tundrového a hnízdilo pouze 
11 samic. 

Ačkoliv je druh dobře adaptován na  život v  chladné a  deštivé 
severské tundře, extrémní výkyvy počasí typické v  poslední době 
pro  středoevropské horské oblasti způsobují modráčkům velké 
problémy při hnízdění. V  prostředí Krkonoš se v  hnízdní sezoně 
běžně setkáváme se sněhovými bouřemi, s delšími obdobími vytrva-
lých dešťů s  teplotami okolo nuly, nebo naopak s extrémně teplými 
a suchými periodami. Vejce a mláďata modráčků v takovém prostředí 
oslabuje provlhnutí a  podchlazení, nebo naopak přehřátí a  dehyd-
ratace, které často následují různé infekce. Výsledkem je zastuzení 
vajec a jejich snížená líhnivost, zhoršené přežívání mláďat, případně 
ztráta celé snůšky. U drobného tažného pěvce, kde dochází k vysoké 
úmrtnosti odrůstajících mláďat i  dospělých ptáků během migrace, 
představuje snížená úspěšnost hnízdění podstatný problém pro udr-
žení populace. V Krkonoších, kam imigrují modráčci z dalších oblastí 
(Skandinávie, Alpy) stále vzácněji, návratnost mláďat nestačí místní 
populaci doplňovat a ta stárne. Při současném klimatickém trendu se 
dá očekávat, že tento nádherný pták z našich nejvyšších hor pravdě-
podobně postupně vymizí. 

 CVáclav Pavel a Bohumír Chutný

Případ mizejících ostrůvků 
Již od 30. let minulého století máme údaje o tom, že se kvakoši noční 
pokoušeli usadit kolem středního úseku řeky Dyje. Jakmile byl koncem 
40. let obnoven zámecký rybník v Jaroslavicích, začali si stavět hnízda 
tady, v  zatopených vrbových keřích. Ale jejich hnízdění zde nebylo 
bezproblémové, kolonie několikrát zanikla a po čase byla znovu obno-
vena. Dnešní hnízdiště má počátek nejpozději v  roce 1993. Nachází 
se na jednom z ostrůvků vytvořených vyhrnutým bahnem na Horním 
rybníku, hnízda jsou téměř výhradně situována v keřích bezu černého.

Kvakoš noční je druhem, díky kterému se Jaroslavické rybníky v roce 
2004 kvalifikovaly mezi ptačí oblasti soustavy Natura 2000 v ČR. V té 
době tu bylo evidováno 54 hnízd. Velikost populace skokově narostla 
v roce 2007, kdy bylo v kolonii napočítáno 84 hnízd. Po maximu dosa-
ženém v roce 2010 (95 hnízd) se v dalších letech počet hnízd pohybuje 
mezi 84 až 88. Situace tedy vypadá příznivě. Již několik let se zde však 
schyluje k  velkému problému. Hnízdní ostrůvek, tvořený převážně 
vyschlým rybničním bahnem, se rozplavuje. Stromy a  keře na  jeho 
okrajích padají do vody. Nedostatek vhodných dřevin se projevil mimo 
jiné tak, že některé páry zkusily hnízdit na  jívách, jilmech či švestce, 
jedno hnízdo bylo umístěno i v keři šípkové růže. Rozplavování posti-
huje i všechny další ostrůvky v okolí, což ovlivňuje především tradiční 
hnízdní kolonii racka chechtavého, kde mezi roky 2003 a 2014 ubylo 
skoro tisíc hnízd (dnes zde hnízdí kolem 700 párů). 

Náprava stavu by  si vyžádala celkové odbahnění rybníka a  obnovu 
ostrůvků. Majitel soustavy, společnost Rybníkářství Pohořelice, požá-
dala pro realizaci tohoto náročného zásahu o  dotaci z  Operačního 
programu životní prostředí, která mu však nebyla přiznána. Prosperita 
kvakoší kolonie je tedy ohrožena a každým rokem je situace povážlivější.
 CVlasta Škorpíková
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Foto: Jiří Bohdal (naturfoto.cz)

Slavíci�modráčci�žijí�v�Krkonoších�v�klečových�porostech,�potravu�sbírají�většinou�
na�bahnitých�okrajích�rašelinných�jezírek.

Kvakoši�hnízdí�na�keřích�bezu�černého,�které�rostou�na�podemletých�březích�
ostrůvku�a�postupně�padají�do�vody.
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Karel Šimeček | se dlouhodobě věnuje ochraně a monitoringu 
ptáků na jižní Moravě. Podílel se na návrhu a vyhlášení dvou 
ptačích oblastí: Bzenecká Doubrava-Strážnické Pomoraví 
a  Hovoransko-Čejkovicko. Publikuje články věnované orni-
tologii a  organizuje akce pro veřejnost. Je členem redakční 
rady časopisu CREX. Jeho oblíbenými ptačími skupinami jsou 
dlouhokřídlí a srostloprstí.

druhy v ptačích oblastech

adeptem na jeden z předmětů ochrany ve významném ptačím území a poz-
ději i  pro vyhlášenou ptačí oblast Hovoransko-Čejkovicko. Postupně však 
nastal zlom a strnadi začali z oblasti mizet. Přestože se při celkovém pohledu 
ve vzhledu krajiny neodehrály žádné dramatické změny, vlivem intenzivních 
dotací do  výsadby nových vinic odtud nenápadně zmizely plochy úhorů, 
ubylo vzrostlých solitérních ovocných stromů a přibylo vinohradů na úkor 
okopanin a pícnin. Tyto zásahy v kombinaci se zvýšenou aplikací pesticidů 
a  nárůstem používání drobné mechanizace zřejmě vedly k  radikálnímu 
poklesu početnosti až nakonec k úplnému vymizení. Ukazuje se, že ne příliš 
početné populace strnada zahradního na izolovaných hnízdištích jsou citlivé 
i na zdánlivě nepostřehnutelné změny prostředí. Nejinak se totiž strnadům 
vede i  v  oblasti Javornicka a  Hlučínska, kde byly ještě nedávno podobně 
početné populace.

Pro trochu optimismu se musíme z  Moravy vydat až na  sever Čech. 
Silná a životaschopná populace se dnes nachází v nepříliš pohledné oblas-
ti maximálně ovlivněné činností člověka – na území povrchových dolů 
v Ústeckém kraji. V roce 2010 byla velikost ústecké populace odhadnuta 
na  70 párů. Místní populace je závislá na  udržování nízké pokryvnosti 
vegetace (méně než 50 %) a na následném průběhu a intenzitě rekultivač-
ních zásahů po ukončení těžby. C

Od  roku 1979 jsou všichni ptáci volně žijící 
v Evropské Unii (EU) chráněni Směrnicí o ptá-
cích. V  Příloze I  této směrnice jsou uvedeny 
vzácné a ohrožené druhy, pro které jsou člen-
ské státy povinny vyvinout zvláštní ochranná 
opatření, mimo jiné také vyhlásit Ptačí oblas-
ti (PO; Special Protection Areas). Společně 
s  Evropsky významnými lokalitami (Special 
Areas for Conservation), které jsou vyhlašo-
vány pro ostatní formy biodiverzity z  naří-
zení Směrnice o  stanovištích, tvoří soustavu 
NATURA 2000, síť chráněných území v EU.

Otázku, zda takováto ochrana funguje, si 
kladli už Donald  a  spolupracovníci v  roce 
2007 v  časopise Science. K  jejímu zodpo-
vězení použili data, sebraná tisíci amatér-
ských i  profesionálních ornitologů, z  nichž 
BirdLife International v roce 2004 vypočítala 
národní trendy všech ptačích druhů hnízdí-
cích v Evropě pro období 1970-1990 a 1990-
2000.  Autoři pak porovnali změnu těchto 
národních trendů s  rozlohou PO  v  každém 
z  původních patnácti členských států EU. 
Prokázali, že čím větší část země pokrývaly 
PO, tím více se změnil průměrný populační 
trend druhů zahrnutých v Příloze I Směrnice 
o  ptácích směrem k  pozitivním hodnotám. 
Ptákům se tam jednoduše řečeno vedlo lépe.

Tento výsledek podpořil teorii, že cílená 
ochranářská opatření, jako je vyhlášení PO, 
mohou zlepšit stav biodiverzity, v  tomto 
případě růst ptačích populací.

Péče o  chráněná území je považová-
na za  klíčovou strategii pro dlouhodobé 
zachování druhové rozmanitosti. Klasický 

Případ citlivého zpěváka

Je ochrana v ptačích oblastech účinná?
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Proč strnad zahradní někde zpívá a jinde už ne?

Výsledky programu Evropského monitorin-
gu běžných druhů ptáků (PECBMS; ebcc.info), 
který koordinuje ČSO, však již dlouhodobě 
ukazují, že běžní ptáci ubývají, a  to  zejména 
druhy zemědělské krajiny. Nedávná studie 
(Inger et al. 2014, Ecology Letters) dokumen-
tovala dokonce úbytek 421 milionů jedinců 
běžných ptačích druhů v  Evropě za  posled-
ních 30 let. Většina z  nich přitom patřila jen 
k  36  nejběžnějším druhům, jako jsou skřivan 
polní nebo koroptev. 

Úbytek běžných druhů však může mít 
důležité důsledky. Ačkoli se jen málo podí-
lejí na  druhové rozmanitosti, už malý pokles 
jejich početnosti často vyústí ve ztrátu velkého 
množství jedinců a  objemu biomasy. Zatím 
přesně nevíme, jaké ekologické funkce může 
tato ztráta ovlivnit. Jelikož však ptáci patří 
k  vrcholovým konzumentům, lze předpoklá-
dat dopad na nižší články potravního řetězce, 
a tedy i na celé ekosystémy.

Běžné druhy však dnes cíleně nechrání-
me. Pelissier a spolupracovníci (2013, Animal 
Conservation) proto analyzovali data z  fran-
couzkého programu sčítání ptáků (obdoby 
našeho Jednotného programu), aby zjistili, zda 
soustava Natura 2000 přispívá i k ochraně běž-
ných druhů. Zjistili, že 54 ze 100 sledovaných 
běžných druhů vykazovalo vyšší početnost 
na území PO. 

Ukazuje se tedy, že PO, ač byly založeny 
k  ochraně specifických cílových druhů, mají 
potenciál chránit všechny druhy volně žijí-
cích ptáků, které se vyskytují na jejich území. 
 CAlena Klvaňová

Počty�ťuhýků�obecných,�chráněných�ve�třech�ptačích�
oblastech�v�ČR,�mírně�stoupají.

Otázka se položí snadno, obtížnější je na ni najít odpověď. Vhodných lokalit 
u nás není mnoho a ty v okolí Hovoran a Čejkovic byly pravidelně sledovány 
již od 80. let minulého století. Strnad zahradní se zde objevil až téměř o deset 
let později a jeho početnost zpočátku slibně narůstala. Zalíbilo se mu v kraji 
vinic, sadů, zarostlých okrajů cest a záhumenek. Maxima početnosti strnad 
dosáhl v roce 2000, kdy zde zpívaly až dvě desítky samců. Logicky se pak stal 

ochranářský přístup je založen na  principu, 
že vymezíme oblasti, kde budeme chránit 
stanoviště, druhy a populace, které jsou jinde 
ohrožené.

V  poslední době se však ukazuje, že není, 
s trochou nadsázky, tak snadné říci, co je vzác-
ný a co běžný druh. Vždyť koho by v 70. letech 
minulého století napadlo sčítat třeba všu-
dypřítomné vrabčáky? Zatímco dnes jsme 
svědky „záhady“ mizejících vrabců, hledá se 
příčina a za její odhalení byla dokonce vypsá-
na nejedna odměna. 
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Možná vás napadá, proč se tolik pozornosti věnuje právě ptákům – proč 
má Evropa legislativu na  vyhlašování ptačích oblastí a  ne třeba oblastí 
ještěrčích, savčích nebo hmyzích? Samozřejmě, jedním z  důvodů je to, 
že ptáky dokáže většina lidí rozpoznat, že pěkně zpívají a člověk se s nimi 
od věků potkává – a taky si začal všímat, že jich ubývá. Není proto překva-
pením, že spolků zabývajících se ptáky je snad úplně nejvíc, třeba v takové 
Británii tvoří dvoumilionový zástup milovníků ptáků už docela zajímavou 
a politicky vlivnou masu.

To  bylo možná na  počátku ptačí směrnice – ale určitě nejen 
to. Ptáci, přestože prosluli poletováním 
ve vzduchu, nežijí ve vzduchoprázdnu. 
Podobně jako člověk potřebují vodu 
a potravu, potřebují místa k úkry-
tu a materiál k budování svých 
hnízd. A to všechno dohroma-
dy znamená, že mohou dlou-
hodobě přežívat jen v určitém 
typu prostředí.

Zkusme se na  nějaký 
přírodní prostor podí-
vat třeba očima ptáka 
hmyzožravého. První 
a  zásadní starostí je 
uživit sebe i  své potomstvo. Ptáci, kteří se 
živí mouchami, jepicemi, pakomáry či komáry, 
to mají přece jen o něco jednodušší: někde poblíž 
vody většinou najdou potravy dost. Tam ale bývá 
docela „husto“ – zájemců o  potravu je mnoho, 
a  kde jsou organismy koncentrovány, tam se sta-
hují i predátoři. A tak musí hledat úkryt – ve křoví, 
v  korunách stromů, v  dutinách či v  rákosí. Přijde 
však chvíle, kdy hmyz zmizí, a tak – až na výjimky – je 
třeba letět jinam, jak se říká „do teplých krajin“. Ve sku-
tečnosti ale nemusí být ani tak teplé, hlavně musí posky-
tovat potravu. Všimli jste si? Přítomnost tažných ptáků 
nepřímo poukazuje, že v oblasti je hmyz a vegetace, která 
nabízí úkryt ptákům i  ostatním živočichům. Řada zástup-
ců hmyzu je ale závislá na  konkrétních rostlinách. Mnoho 
druhů se například vyvíjí jen v  zachovalých dubových lesích, 
jiné potřebují specifickou kombinaci rostlin a živočichů. Takoví 
modrásci žijí jen v  místech, kde se současně vyskytují určité 
druhy mravenců a rostlin – jak mraveniště, tak i onu rostlinu totiž 
potřebuje housenka modráska ke svému vývoji. Někteří ptáci se živí 
hmyzem saproxylickým, žijícím ve dřevě, které je v různých stadiích 
rozpadu. Velmi často ale tento hmyz může žít jen v silnějších kládách, 
a  tak je závislý na  přítomnosti starých stromů. I  v  nich ale mohou 
vznikat nejrůznější typy hmyzí potravy – některé dřevo prosychá 
a rozpadá se, jiné žloutne a hnědne a  jiné zase při rozkladu červená. 
To není náhoda – podle podmínek prostředí, hlavně vlhkosti, teploty 
a dostupnosti živin, se v nich usídlí různé druhy hub, které určitý typ 
rozkladu zabezpečí, aby se zase mohly rozmnožovat ony. Jiné druhy – 
často brouci či motýli – napadají stojící dřeviny a jejich larvy „hlodají“ 
pod kůrou v lýku. Ptáci je dokážou najít – takoví datlíci je slyší i přes 
kůru a probijí se k nim.

Podobně to vypadá v případě ptáků, kteří se živí plody, bobulemi či 
semeny. Pravda, pro ně zima přece jen není k nepřežití, protože ledasco 
v přírodě přečká – vysušené plody či semena se dají najít na stromech 
i pod sněhem. Jenže: přežít se musí celý rok. K tomu je tedy potřeba, 
aby byly plody, nebo alespoň šťavnaté a výživné pupeny či nektar květů 
na dosah v každém ročním období. Výskyt ptáků tedy závisí na pest-
rosti rostlin – a pestrosti celého prostředí.

OBLASTI PTAČÍ I NEPTAČÍ
Co chráníme v ptačích oblastech soustavy Natura 2000

Jak to všechno souvisí s ptačími oblastmi? Právě těchto několik příkla-
dů vysvětluje, proč ochrana ptáků není namířena jenom na ně samotné. 
Ptáci potřebují celou škálu mnoha jiných organismů, a proto se o nich 
říká, že jsou druhy „deštníkovými“. Spolu s ptáky totiž chráníme i celé 
široké společenstvo organismů, bez kterých by v dané oblasti žít nemohli 
a jejichž přítomnost často také indikují. Stejně jako zachovalost biotopu, 
přítomnost starých stromů, výskyt neviditelných druhů hub či různoro-
dost. Takové provázané společenstvo si můžete prohlédnout na příkladu 
Ptačí oblasti Beskydy na  následující dvoustraně. Proto má vytipování 
a ochrana oblastí s výskytem mnoha (a zejména vzácných) druhů ptáků 
takový význam. Ptačí oblasti nechrání jen ptáky, jsou – spolu s dalšími 

formami – základem ochrany celé naší přírody.
Tak například chřástal polní dokáže využívat nejrůznější typy 
otevřené zemědělské krajiny. Jenže: monokultury na obrovských 

plochách a kombajny, to není nic pro něj! Plochy se musí vyu-
žívat extenzivně, „postaru“, což má význam i  pro ostatní 

druhy – hmyzu, drobných savců, rostlin, hub.
Nebo takový tetřev hlušec. Majestátní pták, který 
díky svému chování zejména při toku potřebuje 

zcela specifické podmínky a hlavně klid. Dnes už 
opravdu vzácné položky – a  proto je vzácný 

i  tetřev. Chránit ho v místě, kudy prochází 
tisíce lidí, nemá smysl, a  tak nám tetřev 
svým výskytem naznačuje, kde všeho 
nechat a chránit klid a přírodní procesy.

A  pak tu máme druhy, které jsou 
vzácným pozůstatkem z  časů, kdy 
panovalo jiné klima. Třeba k  nám 
doputovaly s  ledovcem a  zůstaly 
jen na  chladných či jinak příhod-
ných místech, většinou na  horách. 
Takové kousky přírody, ukázky tajgy 

či severské tundry v  podmínkách 
Česka, jsou opravdovou vzácností – 

pozůstatkem, reliktem dávných dob, 
jako datlík tříprstý.
Suma sumárum: ptáci jako oblíbení 

souputníci člověka si samozřejmě zaslouží 
ochranu sami o  sobě. Ale jejich ochranou 
v  ptačích oblastech chráníme i  obrovské 
množství dalších organismů, někdy mno-
hem vzácnějších než daný druh ptáka. 
Chráníme pozůstatky historických krajin, 
zachovalé lesní porosty, přirozené přírod-
ní funkce či relikty dávných dob. Proto 
doufám, že tady účinně chráněné ptačí 
oblasti nebudou jen třeba dalších deset 
let, ale tak dlouho, jak je naše příroda 
a krajina bude potřebovat.    CTT

druhy v ptačích oblastech

Ladislav Miko |  je ekolog, vede Generální ředitelství pro 
zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise. Zastával také 
funkci ministra životního prostředí ČR, zasloužil se o imple-
mentaci evropské legislativy v  ochraně  životního prostředí. 
Ekologii přednáší na evropských univerzitách. Je odborníkem 
na půdní roztoče pancířníky.

Foto: Jiří Bohdal (naturfoto.cz)

Žluna�šedá�obývá�listnaté�a�smíšené�lesy�ve�vrchovinách�a�na�horách.�Pro�své�
biotopové�nároky�je�považována�za�bioindikátor�přirozeného�klimaxového�lesa,�
tedy�závěrečného�stadia�lesa,�které�je�druhově�nejbohatším�a�nejstabilnějším�
ekosystémem,�jaký�se�může�v�daných�podmínkách�vyvinout.�
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PTAČÍ OBLAST 
BESKYDY CHRÁNÍ 
SPOLEČENSTVA 
VZÁCNÝCH 
A JEDINEČNÝCH 
DRUHŮ
Beskydy tvoří mozaika biotopů, od horských 
lesů se zbytky pralesovitých porostů až 
po květnaté a kulturní louky a pastviny. 
I díky existenci ptačí oblasti tu můžeme 
obdivovat pestrá společenstva,  
jejichž zástupce zobrazuje ilustrace  
Pavla Procházky.

1. Puštík bělavý (Strix�uralensis) u nás žije 
na Šumavě a v Moravskoslezských Beskydech. Vyhledává 
listnaté a smíšené pralesovité porosty, zejména staré 
bučiny s dostatkem dutinových stromů. Hnízdí na území 
čtyř ptačích oblastí.

2. Datlík tříprstý (Picoides�tridactylus)�
je šplhavec rozšířený především ve starých smrkových 
porostech horských poloh. Více než 80 % populace 
hnízdí v ptačích oblastech, nejpočetnější je v PO Šumava.

3. Tetřev hlušec (Tetrao�urogallus)�vyžaduje 
rozlehlé jehličnaté porosty s dostatkem bobulonosných 
keříků, především borůvek. Areál jeho výskytu v Evropě 
i v ČR se dramaticky zmenšil a druh je zcela závislý 
na ptačích oblastech, nejvýznamnější je PO Šumava, kde 
stavy postupně narůstají.

4. Lejsek malý (Ficedula�parva)�žije především 
ve starších bučinách se zachovanými odumřelými 
a poškozenými kmeny. Jeho výskyt je ostrůvkovitý 
a početnost se odhaduje na 1 200–2 400 jedinců. Přímo 
chráněn je v šesti ptačích oblastech.

5. Chřástal polní (Crex�crex)�je celosvětově 
ohroženým druhem. V ČR je předmětem ochrany 
v 10 ptačích oblastech, z toho ve třech je jediným 
kritériovým druhem. Vyhovují mu extenzivně 
obhospodařované horské a podhorské louky. 

6. Ťuhýk obecný (Lanius�collurio)�je 
nejpočetnější v otevřených biotopech s roztroušenými 
křovinami. Po výrazném propadu početnosti se dnes 
stavy postupně zvyšují. Předmětem ochrany je ve třech 
ptačích oblastech.

7. Rys ostrovid (Lynx�lynx)�obývá rozlehlé 
lesnaté území s dostatkem potravy, u nás hlavně srnčí 
zvěře. Dnes u nás žije 65–100 rysů.

8. Myšivka horská (Sicista�betulina)�je 
silně ohrožený hlodavec s nápadně dlouhým ocasem. 
Její výskyt má u nás reliktní charakter a omezuje 
se na izolovaná refugia na Šumavské hornatině, 
ve východních Sudetech a západních Karpatech. Jejím 
domovem jsou mokřady a prameniště.

9. Ještěrka živorodá (Zootoca�vivipara)�
je běžně rozšířená po celém území ČR, preferuje vlhké 
a zastíněné prostředí, vystupuje až do nadmořské výšky 
1500 m. Má mezi ostatními ještěrkami neobvyklý způsob 
rozmnožování – rodí živá mláďata.

10. Ohniváček celíkový (Lycaena�
virgaurea)��obývá bažinaté a vlhké louky a extenzivní 
pastviny, je ohrožený spontánním nebo cíleným 
zalesňováním vlhkých luk, melioracemi a nevhodnou 
dobou seče trávy.

11. Lišaj vrbkový (Deilephila�elpenor)�se 
v přítomnosti živné rostliny vrbky úzkolisté vyskytuje 
na mokřadních loukách od nížin do hor. Stejně jako 
jiné velké druhy motýlů a brouků se často stává kořistí 
ťuhýků, kteří si je napichují na větvičky a ostny dřevin.

12. Střevlík hrbolatý (Carabus�variolosus)�
je dravý, převážně noční brouk se specializovaným 
způsobem lovu potravy ve vodě. Žije v horských lesích 
na severní a východní Moravě. Preferuje původní porosty 
a vyžaduje zásobu mrtvého dřeva.
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Zemědělství v ptačích oblastech
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Také pro strnada zahradního byla vyhlášena pouze jediná PO  – 
Hovoransko-Čejkovicko. Zemědělskou krajinu využívají strnadi zejmé-
na ke sběru potravy, ale mohou v polních plodinách také zahnízdit.

Asi nejznámějším ptákem zemědělské krajiny je čáp bílý. Ačkoliv 
pro většinu lidí je čapí hnízdo spojené s komíny, PO chrání zejména 
tradiční hnízdní kolonie na stromech. Pro úspěšné hnízdění je nutné 
zachovat pestré prostředí polních kultur, travních porostů a mokřadů, 
kde čáp najde dostatek potravy.

Přestože výčet typických ptačích druhů zemědělské krajiny je 
poměrně krátký, prakticky ve všech PO České republiky jsou předmě-
tem ochrany ptáci s alespoň částečnou vazbou na zemědělské ekosys-
témy. Všechny druhy husí, jejichž významná shromaždiště jsou chrá-
něná jako PO, zaletují na pole a louky za potravou. Podmáčené travní 
porosty využívají tetřívci obecní jak pro tok, tak při sběru potravy. Jako 
potravní stanoviště využívají zemědělskou krajinu i  jeřábi popelaví, 
čápi černí, volavky bílé a také většina dravců a některé sovy.

Možnosti ochrany ptačích druhů  
zemědělské krajiny

Ptačí oblasti se vyhlašují prostřednictvím nařízení vlády. V těchto naříze-
ních jsou také vyjmenované činnosti, u kterých je požadován předchozí 
souhlas orgánu ochrany přírody. V  případě zemědělské půdy tak bez 
souhlasu není možné změnit druh pozemků a  jejich využití, měnit výši 
hladiny povrchové a podzemní vody nebo používat chemické prostředky 
k hubení hlodavců. Zřejmou snahou je zachovat takový model hospodaře-
ní v krajině, který vytvořil podmínky pro přežívání cílových ptačích druhů.

Vedle tohoto restriktivního nástroje existují tzv. agro-environmentální 
opatření (AEO) v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie, která 
naopak fungují na dobrovolné bázi. Jejich cílem je podporovat k přírodě 
šetrné způsoby hospodaření. Ročně se touto cestou vynakládá na ochranu 
přírody několik miliard korun. Zemědělci se vstupem do  AEO zavážou 
dodržovat předem stanovené podmínky. Vzniklá újma se jim následně 
kompenzuje. Jediným ptačím druhem přílohy  I, pro který bylo dosud 
navrženo speciální AEO, je chřástal polní. Zemědělci musí louky zařazené 
do tohoto opatření kosit až po 15. srpnu, kdy jsou kuřata již dostatečně 
velká, aby byla schopna před zemědělskou technikou utéct. Současně mají 

zemědělství v PO

Přestože zemědělská krajina zaujímá více než polovinu roz-
lohy České republiky, pouze v šesti ptačích oblastech (PO) 
soustavy Natura 2000 převažuje podíl zemědělské půdy nad 
ostatními kulturami. Důvod je prostý – ptačích druhů přílohy 
I Směrnice o ptácích s přímou vazbou na otevřenou země-
dělskou krajinu se u nás vyskytuje výrazně méně než druhů 
lesních nebo mokřadních. Navíc, některé z těchto druhů mají 
v ČR hranici přirozeného areálu a jejich početnost nebyla 
dostatečná pro vyhlášení PO. Jednalo se o orla královského, 
který u nás hnízdil jen v počtu 1–2 párů, a dropa velkého, 
jehož kontinuální hnízdní výskyt skončil v polovině devade-
sátých let minulého století. Jiným případem je moták lužní, 
který v době vyhlašování hnízdil rozptýleně, a nebylo tak 
možné najít oblast se stabilní a dostatečně početnou hnízdní 
populací. Díky nárůstu jeho početnosti by už dnes sice bylo 
možné vhodné oblasti vymezit, ale případná revize nebo 
doplňování PO nejsou v současné době reálné.

Jaké druhy ptáků zemědělské krajiny u nás 
v ptačích oblastech chráníme? 

Na  prvním místě je třeba uvést chřástala polního. Je předmětem 
ochrany v deseti PO. Nejvýznamnějším hnízdním prostředím jsou pro 
něj zejména extenzivně využívané kulturní a polokulturní louky sečené 
později v roce nebo nepravidelně. 

Běžnější ťuhýk obecný a  vzácnější pěnice vlašská jsou zástupci 
otevřené zemědělské krajiny s porosty keřů a jiné rozptýlené zeleně.

Pro motáka pochopa představují agrokultury nejvýznamnější 
potravní biotop, někdy v ozimu, řepce či vojtěšce také hnízdí.

Zemědělská krajina v Polabí severovýchodně od Pardubic je význam-
ným zimovištěm motáka pilicha a  kalouse pustovky. Právě pro ně 
zde byla vyhlášena PO  Komárov. Jedná se o  severské druhy, jejichž 
početnost u nás značně kolísá. Kromě charakteru samotné zimy je při-
tom klíčová také možnost úkrytu v nesklizených podmáčených lučních 
porostech nebo zemědělských plodinách. 

14



15

Doufejme, že se většina našich čápů šťastně dostala na  svá zimoviště, 
a tak je nejvyšší čas ohlédnout se za letošní „čapí sezónou“. Již v minulém 
čísle Ptačího světa jsme informovali, že letošní kampaň Pták roku byla 
unikátní hned v několika ohledech. Poprvé v historii byli ptáci roku dva 
– čáp bílý a jeho méně známý příbuzný čáp černý. Poprvé v historii byl 
Pták roku zvolen podruhé – čáp bílý se stal Ptákem roku už v roce 1994, 
tedy přesně před 20 lety. Letos také probíhalo 7.  Mezinárodní sčítání 
čápů bílých, které se koná po celé Evropě jednou za 10 let, a k tomu se 
přidalo 3.  celostátní mapování čápů černých. A poprvé v historii jsme 
pro Ptáka roku spustili speciální web cap.birdlife.cz, kam mohli svá 
pozorování zapisovat nejen ornitologové, ale i  kdokoliv z  veřejnosti. 
Za osm měsíců od spuštění webu se na něm sešlo více než 5500 pozoro-
vání pro čápa bílého na hnízdech a téměř 1600 pozorování mimo hnízdo. 
Zapojilo se více než 520 lidí a díky spolupracovníkům z řad ornitologů 
i veřejnosti jsme nově získali informace o 440 hnízdech. Nejvíce hnízd 
bylo nově doplněno ze severní a jižní Moravy.

V  letošním roce obsadili čápi bílí téměř 800 hnízd 
z 1255 existujících (některá hnízda včetně umělých pod-
ložek jsou však dlouhodobě neobsazena), což je 75% 
obsazenost sledovaných hnízdišť. Na  více než 600 hníz-
dech byla úspěšně vyvedena mláďata. Průměr na úspěšné 
hnízdo činí 2,5 mláděte, zaznamenali jsme však i několik 
hnízd, kde bylo vyvedeno 5 mláďat. Celkem vylétlo letos 
z  hnízd více než 1500 mláďat. Asi u  160 hnízd máme 
informace, že hnízdění nebylo úspěšné. Na  vině bylo 
zřejmě v  mnoha případech špatné počasí (silné deště), 
nedostatek potravy nebo úhyn jednoho z rodičů. Nejvíce 
pozorování, 52 záznamů, se sešlo u  hnízda v  Janovicích 
nad Úhlavou (Plzeňsko) a  následují hnízda v  Brušperku 
(Frýdek-Místek) a  v  Deštném (Jindřichův Hradec) s  30, 
resp. 29 pozorováními. Skvělé je, že se díky veřejnosti 

a  jednotlivým koordinátorům podařilo získat údaje z  99  % známých 
hnízd, takže kampaň lze hodnotit jako rozhodně úspěšnou. Více než 
400 fotografií bylo zasláno do fotosoutěže o nejlepší čapí fotku a 60 nej-
krásnějších fotek nyní putuje po  výstavních síních po  celé republice 
a najdete je i v katalogu, který byl u příležitosti zahájení výstavy vydán. 
Více informací k  výsledkům kampaně Ptáka roku 2014 naleznete 
na čapím webu a také v jubilejním 50. vydání časopisu Sylvia. Doufáme, 
že mnozí z vás, kteří jste se letos do mapování čápů zapojili, na to „své“ 
hnízdo nezanevřete a  budete jej nadále sledovat a  výsledky vkládat 
do databáze, která zůstává aktivní. Máme jedinečnou příležitost získat 
nová data a dozvědět se o životě čápů zase o něco víc a výsledky využít 
i v krocích k jejich ochraně. A to určitě smysl má. A nyní už je čas předat 
pomyslné žezlo Ptáku roku 2015, kterého vám představíme začátkem 
příštího roku. Přejme mu podobně úspěšnou sezónu.

 CBarbora Kaminiecká,
čapí web ČSO, cap.birdlife.cz, cap@birdlife.cz  

Pták roku 2014 aneb jak to vlastně dopadlo?
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povinnost sekat louky od středu do kraje nebo od jednoho kraje k druhé-
mu, což vytlačuje přítomné ptáky do bezpečí okolních porostů, a dodržo-
vat řadu dalších podmínek, které přispívají k úspěšnému hnízdění. 

Ptáci ale mohou profitovat i z obecněji nastavených opatření na podpo-
ru extenzivního hospodaření na  travních porostech, zejména pastvy. Ta 
umožňuje přežívání bezobratlých živočichů, kterými se živí třeba ťuhýci 
nebo pěnice. Bohužel u základního titulu na ošetřování luk dosud dochá-
zelo k celoplošné seči, která je pro drtivou většinu přítomných bezobrat-
lých likvidační. Proto je snahou zavést od roku 2015 povinnost ponechat 
alespoň část plochy nepokosenou do  druhé seče nebo do  následujícího 
roku. Na orné půdě jsou jedním z nejvhodnějších AEO tzv. biopásy, které 
zvyšují nabídku potravy pro ptáky zejména na podzim a v zimě. Od roku 
2015 by je měly doplnit také tzv. nektaronosné pásy.

Kromě evropských dotací mohou zemědělci, nevládní organizace 
nebo ochrana přírody využívat také národní programy, zejména tzv. 
Program péče o  krajinu (PPK) nebo Program obnovy přirozených 
funkcí krajiny (POPFK) v  gesci ministerstva životního prostředí. 
Na  rozdíl od  agro-environmentálních opatření je možné prostřed-
nictvím těchto programů financovat i  neproduktivní investice. Také 
nastavení plateb je odlišné. Nejde o kompenzační platbu, ale práce se 
platí podle nákladů. Nicméně celková částka, kterou je možné čerpat, 
je jen několik milionů oproti miliardám vynakládaným prostřednic-
tvím Společné zemědělské politiky EU. Nejčastěji se z  těchto zdrojů 
financuje výsadba stromů a  keřů ve  volné krajině, aktivity vedoucí 
ke  zvýšení hnízdní úspěšnosti sovy pálené a  motáka lužního, údržba 
travních porostů, vytváření tůní na podporu mokřadních druhů nebo 
obnova mokřadů.T C �

Moták�pochop�je�u�nás�předmětem�ochrany�v�šesti�ptačích�oblastech.�

Václav Zámečník | vystudoval krajinné inženýrství na lesnické 
fakultě České zemědělské univerzity v  Praze. Od  roku 2003 
působí v České společnosti ornitologické, kde se věnuje ochraně 
ptáků zemědělské krajiny.



Krušné hory patřily donedávna k  oblastem 
z hlediska ochrany přírody spíše opomíjeným. 
To  se změnilo se vstupem České republiky 
do  Evropské unie, který přinesl jiný pohled 
na  priority. Krušnohorská populace tetřívka 
obecného je jednou z hodnot, jež činí Krušné 
hory z evropské perspektivy mimořádně cen-
ným územím. Je zde nejpočetnější nejen u nás, 
ale mimo Alpy i v celé střední Evropě. 

V Krušných horách byly vymezeny dvě ptačí 
oblasti (PO), které pokrývají zhruba dvě třeti-
ny nejvyšších poloh tohoto pohoří. Tetřívek 
je předmětem ochrany PO  Východní Krušné 
hory i  Novodomské rašeliniště – Kovářská, 
v druhé z nich je chráněna také žluna šedá.

Důležitou aktivitou je zde jarní monitoring 
tokajících kohoutků. Díky němu máme přesné 
informace o početnosti, biotopových preferen-

cích i lokalitách výskytu v době toku a víme, že 
populace tetřívka se nenachází v  optimálním 
stavu. Naopak od  90. let 20. století dochází 
k pomalému úbytku. Zatímco ještě v roce 2007 
zde bylo zjištěno 316 tokajících kohoutků, 
v roce 2013 to bylo jen 217 kohoutků. 

Nejvýznamnějším faktorem poklesu jsou 
změny biotopu v  důsledku lesnického hospo-
daření. To přineslo plošné odvodnění a degra-
daci rašelinišť a  také zásadní změny ve  slože-
ní lesních porostů. Problémem je i  přeměna 
porostů melioračních dřevin zpět na  smrkové 
monokultury nebo zalesňování dříve otevře-
ných luk a pastvin. Tetřívka ohrožuje také ruše-
ní v souvislosti s  turistikou či predace prasaty 
divokými.

Zásadním praktickým opatřením na ochranu 
tetřívka jsou revitalizace rašelinišť formou likvi-

dace odvodňovacích příkopů. Proces k obnově 
přirozeného vodního stavu byl zahájen na raše-
liništích v  povodí Černého potoka a  v  okolí 
Cínovce nebo u Hory Svatého Šebestiána. 

Součástí režimu ptačí oblasti je i  možnost 
lépe omezovat lidské aktivity, které by  mohly 
ohrozit křehkou populaci předmětů ochra-
ny. Problematickými jsou projekty na  výstav-
bu větrných elektráren, které často směřují 
do  míst sloužících jako tokaniště, zimoviště 
nebo hnízdiště tetřívka. Díky povinnosti posu-
zovat projekty, které by mohly předmět ochra-
ny ohrozit, můžeme takové záměry usměrňo-
vat nebo jim i zamezit. Tak se podařilo odvrátit 
výstavbu větrného parku u Nakléřova. Ne vždy 
je však snaha o  prosazení veřejného zájmu 
na ochranu přírody úspěšná.

Krušné hory jsou samozřejmě také domo-
vem jiných ohrožených ptačích druhů, např. 
čápa černého, bekasiny otavní, sýce rousného, 
motáka pilicha a mnoha dalších. Díky zdejším 
ptačím oblastem můžeme zajistit lepší per-
spektivu nejen jim, ale celému ekosystému 
včetně jeho lidských obyvatel. C

Gašpar Čamlík | pracuje jako terén-
ní pracovník v Alka Wildlife o.p.s. 
Z  ptačí říše jej nejvíce zajímají 
hromadná nocování ptáků. 

Přednedávnem jsem u Vacenovic potkal babič-
ku vracející se z pole, ptala se mne, jestli neznám 
doktora Františka Baláta, který se za ní občas 
stavoval. Měl jsem zrovna postavený stativo-
vý dalekohled, tak jí to  připomnělo předního 
jihomoravského ornitologa (*  1925 – †  1992). 
Doktor Balát se v oblasti setkával patrně běžně 
s mandelíkem hajním, kolihou velkou, břehou-
šem černoocasým nebo ťuhýkem rudohlavým. 
Ještě i o generaci starší ornitologové tu potká-
vali  jiné druhy a  zcela odlišné problémy, než 
kterým čelíme v  současnosti. Zásadní změny 
ve využití krajiny a trend poklesu biodiverzity 
zasáhly ptačí oblast stejně jako zbytek státu. 
Vyhlašování ptačích oblastí jsme asi mnozí 
(možná naivně) brali jako šanci tento trend 
zastavit. Avšak i po deseti letech zasluhují tyto 

Co trápí Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – 
Strážnické Pomoraví

oblasti zvýšenou pozornost. Ač PO  Bzenecká 
Doubrava – Strážnické Pomoraví představuje 
bezesporu významný bod pro ptáky na mapě 
České republiky, ohrožení oblasti neubylo.

Oblast formovaná záplavami a  dynamic-
kými procesy v  nezregulovaném úseku řeky 
Moravy a extrémními podmínkami v podobě 
silných vrstev písku v  jednom z nejteplejších 
a nejsušších koutů naší republiky skýtá velké 
množství specifických podmínek. Najdeme 
zde druhy náročné a vybíravé, a tedy vzácné, 
v početnostech a hustotách, jež bychom těžko 
hledali v jiných částech republiky. 

Je lehké se ztratit ve  spletitých cestách 
uprostřed místních borů a  je těžké se vyznat 
ve všech hospodářských subjektech nebo pod-
nikatelských záměrech, ale i  v  náplni jednot-

livých zájmových skupin, které ze všech stran 
na  oblast doléhají. Žijeme v  době, kdy komu-
nikační systémy prostoupily svět, ale najít spo-
lečnou řeč (a cestu) na moravské hroudě písku 
zůstává asi největším cílem a přáním pro tuto 
ptačí oblast i  pro příštích deset let. Pomyslné 
svíčky na  dortu jaksi nemá kdo sfouknout. 
Pojem „Ptačí oblast“ se za  těch deset let stal 
z  našeho pohledu argumentem v  prosazování 
zájmu ochrany přírody a  úřednickým šimlem 
z pohledu těch, kteří tudy chtějí například vést 
dálnice nebo postřikovat chrousty z letadel. 

Veřejnost, troufnu-li si za ni mluvit, se při-
klání k tomu, co jí nabídnou média, a na tomto 
bitevním poli bohužel prohráváme na  plné 
čáře. Přitom, jak se už mnohdy ukázalo, nej-
lepším ochráncem přírody je dobrý hospodář 
a  dobré příklady nalezneme po  celém obvo-
du oblasti, kde zahrádkáři pečují o  své sady, 
stále více chovatelů pase svůj dobytek nebo 
obce kosí své louky. Mnohdy lidé ani nevědí, 
že zlepšují podmínky pro chráněné druhy. 
Vidíme stejný cíl, jen z jiného úhlu pohledu.

ČSO od počátku vyhlašování Ptačích oblas-
tí hrála důležitou roli svými odbornými zna-
lostmi. Nadále však před námi stojí výzva 
naplnit význam slovního spojení „Ptačí oblas-
ti“ ve prospěch předmětů ochrany. C

Jak se daří tetřívkům  
v Krušných horách

ptačí oblasti v ohrožení

Ondřej Volf | pracuje jako zoo-
log v občanském sdružení Ametyst. 
Dlouhodobě se věnuje ochraně pří-
rody a krajiny a zkoumání mizejí-
cích druhů nebo těch, které to v nej-
bližší době čeká. Jeho oblíbenými 
ptačími druhy jsou tetřívek, rorýs 
a všechny druhy aktivní v noci.
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Napsala nakreslil: Václav Bartuška. 
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Rozsah 41 chránených vtáčích území (CHVÚ), 
pokrývajúcích 26 % rozlohy SR, však aj dnes 
vyvoláva odpor u  časti záujmových skupín, 
ktoré sa obávajú finančných strát z  možného 
obmedzenia obhospodarovania. Tento odpor 
bol aj dôvodom, pre ktorý bol značne obme-
dzený zoznam činností, ktoré sú v  neskôr 
vyhlásených CHVÚ zakázané kvôli ochrane 
prírody. V  mnohých tak sme svedkami, ako 
v dôsledku intenzívneho hospodárenia (naprí-
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Ako drop na Slovensku katovi 
v poslednej chvíli ubzikol (zatiaľ)
Pár príbehov o tom, čo chránené vtáčie územia na Slovensku priniesli.

Chránené vtáčie územia a ich vyhlasova-
nie na Slovensku vyvolali mnoho treníc 
a nedorozumenia. Hlavným dôvodom 
bolo, že tento na Slovensku v odbornej 
verejnosti takmer neznámy koncept sa 
začal uvádzať do praxe s meškaniami 
rovnako ako meškal prístupový proces 
Slovenska do Európskej únie, ktorý sa 
takmer nezrealizoval z dôvodu poli-
tických problémov spred roku 1998. 
A tak hoci prvé chránené vtáčie úze-
mie – Horná Orava – bolo vyhlásené 
už v roku 2005, dva roky po zverejnení 
vedeckého návrhu, posledné – Levočské 
vrchy – bolo vyhlásené len v roku 2012. 
Z odstupom času sa v neskôr vyhlá-
sených územiach poľavovalo v režime 
ochrany, a tak okolo tohto typu chrá-
nených území narastala skepsa. Napriek 
mnohým nedoriešeným otázkam však 
možno poukázať na mnohé prípady, 
kde chránené vtáčie územia preukázali 
svoje opodstatnenie a pomohli k uchrá-
neniu prírodných hodnôt na Slovensku.

klad holoruby v  Nízkych Tatrách) pomaly 
mizne pôvodný prírodný charakter území. 
V snahe zmeniť tieto praktiky však dosahuje-
me úspechy len pomaly a  len pomaly sa darí 
aspoň v časti území povýšiť ochranu prírody 
na  prioritu. Tak sa to  podarilo v  decembri 
2013, keď sme v CHVÚ Dunajské luhy na zák-
lade údajov o poklese populácií vodného vtác-
tva a  podpore vyše troch tisícok priaznivcov 
dosiahli toho, že v častí územia bol vyhlásený 
prísnejší režim ochrany - zákaz lovu pernatej 
zveri, zákaz plavby motorovými člnmi a  iné. 
Čas vyše piatich rokov, ktorý bol strávený 
intenzívnym presviedčaním úradov, kým ku 
zmene na Dunaji došlo, v mnohých vzbudzuje 
skepsu ohľadne toho či CHVÚ majú opod-
statnenie. Zabúda sa však na mnohé pozitívne 
prípady, ktoré buď nevzbudili veľkú pozornosť 
a diskusiu, alebo už pomaly zmizli zo zorného 
uhla ornitológov a ochrancov prírody. 

Jedným z hlavných prínosov sústavy CHVÚ 
totiž nie je len ich samotné vyhlásenie a režim, 
ktorý legislatíva vyhlasujúca CHVÚ ustanovu-
je. Medzi hlavnými prínosmi je postup, ktorým 
sa schvaľujú nové investičné zámery, ktoré 
môžu mať negatívny vplyv na predmety ochra-
ny v týchto územiach. Tieto zámery sa nemôžu 
zrealizovať, ak nie sú vo verejnom záujme, 
a  pritom ich očakávaný dopad na  územia je 
negatívny. A ak sú vo verejnom záujme, tak sa 
môžu realizovať len za podmienky kompenzač-

ných opatrení. Vďaka tomuto postupu sa tak 
v CHVÚ Sysľovské polia pri Bratislave podarilo 
zastaviť plán na výstavbu golfových ihrísk. Plán, 
ktorý bol silno pretláčaný rôznymi skupinami, 
avšak umiestnený práve v  oblasti najväčších 
zimovísk dropa na  Slovensku. Teda zimovísk 
ostro sledovaných ochranou prírody nielen zo 
Slovenska, ale aj Maďarska a  Rakúska, keďže 
počet zimujúcich dropov tu dosahoval do 400 
jedincov. Napriek silnému tlaku investora sa 
tento zámer podarilo zažehnať práve vďaka 
legislatívnemu rámcu, ktorý sústava CHVÚ 
poskytuje. Ak by  došlo k  oslabeniu legisla-
tívneho postavenia CHVÚ alebo nebodaj ich 
zrušeniu, je viac ako isté, že zámer by sa znovu 
zjavil na  scéne, keďže investor naďalej vlastní 
daný pozemok a  pravdepodobne robí všetko 
preto, aby dropy na  ploche aspoň nehniezdili 
(pestovanie kukurice, výstavba zavlažovacie-
ho systému). Podobným prípadom je naprí-
klad zrušenie nelegálnej motokrosovej dráhy 
v  Poiplí alebo uchránenie trvalých trávnych 
porastov v CHVÚ Senianske rybníky, ktoré boli 
inde rozorané z dôvodu výhodnosti pestovania 
lánov kukuríc kvôli dotáciám v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. 

Iným prípadom sú niektoré veľké zámery, 
u ktorých z dôvodu naliehavosti nemáme ambí-
ciu ich zastaviť. Takým prípadom bude výstav-
ba diaľničného obchvatu Bratislavy križujúca 
CHVÚ Dunajské luhy. Zanikne tak hniezdis-
ko orliaka morského (orla mořského) - jedno 
zo štyroch v  CHVÚ, ako aj hniezdne lokality 
bociana čierneho (čápa černého) a haje tmavej 
(luňáka hnědého). Iné trasovanie by však viedlo 
k ešte väčším škodám, preťalo by posledné väč-
šie fragmenty lužných lesov, alebo Hrušovskú 
zdrž, kde zimujú desaťtisíce jedincov vodné-
ho vtáctva. Preto bola táto trasa akceptovaná 
za podmienok, že sa vytvoria náhradné biotopy. 
Tento postup sa využije na Slovensku prvý krát 
a ako náhrada budú vysadené desiatky hektárov 
lesa na  miestach, kde pôvodne orliak hniezdil. 
Dalej sa obnoví desiatky hektárov trvalých tráv-
nych porastov a  sprietočnia sa stovky metrov 
Biskupického ramena, ktoré bolo od  Dunaja 
odrezané pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo.

Niektoré vtáčie druhy, ako je drop, sa tedy 
u nás stále vyskytujú, alebo majú šancu na zah-
niezdenie v blízkej budúcnosti, ako brehár (bře-
houš černoocasý), len vďaka ochrane v  rámci 
sústavy CHVÚ. Samozrejme, situácia nie je 
ideálna, ako poukazuje pokles populácií les-
ných sov, akými sú kuvičok vrabčí (kulíšek nej-
menší) či pôtik kapcavý (sýc rousný) v Nízkych 
Tatrách. Avšak obávam sa, že bez ochrany 
v rámci tejto sústavy by situácia za súčasných 
ekonomických podmienok bola ešte horšia. C

Jozef Ridzoň | sa od detstva za-
ujíma o vtáky a ich poznávanie. 
Od skončenia štúdia environ-
mentalistiky na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave pracuje pre Slovenskú 
ornitologickú spoločnosť/BirdLife 
Slovensko, kde sa venuje najmä 
ochranárskym kauzám a monito-
ringu vtáctva. Žije v Bratislave.

ptačí oblasti v zahraničí

Bez�CHVÚ�Sysľovské�polia�by�sa�už�dropy�
na�Slovensku�niekoľko�rokov�pravidelne�
nevyskytovali.
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ptačí oblasti v zahraničí

Drop velký je celosvětově ohrožený druh, zahr-
nutý na červeném seznamu IUCN jako zrani-
telný. Maďarsko hostí poměrně silnou popu-
laci, čítající přibližně 1500 jedinců, z  nichž 
550–600 žije v  oblasti horního Kiskunságu 
na  území Ptačí oblasti a  v  sousední otevře-
né krajině. Rozloha PO  je kolem 42  000 ha, 
z  nichž asi 24  000 ha obývají dropi. Ochrana 
je tu koordinována Správou Národního parku 
Kiskunság a  Ministerstvem zemědělství a  řídí 
se “Mezinárodním akčním plánem pro západo-
palearktrickou populaci dropa velkého.”

Dropi žijí výhradně v  zemědělské krajině, 
přednostně na  loukách a  polích. Vyhledávají 
především mírně zvlněnou otevřenou krajinu 
v  nížinách. Hlavním důvodem ohrožení celé 
oblasti výskytu je tak ztráta nerušených otevře-
ných ploch s příhodnou vegetací. V Maďarsku 
mají dropi štěstí, že většina jimi obývaných 
habitatů je chráněna na národní úrovni, částeč-
ně jsou dokonce vlastněny maďarským státem, 
a  od  roku 2004 jsou všechny oblasti výskytu 
subpopulací vyhlášeny také ptačími oblastmi 
soustavy Natura 2000.

Nejčastější příčinou mortality dospělých 
dropů v Kiskunságu je kolize s vedením vyso-
kého napětí a  vlakovými linkami. Ačkoliv 
byly nejnebezpečnější úseky označeny vidi-
telnými značkami, počet nárazů to významně 

nesnížilo. A  tak se jako jediné účinné řešení 
do budoucna jeví uložení drátů pod zem. 

Jiné hrozby se ale podařilo odbourat díky 
kombinaci úpravy legislativy v ochraně přírody, 
specifikace nájemních smluv, kterými maďar-
ský stát pronajímá půdu zemědělcům, a agro-
-environmentálními opatřeními. Jejich cílem 
bylo snížit ztráty během zemědělských prací, 
jako je kosení, postřiky či orba, během hnízdní 
sezóny od poloviny dubna do poloviny červen-
ce, kdy jsou vejce a mláďata nejzranitelnější. 

Poměrně novým směrem ochrany je har-
monizace loveckých aktivit v  regionu, která 
kromě dobré komunikace s myslivci vyžaduje 
zavedení účinné kontroly predátorů. Od toho-
to opatření si slibujeme snížení ztrát predací 
vajec i mláďat a omezení pytláctví.

Potvrdilo se nám, že nejdůležitější je dobrá 
spolupráce s organizacemi i jednotlivci, působí-
cími a žijícími v regionu. Správa NP Kiskunság 
věnuje hodně úsilí rozříšení ekologického 
povědomí místní komunity. Díky němu se 
podařilo snížit míru rušení v  oblastech obý-
vaných dropy, z čehož těží i  různé deštníkové 
druhy. A  tak se ochranou dropa daří chránit 
i další rozmanité přírodní hodnoty.

Díky ochranářským opatřením v  horním 
Kiskunságu populace dropa v  posledních 
dekádách výrazně a  setrvale roste. Dokonce 

Ochrana dropa velkého v maďarské ptačí oblasti 

Foto: Petr Pavelčík

V  Polsku v  současné době tvoří území soustavy Natura 2000  20 % 
rozlohy státu (849 evropsky významných lokalit a 145 ptačích oblastí). 
Nejznámější kontroverzní oblastí je pravděpodobně údolí Rospudy, 
které je součástí ptačí oblasti Puszcza Augustowska. Na zdejších raše-
liništích nalezneme množství vzácných druhů rostlin, např. lomiká-
men bažinný nebo orchideje hlízovec Loeselův a toříček jednohlízný. 
V  údolí a  přilehlých lesích žije také mnoho vzácných druhů ptáků, 
z  nichž některé jsou uvedené v  příloze I  Směrnice o  ptácích – např. 
jeřáb popelavý, jeřábek lesní, orel mořský, moták pochop, sýc rousný, 
tetřev hlušec, chřástal kropenatý, včelojed lesní či orel křiklavý. 

Zásadní problém vyvstal již v  90. letech při plánování trasy 
dálnice Via Baltica. Mnoho polských vědců, organizací a insti-
tucí zabývajících se ochranou životního prostředí začalo pou-
kazovat na fakt, že hluk, znečištění prostředí a stavební práce 
způsobí nenapravitelné škody na  hnízdištích mnoha druhů 
ptáků, ohrozí vzácné rostliny a vlastně celý mokřadní ekosys-
tém. Nicméně stavební přípravy nadále pokračovaly… dokonce 
i přes námitky národních soudů i Evropské komise. Nakonec 
případ dospěl až k Evropskému soudnímu dvoru.

Na  jedné straně tak stály zájmy místních lidí, unavených 
z  množství nákladních automobilů projíždějících jejich měs-
tem, na straně druhé zájmy přírody. Do obrany údolí Rospudy 
se zapojily tisíce lidí z celé země, silně podporovaných polský-
mi ekologickými organizacemi: Polská společnost na ochranu 
ptáků (OTOP, partner BirdLife International), WWF Polsko, 
Greenpeace a mnoho, mnoho dalších. Lidé psali petice a dopi-
sy, organizovali protestní pochody a  poutali se ke  stromům. 
Protesty podpořil sérií článků i nejčtenější polský deník Gazeta 
Wyborcza, který zahájil i podpisovou kampaň na obranu údolí 

Rospudy, kterou podepsalo 150 000 lidí.
Konečně v  roce 2009 padlo rozhodnutí o  změně trasy dálnice Via 

Baltica. Žaloba podaná k  Evropskému soudnímu dvoru byla stažena 
a v dohledné době má být dokončen dálniční obchvat této mokřadní 
oblasti. Toto rozhodnutí ukázalo, že lze sladit potřeby rozvoje dopravní 
infrastruktury a potřeby ochrany přírody, včetně oblastí Natura 2000.

Za koordinaci kampaně na obranu údolí Rospudy získala v roce 2010 
Małgorzata Górska z OTOPu (polský partner BirdLife International) 
prestižní Goldmanovu cenu, ochranářskou obdobu Nobelovy ceny, 
každoročně udělovanou  jednomu člověku na každém kontinentu.
T CTKatarzyna Groblewska, OTOP
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ÚSPĚCH POLSKÉ KAMPANĚ NA OCHRANU ÚDOLÍ ROSPUDY 

Ačkoliv�velkou�část�ptačí�oblasti�v�horním�Kiskunságu�
tvoří�zemědělská�krajina,�díky�extenzivnímu�
hospodaření�se�tu�dropům�daří�dobře.

Údolí�řeky�Rospudy.

i  plocha jím obývaných habitatů se rozšířila 
za  hranice ptačí oblasti na  zhruba 5  000  ha, 
což je výzvou do budoucna pro ochranu dropa 
velkého ve středním Maďarsku.

 CTLóránt Miklós, Národní park Kiskunság
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ze života ČSO

Občanské sdružení jako možná 
alternativa pro patronátní skupiny
V období ustanovení IBA Křivoklátsko a příprav podkladů pro vyhláše-
ní stejnojmenné ptačí oblasti, v druhé polovině 90. let a na začátku milé-
nia, vyvstala potřeba tyto činnosti koordinovat. Důvodem byla velká 
rozloha a členitost území a také sběr potřebných dat z různých zdrojů. 
Proto postupně vznikla patronátní skupina, která zajišťovala aktivity 
nejen na  Křivoklátsku. Tak začala od  roku 1998 nepřerušená řada 
Vítání ptačího zpěvu a Festivalu ptactva v Rakovníku, lednové vycházky 
na Vltavu v Praze nebo každoroční exkurze za ptáky do zahraničí.

Po vyhlášení ptačí oblasti v roce 2004 bylo zapotřebí zajistit monito-
ring předmětů ochrany, sledovat další druhy přílohy I směrnice o ptá-
cích a   pokračovat s  akcemi pro veřejnost, výstavami, přednáškami 
apod. Cítili jsme i nutnost vstupovat do úředních jednání a ovlivňovat 
činnost subjektů působících na  území PO. Přicházely také poptávky 
na monitoring některých ZCHÚ nebo hodnocení vlivů staveb a jiných 
lidských aktivit na ptačí biotopy.

Patronátní skupina však neměla žádný oficiální status, což ztěžovalo 
jednání s partnery. V rámci Středočeského kraje citelně chybí pobočka 
ČSO, a  tak naše činnost nutně potřebovala zastřešit právní subjektivi-

tou. To vedlo k  rozhodnutí založit v  roce 2007 občanské sdružení pro 
ochranu a monitoring ptáků a osvětovou činnost. Vznikl tak Rakovnický 
ornitologický spolek Fénix o. s.

Administrativně jde o  vcelku jednoduchou záležitost – sestavení 
stanov, zvolení výboru a pravidelné konání výroční schůze, samozřejmě 
i roční účetnictví a vlastní webové stránky (http://ros-fenix.webnode.cz/).

Předpokladem pro naplnění cílů sdružení je členská základna, 
kterou tvoří 15 ornitologů. Ti věnují terénnímu monitoringu až 4 tisí-
ce hodin ročně. Přibližně jen polovina tohoto času je honorována 
v  rámci projektů, do  kterých se pod hlavičkou sdružení zapojujeme. 
Bezproblémově to ale pokrývá chod a fungování spolku. 

A co se nám díky právní subjektivitě za sedm let podařilo? Především 
jsme rozšířili naše aktivity i za hranice PO a zvýraznili jsme naši vyjed-
návací pozici – jsme právním subjektem pro AOPK, Lesy ČR, úřady, 
soukromé majitele lesů, zemědělce a farmáře, ale i pro média.

Zároveň nás ale brzdí omezená časová kapacita členů a malá člen-
ská základna. Jsme limitováni také úrovní znalostí zákonů a právních 
předpisů. Zde je příležitost pro koordinátora IBA ke sdílení zkušeností 
mezi patronátními skupinami, případně i  právní servis nebo pomoc 
s kampaní na získání nových členů.

Naše aktivity, ač stále na úrovni zájmové a dobrovolnické, mají nyní 
jistou formu a užitek. Naším cílem je i nadále prosazovat zájmy těch, 
o které nám jde nejvíce – opeřenců. C

První kurz raktické ornitologie
v Orlickém Záhoří
Rozhodnutí zorganizovat kurz pro začínající ornitology padlo 
na  poměrně exotickém místě – v  centrálním Rumunsku. Stalo se 
tak během krátkého setkání uprostřed pastvin při snídani, za  sil-
ného deště, kdy nám kapky ředily kaši v ešusu a nelítostně zatékaly 
za  krk. Motiv byl a  stále je prostý – na  české ornitologické scéně 
chybí akce, která by pomohla začátečníkům seznámit se s možnost-
mi amatérského ornitologa. Zároveň jsme chtěli podpořit činnost 
v Ptačí oblasti Orlické Záhoří a motivovat zájemce o přírodu k dal-
ším aktivitám. Kapacita červencového kurzu, kterou jsme stanovili 
na 20 osob, se záhy naplnila věkově širokým spektrem lidí.

Ptačí oblast nám nabídla ideální podmínky pro pořádání kurzu. 
Díky dlouhodobé činnosti ornitologické stanice pod patronací organi-
zace A Rocha jsme mohli navázat na znalost zdejšího prostředí a záro-
veň využít informace z monitoringu chřástala polního. Významná pro 
nás byla také pravidelná kroužkovací akce probíhající zde již od roku 
2004. A  nakonec snad to  úplně nejdůležitější, příjemné ubytování, 
které nám na své chatě výhodně poskytl basketbalový klub Holice. 

Program kurzu byl nabitý, plný získávání praktických dovedností, 
které si účastníci vyzkoušeli přímo v terénu. Stěžejními tématy byly 
metody monitoringu (kompletní seznamy a bodovka), kroužkování 
a určování stáří a pohlaví ptáků v ruce a pochopitelně určování ptáků 
v terénu. Na čtyřech přednáškách se účastníci dozvěděli o výzkumu 
etologie ptáků, metodách pozorování dravců v terénu, determinaci 
racků a  o  faunistické databázi AVIF. Vytrvalci, kteří nepotřebovali 
spát, měli možnost vyrazit na  noční monitoring chřástala polního 
spojený s  jeho odchytem. Nezapomněli jsme ani na základní orni-
tologickou literaturu nebo historii krajiny. K  tomu všemu jsme si 
společně užili také hry nebo večer při ohni.

Kurz provázela dobrá nálada a končili jsme s pocitem, že naše snaha 
motivovat účastníky a zprostředkovat cenné zkušenosti nebyla marná. 
I přes drobné nedostatky dostal kurz výborné hodnocení od účastní-
ků, kteří zvolili jako nejpřínosnější téma kroužkování a určování ptáků 
v  ruce. K  nejvzpomínanějším zážitkům patřil odchyt a  monitoring 
chřástala polního. Pro nás byl kurz i  ujištěním do  budoucna, že je 
to dobrá cesta pro práci s veřejností v ptačí oblasti.

Poděkování patří všem zúčastněným lektorům!T C
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Foto: Vojtěch Brlík

Přirozené�bezlesí�s�keři�a�zakrslými�duby�na�teplých�suchých�stráních�Křivoklátska,�
tzv.�pleše,�slouží�jako�časté�odsedávky�dravců�a�sov.

Vojtěch Brlík | se věnuje bahňákům. Pořádá akce pro 
veřejnost a  školy spojené s  osvětou činností. Pomáhá 
monitorovat sovy a jestřáby v PO Beskydy.

orlickezahori.blogspot.cz

Milan Tichai | vede patronátní skupinu pro IBA Křivoklátsko, 
působí v Rakovnickém ornitologickém spolku Fénix a  spolu-
pracuje na různých projektech ČSO.

Kamil Hromádko | se dlouhodobě zajímá o ochranu přírody, 
ekologii a ornitologii. Na Orlickém Záhoří monitoruje chřás-
taly polní. Podílí se na projektu Josefovských luk.

• 
• 

lidé v ptačích oblastech
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Ptačí oblasti lze po deseti letech od jejich vyhlášení právem považovat za klenoty 
české, moravské i slezské ornitologie. Ve většině z nich lze stále pozorovat nejen 
druhy, pro jejichž ochranu byly zřízeny, ale i podstatnou část ostatních druhů 
naší avifauny. Kdo se vydá za jejich poznáním, naskytne se mu možnost navštívit 
nejhodnotnější biotopy poskytující hnízdiště, tahové zastávky či zimoviště většiny 
našich ptačích druhů.

Co mají pro ornitologa společného Šumava 
s  Novohradskými horami, Jizerské hory, 
Krkonoše, Krušné hory a Jeseníky? Ve všech 
pohořích najdeme ptačí oblasti. V  částech 
zůstaly zachovány druhově původní lesy, 
zatímco jinde je nenávratně nahradily smrčiny, 
které svým rozsahem dnes převažují nad dří-
vějšími smíšenými a listnatými porosty. V hor-
ském lese můžeme za soumraku či v noci nej-
častěji zaslechnout pískání kulíška nejmenšího 
nebo houkání sýce rousného. Ptačích druhů 
v  nich žije celkově méně, ale za  některými se 
musíme vydat jedině sem. Kos horský, ořešník 
kropenatý, datlík tříprstý, jeřábek lesní nebo 
tetřev hlušec – se všemi máte nejvyšší šance 
na  setkání v  nejrozlehlejším lesním komplexu 
střední Evropy – na  Šumavě. Šumavské lesy 
jsou stále hnízdištěm nejpočetnější populace 
tetřevů u nás. To  již ale tak úplně neplatí pro 
tetřívky obecné. Za nimi je lepší se dnes vypra-
vit do  Krušných a  Jizerských hor či Krkonoš. 
Poslední místa u nás, kde se ve větších počtech 
vyskytují, jsou rašeliniště a imisní holiny našich 
západních a severních hercynských pohoří.

Karpatská pohoří
Na  samém východě republiky, v  Karpatech, 
se na jaře hory zelenají přece jen trochu jinak 
než v ostatních pohořích. Karpatské květnaté 
bučiny jsou vyhledávaným hnízdištěm něko-
lika druhů, které sice můžeme zaslechnout 
i v jiných oblastech, avšak v menších počtech. 
Kde dnes u nás najdete taková místa, v nichž 
se v  květnu ozývá ze svahu jedlobukového 
pralesa až 20 samců lejska malého? K  tomu 
se přidává volání žluny šedé a bubnování stra-
kapouda bělohřbetého. A  před dvěma měsíci 
se v noci stejným lesem táhly skřeky puštíka 
bělavého. V  Moravskoslezských Beskydech 
lze dosud takové lesy najít, i  když je jich 
dnes již poskrovnu a  nacházejí se většinou 
uvnitř hranic přírodních rezervací. Přesto 
jsou některé z nich po část roku s průvodcem 
přístupné, jako např. NPR Mionší, prales pat-
řící mezi přírodní skvosty západních Karpat. 
V  ptačích oblastech Beskydy, Horní Vsacko 
a  Hostýnské vrchy je možné spatřit lesy 
poskytující hnízdiště běžným i vzácným dru-
hům karpatských bučin.

za ptáky do ptačích oblastí ČR

Kde uvidíte to nejlepší z české přírody
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Rybníky a vodní nádrže
Za  vodními a  mokřadními ptáky je nejlépe 
jít tam, kde o  rybníky s  rozlehlými rákosi-
nami či porostem orobince není nouze. Ne 
u  každé vody uvidíme stejné množství nebo 
počet vodních ptáků. Ten, kdo by rád v krátké 
době co nejvíce zaplnil svůj druhový seznam, 
má u  rybníků a  přehradních nádrží, jež jsou 
současně ptačími oblastmi, velké příležitosti. 
Na hladině, u břehu i v rákosí lze vidět nebo 
slyšet desítky druhů. Většinu pravidelně, jiné 
příležitostně, ty nejvzácnější třeba jen jeden-
krát za život.

V  severních Čechách máte nejvyšší šance 
na pozorování jeřábů popelavých. Nikde jinde 
jich u  nás nehnízdí tolik pospolu jako u  nej-
větších rybníků na Českolipsku. Navštívíte-li 
ve  správnou dobu správná místa – na  jaře 
rybník Novozámecký nebo Břehyňský – je 
velká šance, že tyto vznešené ptáky usly-
šíte nebo spatříte. Ten, kdo by  rád téměř 
s  jistotou zase spatřil nad rybníkem krou-
žit orly mořské, ať se vydá do  jižních Čech. 
Na  Třeboňsku na  jaře krouží nad rybníky 
patrně nejvíce orlů mořských u nás. A na sou-
sedních Českobudějovických rybnících je 
jediné pravidelné hnízdiště našich nejvzácněj-
ších volavkovitých ptáků – volavky stříbřité 
a kolpíka bílého.

Nejen jih Čech, ale i  jižní Morava patří 
k nejhodnotnějším oblastem s výskytem vod-
ního ptactva u nás. Lednické rybníky – tam 
lze s jistotou pozorovat jinde vzácné zrzohláv-
ky rudozobé či spatřit naši největší hnízdní 
kolonii kvakoše nočního na Zámeckém rybní-
ce. Výprava ke Střední nádrži Vodního díla 
Nové Mlýny, kdy se na její hladině i v blízkém 
okolí od podzimu do jara shromažďují až tisí-
cová hejna hus velkých, polních a  běločelých, 
bude patřit taktéž k  vašim  nezapomenutel-
ným zážitkům.

Říční meandry
Na  středním a  dolním toku řek se zacho-
valými původními břehy vyniknou nejlépe 
z  pohledu ptačí perspektivy stále se měnící 
meandry. Řeka v meandrech neustále přetváří 
své břehy. Na jedné straně je strhává, na druhé 
ukládá unášený písek a  naplaveniny. I  mezi 
ptačími oblastmi jsou chráněna území mean-
drujících řek – hnízdiště ledňáčků a  břehulí 
říčních. Vydejte se k  velkým meandrujícím 
tokům do ptačích oblastí Poodří, Litovelské 
Pomoraví a Strážnické Pomoraví.

LOUKY A PASTVINY

Chřástalí louky
Jak se vlastně pozná louka či pastvina, kde se 
koncem jara ozývá nezaměnitelným hlasem 
chřástal polní? Vydejte se do  podhůří, kde 
se louky kosí později než v  nížinách nebo je 
zemědělci úmyslně nechávají dlouho nepose-
čené. Podhůří Králického Sněžníku je jednou 
z oblastí, kde v květnu a červnu uslyšíte nej-
více chřástalů polních u  nás. Ale nejen tam. 
Chřástalí louky jsou stejně tak i  na  Šumavě 
jako v Krkonoších nebo ve vojenských újez-
dech v  Boleticích, Doupovských horách či 
na  Libavé. Do  některých okrajových částí 
vojenských újezdů se dnes již lze po  znače-
ných cestách dostat bez povolení o víkendech 
a kolo je pro takový výlet tím nejvhodnějším 
prostředkem. Právě tam je možné nejlépe 
vidět, jak se liší louka extenzivně obhospoda-
řovaná od zemědělsky více či méně využívané. 
A na kterých loukách uvidíte více ptáků.  

HERCYNSKÉ HORSKÉ LESY

Pohraniční hory
V  horských lesích máme příležitost pozoro-
vat druhy, s  nimiž se v  nížinách nesetkáme. 
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Krkonoše.
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za ptáky do ptačích oblastí ČR

Krkonoše (9) 

 T pouze na krkonošských rašeliništích 
lze v ČR spatřit v hnízdním období 
slavíka modráčka tundrového

Třeboňsko (33)

 T vydejte se za orlem mořským – naším 
největším dravcem s rozpětím až 2,4 m

 T v oblasti Třeboňska jich každoročně 
hnízdí až 15 párů

Východní Krušné hory a Novodomské 
rašeliniště-Kovářská (4, 5) 

 T i přes pokračující úbytek tetřívků 
jsou Krušné hory oblastí s nejvyšším 
výskytem tohoto druhu v ČR

Šumava (41)

 T za jarního a podzimního soumraku 
lze v šumavských lesích slyšet 
nejčastěji naši nejmenší sovu – kulíška 
nejmenšího

 T šumavské lesy jsou domovem 
nejpočetnější středoevropské populace 
tetřeva hlušce

Českolipsko – Dokeské pískovce 
a mokřady (7)

 T vydejte se na jaře k rybníkům 
v severních Čechách za jeřábem 
popelavým

 T hnízdí jich zde nejvíce v ČR 

1
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 PTAČÍCH OBLASTÍ V ČR 

A za čím tam jet…

   hranice ptačí oblasti

1. Křivoklátsko

2. Doupovské hory

3. Nádrž vodního díla Nechranice

4. Novodomské rašeliniště - Kovářská

5. Východní Krušné hory

6. Labské pískovce

7. Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady

8. Jizerské hory

9. Krkonoše

10. Rožďalovické rybníky

11. Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

12. Bohdanečský rybník

13. Komárov

14. Broumovsko

15. Orlické Záhoří

16. Králický Sněžník

17. Jeseníky

18. Litovelské Pomoraví

19. Libavá

20. Poodří
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za ptáky do ptačích oblastí ČR

Bzenecká Doubrava – Strážnické 
Pomoraví (25)

 T nejpočetnější populace lelka lesního 
hnízdí v borových lesích nedaleko 
Bzence

Beskydy a Horní Vsacko (22, 23)

 T za druhy karpatských bukových lesů

 T ve zdejších bukových lesích lze na jaře 
slyšet hlas lejska malého vracejícího se 
až z asijských zimovišť

 T hnízdí zde jedna z nejpočetnějších 
populací v ČR

Králický Sněžník (16)

 T pojďte za nočním hlasem chřástala 
polního na louky v podhůří Králického 
Sněžníku 

 T ve druhé polovině května a v červnu 
zde lze slyšet desítky volajících samců

 T vydejte se do oblasti s jednou 
z nejpočetnějších populací tohoto 
druhu v ČR

Střední nádrž Vodního díla  
Nové Mlýny (30)

 T stovky až tisíce zimujících husí velkých, 
polních a běločelých

 T nejlepší doba návštěvy je v prosinci, 
lednu a únoru

Lednické rybníky (28)

 T navštivte naši největší kolonii kvakoše 
nočního na Zámeckém rybníce 
v Lednickém parku
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21. Heřmanský stav – Odra – Poolší

22. Beskydy

23. Horní Vsacko

24. Hostýnské vrchy

25. Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

26. Hovoransko - Čejkovicko

27. Soutok - Tvrdonicko

28. Lednické rybníky

29. Pálava

30. Střední nádrž VDNM

31. Jaroslavické rybníky

32. Podyjí

33. Třeboňsko

34. Údolí Otavy a Vltavy

35. Řežabinec

36. Hlubocké obory

37. Českobudějovické rybníky

38. Dehtář

39. Novohradské hory

40. Boletice

41. Šumava
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Subalpínské louky
Vystoupat až tak vysoko, kde les ustupuje 
kosodřevině, kosodřevina travinám a  traviny 
kamenitým sutím, u  nás na  mnoha místech 
nelze. Jen ve  dvou pohořích, Krkonoších 
a Jeseníkách, lze projít několika vegetačními 
stupni a  dostat se až na  rozlehlejší subalpín-
ské louky nad hranici lesa. Jen v  Krkonoších 
a Jeseníkách (a vzácně na vrcholu Králického 
Sněžníku) lze pozorovat současně lindušku 
lesní, luční a silně ubývající lindušku horskou. 
Jen na  skalnatých svazích Sněžky a  Pradědu 
jsou nejvyšší šance na  pozorování pěvušek 
podhorních. A jen na vrcholových rašeliništích 
Krkonoš u  nás pravidelně hnízdí poddruh 
severského pěvce, jakým je slavík modráček 
tundrový.

Bzenecká doubrava
Les na  jižní Moravě známý pod názvem 
Bzenecká doubrava je pro ornitology jedi-
nečný. Nikde jinde nemáte větší příležitost 
zaslechnout noční vrčení lelka lesního jako 
právě zde. V lesích u Bzence jich u nás hnízdí 
nejvíce. Dnešní prosvětlené borové lesy ros-
toucí na  místě původních doubrav poskytují 
lelkům něco, co jinde postrádají. Vhodná 
hnízdiště i  potravu – hlavní důvody pro to, 
aby se sem každoročně z  afrických zimovišť 
lelci vraceli. Chcete-li zaslechnout jejich jarní 
vrčení, lesy Bzenecké doubravy jsou tím pra-
vým místem k poslechu. 

Skalní města
Skalní věže, brány, stěny a další rozličné tvary 
vymodelované z  pískovců neúnavnou erozí 
nevyhledávají jen lidé. Výklenky a  římsy pro 
svou nepřístupnost využívají ke hnízdění sokol 
stěhovavý a  výr velký. Dravci, jejichž počty 
jsou ve dvou územích v Čechách dlouhodobě 
tak významné, že se oba dostali na  seznam 
předmětů ochrany v ptačích oblastech Labské 
pískovce a  Broumovsko. Spatřit je či slyšet 
jejich hlas však lze i  jinde. Zejména výr dnes 
patří ke  druhům vyskytujícím se po  celém 
území republiky. A sokoli u nás hnízdí opět již 

Tomáš Brinke | koordinoval 
v  ČSO v  letech 2006–2010 pro-
gram IBA a  monitoring ptačích 
oblastí. V  současnosti spolupra-
cuje na  projektech souvisejících 
s  terénním výzkumem (Atlas 
ptáků Krkonoš, projekt RAS). Jeho 
oblíbenou skupinou jsou lindušky.

Králický�Sněžník

Orel�mořský�v�PO�Třeboňsko
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v řadě jiných oblastí, a to nejen v těch ptačích. 
Labské pískovce a  Broumovsko lze však pro 
sokoly považovat za  území, která významně 
přispěla k jejich opětovnému šíření.

Ať už se vydáte do  kterékoli ptačí oblasti, 
buď za  určitými druhy pro doplnění svého 
„checklistu“, nebo proto, že chcete prožít blízké 
setkání se vzácnými klenoty naší přírody, či se 
prostě nadechnout čistého vzduchu a pokochat 
se panoramaty, určitě si odnesete nezapome-
nutelné zážitky. Naše vlast nabízí stále mnoho 
koutů, které stojí za  zhlédnutí a  hlavně za  to, 

abychom je chránili i se všemi jejími obyvateli, 
provázanými neviditelnými pouty, a  zachovali 
je tak pro budoucí generace.T C

Národní�přírodní�památka�Swamp�v�PO�Českolipsko

Foto: M
 H

onců
Foto: Petr Šaj (birdphoto.cz)

1
21

24



SWAROVSKI�OPTIK�se�podílí�na�praktické�ochraně�pelikánů�kadeřavých�v�ptačí�
oblasti�Srebarna�v�Bulharsku�
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Jedním z  nejúspěšnějších příkladů je projekt na  záchranu populace pelikána 
kadeřavého v  biosférické rezervaci Srebarna v  Bulharsku, která je také ptačí oblastí 
Soustavy Natura 2000. Pelikán kadeřavý je s  výškou 170 cm a  rozpětím křídel přes 
3 m jedním z největších ptáků v Evropě. Do konce 19. století se na dolním toku Dunaje 
a na pobřeží Černého moře nalézalo velké množství kolonií tohoto majestátního ptáka. 
Během 20. století však populace výrazně poklesla, především díky masivnímu úbytku 
přirozeného biotopu a ilegálnímu odstřelu. V roce 1994 byl proto v Červeném seznamu 
ohrožených druhů IUCN zařazen do kategorie zranitelných druhů.

Od roku 1998 spolupracuje firma SWAROVSKI OPTIK s nadací Le Balkan Bulharsko 
na  projektu záchrany poslední kolonie pelikána kadeřavého na  dolním toku Dunaje 
v  Bulharsku. V  průběhu spolupráce se ukázala jako klíčová ochrana hnízdících párů. 
Firma SWAROVSKI OPTIK financovala vybudování dřevěných platforem, které se svou 
výškou přes dva metry ochrání hnízda při sezonních povodních a současně mimo dosah 
predátorů. Význam platforem se ukázal např. v roce 2011, kdy hnízda umístěná na břehu 
napadl šakal obecný a  vyplenil asi 25 hnízd. Počet párů hnízdících na  platformách 
každoročně narůstá (od  21 párů v  roce 2011 až po  52 párů v  roce 2013) a  současně 
pozorujeme vysokou hnízdní úspěšnost – v průměru více než jedno odchované mládě 
na  hnízdící pár. Pavel Simeonov, prezident nadace Le Balkan Bulharsko, o  významu 
platforem SWAROVSKI OPTIK říká: „Účinnost tohoto opatření byla mnohokrát prokázána 
a ukazuje tak směr budoucích snah při ochraně ohrožených druhů s podobnými nároky.“

„V souladu s naší firemní filozofií – odpovědností vůči lidem, zvířatům a přírodě – 
jsme velmi rádi, že se populace pelikána kadeřavého v biosférické rezervaci Srebarna 
za  posledních 13 let, kdy jsme zapojeni do  projektu, skutečně dramaticky zvýšila. Je 
to jen jeden příklad z mnoha našich projektů a opět ukazuje, jak důležitá je dlouhodobá 
podpora pro záchranu ohrožených druhů,“ říká Carina Schiestl-Swarovski, předsedkyně 
správní rady SWAROVSKI OPTIK. 

Zdeněk Hlavačka,  
manažer firmy SWAROVSKI OPTIK pro Českou republiku a Slovensko

SWAROVSKI OPTIK – projekt na záchranu pelikána kadeřavého

Rakouská firma SWAROVSKI OPTIK je dnes největším evropským výrobcem špičkové 
pozorovací optiky pro nejnáročnější uživatele. Úspěch společnosti je založen na důrazu 
na vysokou míru inovací a kvalitu výrobků, jakož i na  funkčnost a estetickou stránku. 
Nedílnou součástí firemní filozofie je i  ochrana životního prostředí. Tento aspekt se 
odráží v ekologických zásadách ve výrobě a v dlouhodobé podpoře mnoha vybraných 
projektů na celém světě.

Ptáci Španělska exkluzivně

www.ptaci.tchequie.cz

CK TCHEQUIE TOUR s.r.o. NABÍZÍ BIRDWATCHERSKÉ ZÁJEZDY 
DO ŠPANĚLSKA LETECKY v termínech 26. 2.–2. 3. a 10.–17. 5. 2015
Okruh pro max. 10 účastníků zahrnuje velehory (pouze jarní termín), stepi, mořské pobřeží 

a delty řek a až 200 ptačích druhů, které jsou u nás vzácné, vymizely nebo se nevyskytují.
Cena od 24 500 Kč / osoba ve dvoulůžkovém pokoji (v ceně zpáteční letenka, doprava místním minibusem, místní 

průvodce zaměřený na birdwatching a ornitologii, český odborný průvodce a tlumočník, ubytování se snídaní 
v penzionech, pojištění CK proti úpadku). Možnost polo či plné penze nebo fakultativní výlet lodí/noční safari za příplatek.

Tchequie Tour s.r.o., Neumannova 1476/3, 15600 Praha 5. Tel.: +420 603 267 738, 257 215 196
Email: contact@tchequie.cz, frantisek.pochmon@tchequie.cz

Foto: Roger Santmarti

V Edici Biophon
právě vychází 

Hlasy naší zvěře

 99 zvukových projevů
savců a ptáků

CD s nahrávkami 
Pavla Pelze

objednávejte na
eshop.birdlife.cz

Hlasy naší zvěře
99 zvukových projevů savců a ptáků

www.cmmj.cz

IN
ZERCE

Ornitologický ples 
na Barče

Srdečně vás svoláváme na již devátý

sletíme se 23. ledna 2015 a budeme hřadovat, 
tančit a zpívat od 20:00 h do 1:00 h

Fraky, korunky, čelenky, pláštíky, chocholky, 
kalhotky, rousy, vousy či závoje s sebou!

i n z e r c e

KD Barikádníků, 
Saratovská 20, Praha 10



ČESKÁ
OPTIKA 
od roku
1933

MeoStar 10x42 HD82 HD MeoStar
Do nového roku s dokonalou 
optickou kvalitou
Exkluzivní nabídka nejoblíbenějších modelů pro pozorovatele ptáků a přírody:

Brkoslav severní
(Bombycilla garrulus)

∞ MeoStar S2 82 HD
 + okulár 30-60x WA / 
 okulár 20-70x

∞ Příslušenství
 Adaptér S2
 Lišta S2
 MeoPix
 Fotoadaptér
 Brašna S2 Stay-on-case
 Meopta / Manfrotto stativ

∞ Binokuláry
 MeoStar B1 8x32
 MeoStar B1 8x42
 MeoStar B1 10x50
 MeoStar B1 10x42 HD

25%
sleva

produkty*

Bambino.indd   1 03.11.14   14:21


