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PŘEDMLUVA

V České republice začaly práce na přípravě ptačích oblastí1) pro soustavu Natura 2000 v roce 2000, kdy Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR pověřila navržením kritérií a seznamu kandidátů na ptačí oblasti Českou společnost ornitologickou.
Výsledkem dvouleté spolupráce obou organizací byl „Návrh oblastí ochrany ptáků v České republice“, který byl předložen
Ministerstvu životního prostředí v únoru 2002 s tím, že v dalších měsících roku 2002 bude podroben odborné diskusi. Tato
diskuse proběhla jak na národní úrovni, tak v rámci mezinárodního projektu „Rozšíření EU“, který od roku 1998 řeší part-
neři BirdLife International v České republice, Estonsku, Maďarsku, Polsku a Slovinsku a jehož koordinaci zajišťuje britský
partner, Královská společnost pro ochranu ptáků (RSPB). Zaměřila se zejména na možné sloučení některých ze 48 navrže-
ných ptačích oblastí, na změny hranic a na zhodnocení pokrytí stávajících významných ptačích území (IBA) a populací kva-
lifikujících se druhů. Rok 2002 byl rovněž využit k ověření několika dalších lokalit, připadajících v úvahu jako možní
kandidáti na ptačí oblasti, upřesňovaly se hranice většiny oblastí a doplňovaly kvantitativní údaje i další informace. Po aktu-
alizaci odhadů celostátních populací všech druhů ptáků hnízdících v České republice (k roku 2000) se u některých druhů pří-
lohy I směrnice o ptácích změnily minimální počty párů pro navržení ptačí oblasti a to se spolu se změnou hodnoceného
období z 1996-2001 na 1998-2002 projevilo v pořadí nejlepších lokalit pro jednotlivé druhy. Oproti prvnímu návrhu vypadl
ze seznamu druhů, pro které byly určeny ptačí oblasti, racek černohlavý a naopak přibyli bukáček malý a puštík bělavý. Ko-
nečným výsledkem je snížení počtu navržených ptačích oblastí ze 48 na 41 při současném nárůstu pokrytí rozlohy České re-
publiky ze 7,5 % na 8,9 %.
Zatímco předkládaný seznam kandidátů na ptačí oblasti již lze považovat za uzavřený, nelze totéž tvrdit o informacích o jed-
notlivých lokalitách. Z návrhů jednotlivých ptačích oblastí zcela jasně vyplývá, kde jsou slabiny našich znalostí, a proto je
třeba využít i rok 2003 k dalším terénním průzkumům.
Závěrem děkuji všem, kteří se na přípravě návrhu kandidátů na ptačí oblasti podíleli, ať již to byla analýza avifauny ČR, vý-
běr druhů vhodných pro určování kandidátů na ptačí oblasti, sestavení kritérií a jejich použití při hodnocení stávajících vý-
znamných ptačích území a množství publikovaných údajů o dalších ornitologických lokalitách, tak terénní průzkumy
a zpracování jednotlivých návrhů, včetně těch, které nebyly akceptovány, a konečně také sestavení první i této verze návrhu.
Na práci se podílelo více než sto lidí z České společnosti ornitologické, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, správ ná-
rodních parků a chráněných krajinných oblastí, muzeí, vysokých škol a dalších organizací a institucí. Poděkování patří
i stovkám dobrovolných a profesionálních ornitologů a ochranářů, kteří se podíleli na dlouhodobém shromažďování údajů
o rozšíření a početnosti ptačích druhů v České republice i na sledování množství lokalit.

Jan Hora
Koordinátor projektu „Rozšíření EU“
Česká společnost ornitologická

1) Special Protection Areas (SPA) dle směrnice ES o ochraně volně žijících ptáků, v návrhu novely Zákona č. 114/1992 Sb. použit termín
„oblast ochrany ptactva“
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Tab. 1: Hlavní změny oproti první verzi “Návrhu oblastí ochrany ptáků v České republice“
Table 1: Important changes in comparison with the first version of the „Proposal of Special Protection Areas in the Czech Republic“.

Snížení počtu ptačích oblastí ze 48 na 41, zvětšení pokrytí rozlohy České republiky ze  7,5 % na 8,9 %

Sloučení některých navržených ptačích oblastí:
Jeseníky-Praděd a Jeseníky-podhůří: Jeseníky
Těšínské Beskydy a Radhošťská hornatina-Lysá hora: Beskydy
Vsetínské vrchy a Javorníky: Horní Vsacko
Třeboňsko-východ, Třeboňsko-střed a Třeboňsko-sever:  Třeboňsko
Šumava, Šumava-Boubín a Královský hvozd: Šumava

Nově prověřeny tři oblasti:
Hostýnské vrchy – zařazeny do návrhu
Tvrdonicko – připojeno k Soutoku, včetně začlenění původně navržené samostatné ptačí oblasti Skařiny
Žďárské vrchy – nesplnily stanovená kritéria

Změny hranic (a rozlohy):
Kromě změn hranic vyplývajících ze sloučení některých oblastí, byly hranice více či méně korigovány u většiny lokalit

Zvýšení minimálních počtů párů na základě aktualizace odhadů celostátních populací (k roku 2000):
včelojed lesní 6 � 8, moták pochop 9 � 13, jeřábek lesní  8 � 9, sýc rousný 6 � 15, datel černý 30 � 40, strakapoud jižní
6 � 10, strakapoud prostřední 30 � 35, pěnice vlašská 15 � 30, lejsek bělokrký 250 � 300, ťuhýk obecný  250 � 300

Doplnění seznamu stěhovavých druhů z Červeného seznamu ČR, vhodných pro upřesňování hranic navržených ptačích
oblastí (Tab. 6): zrzohlávka rudozobá

Změny v nejlepších lokalitách pro některé druhy přílohy I:
Doplněny kvantitativní údaje za rok 2002, upřesněny některé údaje z minulých let
Změny v početnostech v důsledku slučování lokalit a změn hranic
Hodnoceno období 1998-2002 (v první verzi návrhu období 1996-2001)
Ze seznamu kvalifikujících se druhů vyřazen racek černohlavý, nově zařazeni bukáček malý a puštík bělavý

Aktualizace analýzy pokrytí populací druhů přílohy I na základě nových odhadů celostátních populací k roku 2000

Upřesnění ohrožujících faktorů

Upřesnění doporučených opatření

Změny ve struktuře návrhu:
Doplněny příslušné kraje
Doplněn přehled dotčených katastrů
Doplněn stručný popis ornitologického významu navržené ptačí oblasti
Druhy přílohy I rozděleny na druhy, pro které je ptačí oblast navržena, a na ostatní
Doplněny stěhovavé druhy z Červeného seznamu – druhy vhodné pro upřesňování hranic ptačích oblastí
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METODIKA

Kritéria pro určování kandidátů na ptačí oblasti

Kritéria jsou založena na kritériích kategorií C pro výbìr významných ptaèích území (Important Bird Areas, IBA) v Evrop-
ské unii (HEATH & EVANS 2000, HORA 2000a, HORA 2001, Box 1), pøièem� byly provedeny nìkteré modifikace s cí-
lem vytvoøit co nejjednodušší a snadno vysvìtlitelná kritéria (HORA 2000b):

1. Pìt nejlepších lokalit pro daný druh pøílohy I smìrnice o ptácích pøi splnìní následujících podmínek:

– lokalita hostí pravidelně nejméně 1 % celostátní populace, přičemž spodní hranice je:
� minimálně 3 páry u velkých druhů nepěvců
� minimálně 6 párů u středních a malých druhů nepěvců
� minimálně 12 párů u pěvců

Tyto minimální počty párů jsou stanoveny především pro druhy, jejichž populace jsou velmi malé a pro něž hranice jednoho
procenta ztrácí smysl.

Pro tahové či zimní období se počet párů násobí číslem 3.

Kritérium odpovídá kritériu IBA kategorie C6, přičemž pokrývá i jediné dva druhy z kategorie C1, které u nás přicházejí
v úvahu, tj. orla mořského (Haliaeetus albicilla) a chřástala polního (Crex crex). Samostatná kategorie jen pro dva druhy by
proces výběru ptačích oblastí zbytečně komplikovala.

2. Pravidelné shromaždiště nejméně 1 % tahové populace stěhovavého druhu (uvedeného i neuvedeného v příloze I
směrnice o ptácích)

Kritérium odpovídá kritériím IBA kategorií C2 a C3. Důvodem spojení obou kategorií je skutečnost, že jediným druhem
přílohy I, který splňuje kritérium C2, je volavka bílá (Egretta alba).
Kritérium platí jen pro shromažďující se stěhovavé vodní ptáky, pro něž tahové nebo jinak vymezené populace určil Wet-
land International (ROSE & SCOTT 1997, SCOTT & ROSE 1996). Minimální počty pro tahové populace lze používat pro
různá roční období.

3. Pravidelné shromaždiště nejméně 20 000 stěhovavých vodních ptáků jednoho či více druhů
Kritérium odpovídá kritériu IBA kategorie C4.

Pozn.:
Kategorie C5 je vyřazena, protože v České republice neexistuje žádné místo, které by splňovalo stanovené minimální počty
pro tahové koridory.

Doplňující pravidla:

1. Pro celosvětově ohrožené druhy hranice pěti nejlepších území neplatí. Je žádoucí, aby ptačí oblasti podporovaly
významnou část jejich populace.

2. Pro druhy s početnými populacemi – 3 000 párů a výše (žluna šedá, datel černý, strakapoud prostřední, pěnice vlašská,
lejsek bělokrký, ťuhýk obecný) se určují přednostně území vhodná nejméně pro jeden další druh přílohy I.

3. Při rozhodování mezi dvěma lokalitami mají přednost následující lokality:
- hostící druh v mimořádné hnízdní hustotě
-  hostící větší počet kvalifikujících se druhů přílohy I
-  hostící kromě kvalifikujících se druhů druhy z Červeného seznamu ptáků ČR (neuvedené v příloze I)
-  zahrnující přirozená nebo polopřirozená stanoviště
-  s delší historií výskytu příslušného druhu

Pokud při porovnávání rovnocenných lokalit výše uvedená doplňující kritéria nejsou dostatečná pro rozhodnutí, která
z lokalit bude vybrána jako kandidát na ptačí oblast pro daný druh, může být v odůvodněných případech počet území větší
něž pět. Při tomto přístupu nebyla do seznamu zařazena žádná nová lokalita, vždy se jednalo o lokality určené již pro jiný
druh/jiné druhy.

4. Pro kritéria 2 a 3 omezení „pět nejlepších lokalit“ neplatí.

Rozloha ptačí oblasti

Nejmenší ani největší rozloha ptačí oblasti není stanovena, ani neexistuje definice „území přiměřené rozlohy“. V EU rozlo-
ha jednotlivých ptačích oblastí kolísá od 1 ha do 500 000 ha (Švédsko), průměrná rozloha 2 885 ptačích oblastí (k 18.3.2002)
byla 8 043,7 ha. Výběr území nad 100 000 ha by měl být vždy pečlivě posuzován. Mělo by jít o území nejvyššího významu, po-
kud možno s několika kvalifikujícími se druhy. V ČR žádné z navržených ptačích území hranici 100 000 ha nepřekračuje.
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Jaké údaje o ptácích potřebujeme a jaké máme k dispozici?

Aby bylo možné použít kritéria a vyhodnotit výběr kandidátů na ptačí oblasti na základě druhů, potřebujeme následující
údaje (OSIECK 2000):

– aktuální seznam všech druhů zaznamenaných na území státu, pokud možno s údaji o početnosti
– spolehlivé údaje o národních hnízdních populacích druhů přílohy I a druhů podle článku 4 odst. 2 směrnice o ptácích
– znalosti o zeměpisném rozšíření všech dotčených druhů
– informace o požadavcích všech druhů na stanoviště a ochranu
– pro všechny kandidáty na ptačí oblasti kvantitativní údaje u všech dotčených druhů
– pro použití kritérií pro shromažďující se stěhovavé druhy (zařazené i nezařazené do přílohy I) průměry sčítání

z posledních tří až pěti sezón (hnízdní počty, sezónní maxima), pro použití kritérií pro ostatní druhy přílohy I
může postačovat jedno sčítání (pro rozptýlené druhy odhady hustoty), jestliže místní populace druhu jsou
přiměřeně stálé.

Základní informace o druhovém složení avifauny České republiky podává seznam druhů zjištěných na území ČR v letech
1800-1994, doplněný údaji o četnosti a charakteru výskytu, o početnosti populací, populačních trendech aj. (HUDEC et al.
1995). Tento seznam je průběžně doplňován faunistickou komisí ČSO a početnosti populací a populační trendy byly aktua-
lizovány k roku 2000 (ŠŤASTNÝ, BEJČEK et al. in litt.).
Důležitým zdrojem údajů o rozšíření a početnosti druhů ptáků na území České republiky jsou výsledky dvou mapování
hnízdního rozšíření ptáků v ČR v letech 1973-1977 (ŠŤASTNÝ et al. 1987) a 1985-1989 (ŠŤASTNÝ et al. 1996) a zimního
rozšíření v letech 1982-1985 (BEJČEK et al. 1995). Třetí mapování hnízdního rozšíření ptáků bylo zahájeno v roce 2001.
Řadu druhů přílohy I směrnice sledují ornitologové, zejména členové pracovních skupin ČSO, dlouhodobě, takže jsou k dis-
pozici aktuální údaje například pro čápa bílého a čápa černého, kvakoše nočního, dravce a sovy, jeřába popelavého, chřásta-
la polního, rybáka obecného aj. U jiných druhů naopak aktuální početnost celostátních populací jen známa jen neúplně
(např. bukač velký, chřástal malý, lelek lesní, šplhavci).
Rovněž znalosti jednotlivých lokalit jsou na různé úrovni. K nejlépe zpracovaným lokalitám patří významná ptačí území
(Important Bird Areas, IBAs), v kterých již více než deset let pracují tzv. patronátní skupiny. Přesto se ale těmto skupinám
nedaří dostatečně pokrýt některá velkoplošná území jako např. Beskydy, Jeseníky a Šumavu. Vodítkem pro určování kandi-
dátů na ptačí oblasti byl také seznam mokřadů ČR (CHYTIL et al. 1999), bohužel kvantitativní údaje u ptačích druhů jsou
uvedeny jen u malého počtu lokalit a většinou jsou již zastaralé. Novější informace naopak poskytl program ČSO „Význam-
ná suchozemská stanoviště ptáků v ČR“. K dispozici je rovněž množství publikovaných výsledků faunistických i kvantita-
tivních výzkumů lokalit, inventarizačních průzkumů uložených na správách chráněných krajinných oblastí, pracovištích
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a na okresních úřadech i faunistických pozorování v řadě odborných časopisů i v
různých databázích.

Které druhy byly hodnoceny?

Směrnice o ptácích rozlišuje druhy přílohy I a pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, které nejsou uvedeny v příloze I
(Box 2):

Druhy přílohy I, vhodné pro určování kandidátů na ptačí oblasti v ČR
Základem pro výběr druhů přílohy I směrnice o ptácích, které jsou vhodné pro určování kandidátů na ptačí oblasti, byly ana-
lýzy ŠŤASTNÉHO et al. (2000) a HORY (2002b), aktualizované na základě pozdějších údajů o avifauně ČR, které publiko-
vala Faunistická komise (VAVŘÍK 2002). Ze 181 druhů a poddruhů přílohy I směrnice o ptácích se 57 druhů v ČR
nevyskytuje (kategorie A) a z hodnocení byly vyřazeny i druhy kategorií B a C, tj. 21 druhů vyskytujících se jen náhodně
(méně než 10 výskytů za posledních 200 let) a 28 druhů vyskytujících se vzácně (nepravidelně). Pro posouzení vhodnosti
pro určování kandidátů na ptačí oblasti v ČR zbylo 75 druhů z kategorií D-I, z nichž po provedení analýzy zbylo pouze 39
druhů a po následných změnách (Tab. 1) 40 druhů (Tab 2, 3, 4).
Zatímco v prvním návrhu (ČSO & AOPK ČR 2002, HORA & MARHOUL 2002) byly základem pro stanovení kritérií od-
hady celostátních populací pro období 1990-1994 (HUDEC et al. 1995), v tomto aktualizovaném návrhu se vychází z odha-
dů k roku 2000 (ŠŤASTNÝ, BEJČEK et al. in litt.).

Druhy, které Česká republika navrhla pro doplnění do přílohy I
1. Raroh velký (Falco cherrug): Druh není vhodný pro urèování ptaèích oblastí, proto�e jeho hnízdištì jsou velmi roz-

ptýlená. Jediným navr�eným ptaèím územím, kde pravidelnì hnízdí, ale nesplòuje pøíslušné kritérium, je Soutok
-Tvrdonicko.

2. Poštolka rudonohá (Falco vespertinus): Druh v ÈR v souèasné dobì nehnízdí.
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Stěhovavé druhy, které nejsou uvedeny v příloze I směrnice o ptácích a které jsou vhodné pro určování kandidátů na
ptačí oblasti v ČR
Minimální počty pro shromaždiště stěhovavých druhů, které nejsou uvedeny v příloze I, splňuje u nás jen sedm druhů (Tab. 5).
Pro jeden z nich – kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) – kandidáti na ptačí oblasti určováni nebyli.

Postup při určování kandidátů na ptačí oblasti

1. Posouzení stávajících významných ptačích území podle kritérií C = kritérií pro určování kandidátů na ptačí
oblasti

V ČR bylo vyhlášeno 16 významných ptačích území o celkové rozloze cca 6 300 km2 (HORA 2000b,c, MÁLKOVÁ & LA-
CINA 2001). Při jejich určování byla použita kritéria kategorií A1 (Celosvětově ohrožené druhy), A4 (Shromaždiště), B1
(Shromaždiště) a B2 (Druhy s nepříznivým stavem z hlediska ochrany přírody v Evropě), zatímco v kategorii B3 (Druhy
s příznivým stavem z hlediska ochrany přírody v Evropě, ale soustředěné v Evropě, tj. s více než 50 % populace nebo areálu
druhu v Evropě) nebylo vyhlášeno žádné významné ptačí území a vybrané druhy byly použity jako doplňkové k podpoření
významu území vyšší kategorie.
Celkem osm významných ptačích území, tj. 50 %, se kryje s velkoplošnými chráněnými územími, i když plochy se skuteč-
ným významem pro ptáky jsou většinou menší, někdy rozložené do několika oddělených lokalit. Důvodem pro tento přístup
byla od samého počátku programu IBA (r. 1989) snaha nevytvářet vedle sítě chráněných území ještě další síť území s jinými
hranicemi. Shodné hranice umožnily jak propagaci programu IBA, tak zároveň i propagaci příslušného chráněného území.
Snadněji se vysvětlovaly cíle programu a požadavky na ochranu významných ptačích území veřejnosti, vlastníkům a uživa-
telům pozemků, osobám rozhodujícím o územním plánování, správním orgánům, samosprávě apod.
Požadavky na ochranu lokalit soustavy Natura 2000 jsou velice konkrétní, proto je nutné, aby příslušná opatření byla cíleně zamě-
řena na skutečně významné lokality. Proto se s použitím kritérií C ve velkoplošných významných ptačích územích (= velkoploš-
ných chráněných územích) vymezila „jádrová území“. Zatímco hranice ptačích oblastí Poodří a Pálava jsou shodné s hranicemi
chráněné krajinné oblasti a i s hranicemi IBA, v CHKO/IBA Beskydy a NP & CHKO/IBA Šumava byla vymezena dvě jádrová
území a v NP/IBA Krkonoše, CHKO/IBA Křivoklátsko, CHKO/IBA Třeboňsko a CHKO/IBA Jeseníky po jednom.

2. Určování významných ptačích území/kandidátů na ptačí oblasti pro SPECs (Box 3) z přílohy I směrnice o ptácích,
pro které nebyla aplikována kritéria IBA B2 a B3 kvůli malým nebo naopak velkým celostátním populacím

Příkladem druhů s malou celostátní populací je strnad zahradní (100-200 párů), opačným příkladem lejsek bělokrký či ťuhýk
obecný (v obou případech 30 000-60 000 párů). Z procesu určování kandidátů na ptačí oblasti však žádný z těchto druhů ne-
lze vyřadit, stejně tak je nutno posuzovat rozptýleně se vyskytující druhy (např. včelojed lesní).

3. Určování významných ptačích území/kandidátů na ptačí oblasti pro nové druhy

V evropských státech mimo členské státy EU nebyla vybírána významná ptačí území pro 21 druhů, které jsou uvedeny
v příloze I směrnice o ptácích (HORA 2000b). Z nich je 11 druhů vhodných pro určování kandidátů na ptačí oblasti v Čes-
ké republice: volavka bílá (shromaždiště), moták pochop, tetřev hlušec, jeřábek lesní, rybák obecný, kulíšek nejmenší,
sýc rousný, datel černý, strakapoud bělohřbetý, slavík modráček, lejsek malý. Početnost populací většiny z těchto druhů
umožňuje určit pět nejlepších lokalit. Ty se však, až na výjimky, nacházejí v původních významných ptačích územích.

4. Shromaždiště stěhovavých druhů mimo původní významná ptačí území

Kritérium „Pravidelné shromaždiště nejméně 1 % tahové populace“ (pro 6 druhů, Tab. 5) bylo použito pro všechna známá
větší shromaždiště vodních ptáků i mimo stávající významná ptačí území. Kritérium splnily dvě nové lokality (Vodní nádrž
Nechranice, Českobudějovické rybníky).

Postup při získávání informací o lokalitách

1. Analýza seznamu významných ptačích území České republiky (HORA 2000a)
2. Analýza seznamu mokøadù Èeské republiky (CHYTIL & HORA 2000)
3. Analýza seznamu významných suchozemských stanoviš� ptákù (TEJROVSKÝ in litt.)
4. Posouzení publikovaných kvantitativních a inventarizačních výzkumů lokalit od roku 1990
5. Vydání publikace „Směrnice ES o ochraně volně žijících ptáků v České republice“ (HORA 2000d)
6. Rozeslání dotazníku na všechny správy chráněných krajinných oblastí a národních parků, školení pro vedoucí správ

CHKO, osobní návštěvy na většině správ či osobní kontakty při různých příležitostech
7. Informace o kritériích a principech výběru lokalit na schůzích ČSO a jejích poboček, na konferencích, workshopech a při

dalších příležitostech
8. Výběr vhodných zpracovatelů lokalit. Většina území byla určena již v roce 2000 a zpracovatelé lokalit zaznamenávali do

dotazníků údaje za období 1996-2000, pokud ovšem takové údaje byly k dispozici.V letech 2001 a 2002 byly rozeslány
dotazníky pro aktualizaci údajů. Všechny dotazníky obdrželi i zpracovatelé, kteří navrhli nová území v roce 2001 resp. 2002.
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Struktura návrhu ptačí oblasti

Pro každou navrženou ptačí oblast byl zpracován návrh obsahující následující údaje:

1. Název

2. Zpracoval(i)

3. Rozloha
V hektarech, vypočítaná v GIS na základě mapových zákresů hranic v měřítku 1:10 000.

4. Kraj(e)

5. Dotčené katastry obcí

6. Ochrana
Pokrytí ptačí oblasti chráněnou krajinnou oblastí nebo národním parkem v procentech, vyjmenování všech maloplošných
zvláště chráněných území s uvedením jejich rozloh, celková rozloha maloplošných zvláště chráněných území vč. procentu-
álního podílu z rozlohy kandidáta SPA, pokrytí území mokřadem mezinárodního významu, biosférickou rezervací a vý-
znamným ptačím územím v procentech. Vzhledem k tomu, že rozlohy ptačích oblastí jsou vypočítány v GIS, vychází se
u chráněných krajinných oblastí (údaje Správy chráněných krajinných oblastí ČR), národních parků, mokřadů mezinárodní-
ho významu a významných ptačích území (údaje Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) z rozloh vypočítaných stejnou
metodou. Rozlohy maloplošných zvláště chráněných území jsou převzaty z databáze chráněných území (Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR).

7. Ornitologický význam
Stručné zhodnocení významu z hlediska přílohy I směrnice o ptácích i z hlediska avifauny České republiky.

8. Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena
V tabulce jsou vyjmenovány všechny druhy přílohy I směrnice o ptácích, které splňují kritérium 1. U hnízdících druhů, po-
kud v poznámce není uvedeno jinak, je uvedena početnost v párech, u shromažďujících se za tahu či při zimování v jedin-
cích. Pokud je to možné, jsou uvedeny každoroční početnosti za pětileté období 1998-2002, u některých oblastí jsou
k dispozici jen odhady za uvedené pětileté období, u jiných jsou údaje jen za kratší období, případně jen pro určité druhy.

9. Další druhy přílohy I
V tabulce jsou uvedeny všechny druhy přílohy I směrnice o ptácích, které v navržené ptačí oblasti hnízdí, ale jejichž počet-
nost neumožňuje zařadit oblast mezi pět nejlepších v České republice, nebo v oblasti nehnízdí pravidelně. Pro kvantitativní
údaje platí totéž jako u č. 8.

10. Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena
Uvedeny jsou pouze ty druhy, které splňují stanovené minimální počty (Tab. 5). Kvantitativní údaje (počty jedinců) byly
získány více či méně pravidelnými sčítáními, přičemž jsou většinou k dispozici údaje pro každý rok období 1998-2002. Po-
kud lokalita splňuje kritérium „Pravidelné shromaždiště nejméně 20 000 stěhovavých vodních ptáků jednoho či více dru-
hů“, je uvedena konkrétní celková početnost vodních ptáků.

11. Druhy z Červeného seznamu
Uvedeny jsou jen druhy z Červeného seznamu ČR vhodné pro upřesňování hranic kandidátů na ptačí oblasti, které dosahují
či překračují stanovenou minimální početnost (Tab. 6), a druhy mimořádně významné z hlediska avifauny ČR.

12. Monitoring
Vyjmenovány jsou všechny monitorovací a výzkumné akce prováděné v posledním desetiletí. Ve všech stávajících vý-
znamných ptačích územích pracují tzv. patronátní skupiny, které již od počátku programu IBA monitorují nejen stav ptačích
populací, ale i změny v biotopech, ohrožující faktory a další jevy (HORA 1992, 1995, HORA & MÁLKOVÁ 2000,
MÁLKOVÁ et. al. 2001). Vzhledem k tomu, že všechny navrhované ptačí oblasti budou současně i významnými ptačími
územími, předpokládá se rozšíření sítě patronátních skupin na všech 41 ptačích oblastí. V souladu s článkem 10 směrnice
o ptácích bude pro každou ptačí oblast navržen konkrétní plán monitorování a výzkumu.

13. Hlavní ohrožující faktory
Přednostně jsou vyjmenovány faktory, které ohrožují: (a) druhy, pro které je lokalita navrhována, (b) prostředí těchto druhů,
(c) celou lokalitu nebo její integritu. Ohrožující faktory jsou uvedeny heslovitě a většinou bez upřesnění, zda působí celo-
plošně nebo jen v určitých částech ptačí oblasti. Podrobněji budou specifikovány v plánech péče.

14. Prioritní opatření
Navrhovaná opatření jsou zaměřena na: (a) druhy, pro které bylo území navrženo, (b) klíčová stanoviště těchto druhů, (c)
faktory, které vážně ohrožují celou lokalitu nebo její integritu, (d) druhy přílohy I, které si kritéria nesplňují, ale mohou je
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perspektivně splnit po zavedení vhodných opatření, (e) druhy z Červeného seznamu ptáků ČR (neuvedené v příloze I), kte-
ré jsou vhodné pro upřesňování hranic kandidátů na ptačí oblasti nebo mimořádně významné z hlediska avifauny ČR. Opat-
ření jsou uváděna heslovitě a většinou bez rozlišení, zda platí pro celou ptačí oblast, či budou realizována jen v jádrových
územích výskytu příslušného druhu. Podrobněji budou rozpracována v plánech péče.

15. Literatura
Do seznamu literatury jsou zařazeny přednostně výsledky výzkumu a inventarizačních průzkumů od roku 1990. Plány péče
pro chráněná území různých kategorií uváděny nejsou.

16. Mapka území
Znázorňuje hranice území, všechna maloplošná zvláště chráněná území, významné obce, vodní toky a plochy, rozlišení les-
ních a nelesních ploch a lokalizaci oblasti v rámci České republiky.
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Box 2: Článek 4 odst. 1 a 2 směrnice o ptácích - Article 4 of the Birds Directive

1. Druhy uvedené v příloze I musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití
a rozmnožování těchto druhů v jejich areálu rozšíření. V této souvislosti musí být brány v úvahu:

– druhy ohrožené vyhubením;

– druhy citlivé vůči specifickým změnám na jejich stanovišti;

– druhy pokládané za vzácné s ohledem na málo početné populace nebo prostorově omezené místní rozšíření;

– ostatní druhy, vyžadující zvláštní pozornost z důvodů specifického charakteru jejich stanoviště.

Trendy a kolísání početnosti populací budou brány jako podklady pro hodnocení.

Členské státy klasifikují zejména co do počtu a rozlohy nejvhodnější oblasti jako oblasti ochrany ptáků, určené pro ochranu těchto
druhů, přičemž vezmou v úvahu jejich požadavky na ochranu na moři a na pevnině v oblasti územní působnosti této směrnice.

2. Členské státy přijmou obdobná opatření pro pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, které nejsou uvedeny v příloze I, přičemž
vezmou v úvahu potřebu jejich ochrany na moři a na pevnině v oblasti územní působnosti této směrnice, pokud jde o oblasti jejich
rozmnožování, pelichání a přezimování a místa zastávek na jejich tahových trasách. V této souvislosti věnují členské státy
zvláštní pozornost ochraně mokřadů a zejména mokřadů mezinárodního významu.

Box 1: Kategorie kritérií C pro výbìr významných ptaèích území v EU – C categories of IBA criteria (HEATH &
EVANS 2000)

C1 Celosvětově ohrožené druhy
Místo, v kterém se pravidelně a ve významné početnosti vyskytují celosvětově ohrožené druhy nebo jiné druhy důležité z hlediska
světové ochrany přírody.

C2 Shromaždiště druhů ohrožených na úrovni EU
Místo, které pravidelně hostí nejméně 1 % tahové populace ohroženého druhu nebo jeho celkové populace v EU (druhy přílohy I).

C3 Stěhovavé druhy, které nejsou ohrožené
Místo, které pravidelně hostí nejméně 1 % tahové populace druhu, který není považován za ohrožený v EU (není uveden v příloze I).

C4 Velká shromaždiště
Pravidelné shromaždiště nejméně 20 000 stěhovavých vodních ptáků nebo 10 000 párů stěhovavých mořských ptáků jednoho či více
druhů.

C5 Velká shromaždiště - tahové koridory
Místo, kterým na jaře či na podzim pravidelně protahuje nejméně 5 000 čápů (Ciconiidae) nebo nejméně 3 000 stěhovavých dravců
(Accipitridae) či jeřábů (Gruidae).

C6 Druhy ohrožené na úrovni EU
Místo je pro druh či poddruh, považovaný za ohrožený na úrovni EU (druh přílohy I), jedním z pěti nejvýznamnějších v evropském
regionu.

C7 Ostatní ornitologická kritéria
Místo, které bylo vyhlášeno za ptačí oblast či vybráno za kandidáta na ptačí oblast na základě ornitologických kritérií (podobných,
ale ne shodných s C1-C6) uznávanou praxí pro identifikaci.

Box 3: SPECs - zájmové druhy evropské ochrany přírody - Species of European Conservation Concern
(TUCKER & HEATH 1994)

SPEC 1: Druhy významné z hlediska celosvětové ochrany přírody, tj. zařazené mezi celosvětově ohrožené (Globally Threatened),
závislé na ochraně (Conservation Dependent) a nedostatečně známé (Data Deficient) (COLLAR et al. 1994).
SPEC 2: Druhy soustředěné v Evropě (více než 50 % celosvětové populace nebo areálu rozšíření na území Evropy) a s nepříznivým
stavem z hlediska ochrany přírody.
SPEC 3: Druhy, které nejsou v Evropě soustředěné, mají zde však nepříznivý stav z hlediska ochrany přírody.
SPEC 4: Druhy soustředěné v Evropě a s příznivým stavem z hlediska ochrany přírody.
Non-SPEC: Druhy nesoustředěné v Evropě a s příznivým stavem z hlediska ochrany přírody.



Tab. 2: Analýza druhů a poddruhů přílohy I směrnice o ptácích z hlediska charakteru jejich výskytu v ČR a vhodnosti pro určování
kandidátů na ptačí oblasti (SPA).
Table 2: Analysis of Annex I species and subspecies concerning the character of their occurrence in the Czech Republic and their
eligibility for identification of Special Protection Areas (SPAs).

Kategorie
Category

Počet druhů
a poddruhů
No. of species
and subspecies

Počet druhů vhodných pro určování
kandidátů SPA
No. of species eligible  for identification
of  SPA candidates

A – Druhy a poddruhy, které se v ČR nevyskytují
Species and subspecies which do not occur in the Czech
Republic

57 0

B – Náhodně se vyskytující druhy (méně než 10 výskytů za
posledních 200 let)
Accidentally occurring species (less than ten records during
last 200 years)

21
0

C – Vzácně (nepravidelně) se vyskytující druhy
Rarely (irregularly) occurring species

28 0

D – Pravidelně protahující a/nebo zimující druhy (nehnízdící)
Regularly occurring migratory and/or wintering species
(non-breeding)

11 0

E –  Druhy hnízdící do 19./začátku 20. století, v současnosti pouze
protahující
Species which bred until 19th/beginning of 20th century, at
present occurring on passage only

2 0

F –  Druhy donedávna pravidelně hnízdící a dnes jako hnízdící
(zřejmě) vymizelé, vyskytující se pouze na tahu a/nebo při
zimování
Species regularly breeding until recently, at present
occurring on passage and/or wintering only

6 0

G –  Výjimečně nebo nepravidelně hnízdící druhy
Exceptionally and irregularly breeding species

8

2
volavka bílá – shromaždiště
Great White Egret – autumn
congregations
kalous pustovka – zimoviště
Short-eared Owl – winter congregations

H – Pravidelně hnízdící stálé druhy
Regularly breeding resident species

17
17

označených v Tab. 3 +
indicated with + in Table 3

I – Pravidelně hnízdící stěhovavé druhy
Regularly breeding migratory species

31
21

označených v Tab.  4 +
indicated with + in Table 4

Celkem – In total 181 40
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Tab. 3: Minimální počty párů a posouzení vhodnosti stálých druhů přílohy I směrnice o ptácích pro určování kandidátů na ptačí oblasti v ČR.
Table 3: Thresholds for resident Annex I species and assessment of eligibility of these species for identification of Special Protection
Areas in the Czech Republic.

SPA: + druh je vhodný pro výběr kandidátů na ptačí oblasti – species is eligible for identification of SPA candidates

- druh není vhodný – species is not eligible

H: hnízdění – breeding, Z: zimování – wintering, M: samci – males, ex.: jedinci – individuals

Druh
Species

Min. populace
v ČR (páry)

Minimum population
estimate (pairs)

1 %
(páry)
(pairs)

Kritérium
(páry)

Threshold
(pairs)

SPA

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 21 (H) 0,21 3 +

115 ex. (Z) 9 ex. +

Moták pilich (Circus cyaneus) 30 0,3 3 -

700 ex. (Z) 9 ex. +

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 15 0,15 3 +

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 900 9 9 +

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 800 M 8 M 8 M +

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 75 M 0,75 M 3 M +

Výr velký (Bubo bubo) 600 6 6 +

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 900 9 9 +

Puštík bělavý (Strix uralensis) 5 0,05 3 +

Sýc rousný (Aegolius funereus) 1 500 15 15 +

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 600 6 6 +

Žluna šedá (Picus canus) 3 000 30 30 +

Datel černý (Dryocopus martius) 4 000 40 40 +

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 1 000 10 10 +

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 3 500 35 35 +

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 150 1,5 6 +

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 300 3 6 +
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Tab. 4: Minimální počty párů a posouzení vhodnosti stěhovavých druhů přílohy I směrnice o ptácích pro určování kandidátů na ptačí
oblasti v ČR.
Table 4: Thresholds for migratory Annex I species and assessment of eligibility of these species for identification of Special Protection
Areas in the Czech Republic.

SPA: + druh je vhodný pro výběr kandidátů na ptačí oblasti – species is eligible for identification of SPA candidates
- druh není vhodný – species is not eligible
± druh není vhodný, ale významný podíl populace se vyskytuje v lokalitách, které kandidují na ptačí oblasti pro jiné druhy – species  is not

eligible, but important proportion of its population occurs in SPAs proposed for other species
M: samci - males

Druh
Species

Min. populace v ČR (páry)
Minimum population

estimate (pairs)

1 %
(páry)
(pairs)

Kritérium (páry)
Threshold (pairs)

SPA

Bukač velký (Botaurus stellaris) 30 0,3 3 +

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 60 0,6 6 +

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 480 4,8 6 +

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 1 0,01 6 ±

Volavka červená (Ardea purpurea) 1 0,01 3 ±

Čáp černý (Ciconia nigra) 300 3 3 +

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 930 9 9 +

Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 3 0,03 3 ±

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 800 8 8 +

Luňák hnědý (Milvus migrans) 40 0,4 3 +

Luňák červený (Milvus milvus) 70 0,7 3 +

Moták pochop (Circus aeruginosus) 1 300 13 13 +

Moták lužní (Circus pygargus) 80 0,8 3 -

Orel křiklavý (Aquila pomarina) 0 0 3 ±

Orel královský (Aquila heliaca) 1 0,01 3 ±

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 40 0,4 6 +

Chřástal malý (Porzana parva) 15 0,15 6 ±

Chřástal polní (Crex crex) 1 500 M 15 15 +

Jeřáb popelavý (Grus grus) 9 0,09 3 +

Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 30 0,3 6 ±

Rybák obecný (Sterna hirundo) 400 4 6 +

Rybák černý (Chlidonias niger) 10 0,1 6 ±

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 400 4 6 +

Skřivan lesní (Lullula arborea) 500 5 12 +

Linduška úhorní (Anthus campestris) 30 0,3 12 -

Slavík modráček (Luscinia svecica) 400 4 12 +

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 3 000 30 30 +

Lejsek malý (Ficedula parva) 1 200 12 12 +

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 30 000 300 300 +

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 30 000 300 300 +

Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 100 1 12 +
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Tab. 5: Shromažďující se stěhovavé druhy neuvedené v příloze I směrnice o ptácích, pro které lze v ČR nalézt lokality splňující kritéria
pro ptačí oblast podle článku 4.2 směrnice o ptácích  (= kritéria IBA C3).
Table 5: Congregatory migratory species not listed in Annex I, for which sites that fulfil criteria for Special Protection Areas under
Article 4.2 of the Birds Directive (= IBA criteria C3) can be identified.

Druh
Species

Minimální počet jedinců
Threshold

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)* 2 000

Husa polní (Anser fabalis) 800

Husa běločelá (Anser albifrons) 1 000

Husa velká (Anser anser) 200

Kopřivka obecná (Anas strepera) 300

Lžičák pestrý (Anas clypeata) 400

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 250

* pro druh kandidáti na ptačí oblasti určováni nebyli/ SPA candidates have not been identified for this species

Tab. 6: Stěhovavé druhy z Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ & BEJČEK in prep.), vhodné pro upřesňování hranic
navrhovaných ptačích oblastí.
Table 6: Migratory species included in the Red List of Birds of the Czech Republic which are suitable as so-called delimitation species for
determination of boundaries of proposed Special Protection Areas.

Druh
Species

Min. populace v ČR (páry)
Minimum population estimate

(pairs)

1 % (páry)
(pairs)

Kritérium
(páry)

Threshold
(pairs)

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 400 4 6

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 200 2 6

Hohol severní (Bucephala clangula) 70 0,7 6

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 500 5 6

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 200 2 6

Dudek chocholatý (Upupa epops) 70 0,7 6

Kos horský (Turdus torquatus) 700 7 12

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 1 200 12 12

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 400 4 12
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Tab. 7: Přehled navržených ptačích oblastí.
Table 7: List of proposed Special Protection Areas (SPAs).

Č.
No.

Název ptačí oblasti
Name of SPA

Rozloha
(ha)
Area

1 Křivoklátsko 31 932

2 Doupovské hory 62 224

3 Vodní nádrž Nechranice 1 192

4 Novodomské rašeliniště - Kovářská 17 235

5 Východní Krušné hory 16 465

6 Labské pískovce 35 565

7 Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady 9 244

8 Jizerské hory 11 674

9 Krkonoše 39 728

10 Rožďalovické rybníky 6 115

11 Žehuňský rybník - Žehuňská obora 1 997

12 Bohdanečský rybník 314

13 Komárov 3 027

14 Broumovsko 9 126

15 Orlické Záhoří 904

16 Králický Sněžník 30 940

17 Jeseníky 52 608

18 Litovelské Pomoraví 9 319

19 Libavá 32 728

20 Poodří 8 063

21 Heřmanský stav - Odra - Poolzí 5 069

22 Beskydy 35 243

23 Horní Vsacko 27 028

24 Hostýnské vrchy 5 294

25 Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 11 910

26 Hovoransko - Čejkovicko 1 339

27 Soutok - Tvrdonicko 9 661

28 Lednické rybníky 706

29 Pálava 8 536

30 Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny 1 050

31 Jaroslavické rybníky 358

32 Podyjí 7 565

33 Třeboňsko 49 830

34 Údolí Otavy a Vltavy 18 431

35 Řežabinec 110

36 Hlubocké obory 3 322

37 Českobudějovické rybníky 6 590

38 Dehtář 343

39 Novohradské hory 9 030

40 Boletice 23 542

41 Šumava 96 844

Celkem – In total 702 194

Tab. 8: Pořadí navržených ptačích oblastí podle rozlohy.
Table 8: Order of proposed SPAs according to their area.

Č.
No.

Název ptačí oblasti
Name of SPA

Rozloha
(ha)
Area

35 Řežabinec 110

12 Bohdanečský rybník 314

38 Dehtář 343

31 Jaroslavické rybníky 358

28 Lednické rybníky 706

15 Orlické Záhoří 904

30 Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny 1 050

3 Vodní nádrž Nechranice 1 192

26 Hovoransko - Čejkovicko 1 339

11 Žehuňský rybník - Žehuňská obora 1 997

13 Komárov 3 027

36 Hlubocké obory 3 322

21 Heřmanský stav - Odra - Poolzí 5 069

24 Hostýnské vrchy 5 294

10 Rožďalovické rybníky 6 115

37 Českobudějovické rybníky 6 590

32 Podyjí 7 565

20 Poodří 8 063

29 Pálava 8 536

39 Novohradské hory 9 030

14 Broumovsko 9 126

7 Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady 9 244

18 Litovelské Pomoraví 9 319

27 Soutok - Tvrdonicko 9 661

8 Jizerské hory 11 674

25 Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 11 910

5 Východní Krušné hory 16 465

4 Novodomské rašeliniště - Kovářská 17 235

34 Údolí Otavy a Vltavy 18 431

40 Boletice 23 542

23 Horní Vsacko 27 028

16 Králický Sněžník 30 940

1 Křivoklátsko 31 932

19 Libavá 32 728

22 Beskydy 35 243

6 Labské pískovce 35 565

9 Krkonoše 39 728

33 Třeboňsko 49 830

17 Jeseníky 52 608

2 Doupovské hory 62 224

41 Šumava 96 844

Celkem – In total 702 194



Tab. 9: Pokrytí České republiky navrženými ptačími oblastmi a pokrytí navržených ptačích oblastí zvláště chráněnými územími (ZCHÚ).
Table 9: Coverage of the Czech Republic by proposed Special Protection Areas (SPAs) and coverage of SPAs by existing protected areas.

Rozloha České republiky (ha)
Area of the Czech Republic

7 891 787

Celková rozloha navržených ptačích oblastí (ha)
Total area of proposed SPAs

702 194

% z rozlohy České republiky
Proportion of the area of the Czech Republic covered by proposed SPAs

8,9

Rozloha ptačích oblastí chráněná ZCHÚ (ha)
Total area of SPAs covered by existing specially protected areas

440 110

% z celkové rozlohy ptačích oblastí
Proportion of the area of proposed SPAs covered by existing protected areas

62,7

Dosud nechráněná rozloha ptačích oblastí (ha)
Unprotected area of SPAs

262 084

% z celkové rozlohy ptačích oblastí
Proportion of the area of proposed SPAs uncovered by existing protected areas

37,3

Tab. 10: Překryv navržených ptačích oblastí a národních parků (NP).
Table 10: Overlap of  proposed Special Protection Areas (SPAs) with National Parks (NP).

Název NP
Name of NP

Rozloha NP (ha)
Area of NP

Celková rozloha ptačí oblasti
v NP (ha)
Total area of SPA in NP

% rozlohy NP
Proportion of the
area of NP covered
by SPA

České Švýcarsko 7 953 7 953 100,0

Krkonoše (KRNAP) 36 327 36 327 100,0

Ochranné pásmo KRNAP – buffer zone of Krkonoše NP 18 642 3 401 18,2

Podyjí 6 259 6 174 98,6

Ochranné pásmo Podyjí – buffer zone of Podyjí NP 2 797 1 391 49,7

Šumava (ŠUNAP) 68 447 68 447 100,0

Tab. 11: Překryv navržených ptačích oblastí a chráněných krajinných oblastí (CHKO).
Table 11: Overlap of proposed Special Protection Areas (SPAs) with Protected Landscape Areas (PLAs).

Název CHKO
Name of PLA

Rozloha
CHKO (ha)
Area of PLA

Počet ptačích oblastí zasahujících do
CHKO
Number of SPAs overlapping with PLA

Celková rozloha ptačích
oblastí v CHKO (ha)
Total area of SPAs in PLA

% rozlohy  CHKO
Proportion of the area
of PLA covered by SPAs

Beskydy 120 386 2 60 891 50,6

Broumovsko 43 227 1 9 126 21,1

Jeseníky 74 369 1 52 608 70,7

Jizerské hory 37 469 1 11 674 31,2

Křivoklátsko 62 524 1 31 932 51,1

Labské pískovce 24 192 1 24 192 100,0

Litovelské Pomoraví 9 319 1 9 319 100,0

Lužické hory 27 035 1 2 215 8,2

Orlické hory 23 407 1 904 3,9

Pálava 8 536 1 8 536 100,0

Poodří 8 063 1 8 063 100,0

Slavkovský les 61 153 1 1 107 1,8

Šumava 103 698 2 41 809 40,3

Třeboňsko 68 744 1 44 504 64,7
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Tab. 12: Překryv navržených ptačích oblastí ochrany ptáků a jednotlivých kategorií maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ).
Table 12: Overlap of proposed Special Protection Areas (SPAs) with individual categories of small-size specially protected areas.

NPR: národní přírodní rezervace – National Nature Reserve
NPP: národní přírodní památka – National Natural Monument
PR:    přírodní rezervace – Nature Reserve
PP:    přírodní památka – Natural Monument

Kategorie MZCHÚ
Category of small-size
protected area

Celkový počet MZCHÚ
v navržených ptačích oblastech
Total number of small-size protected
areas in proposed SPAs

Celková rozloha MZCHÚ (ha)
Total area of small-size protected areas

% z rozlohy ptačích
oblastí
Coverage of proposed
SPAs

NPR 47 17 620,7 2,5

NPP 8 268,3 0,04

PR 154 8 280,2 1,2

PP 133 16 835,7 2,4

Celkem – In total 342 43 004,9 6,1

Tab. 13: Překryv navržených ptačích oblastí a mokřadů mezinárodního významu (včetně navržených lokalit).
Table 13: Overlap of proposed Special Protected Areas (SPAs) with Ramsar sites (including proposed sites).

Navržená ptačí oblast
Proposed SPA

Rozloha (ha)
Area

Mokřad mezinárodního významu (RS)
Ramsar site

Rozloha RS
v SPA (ha)
Area of RS in
SPA

% rozlohy SPA pokryté RS
Proportion of the area of
SPA covered by RS

4. Novodomské
rašeliniště-Kovářská

17 235 Krušnohorská rašeliniště 4 351,6 25,2

5. Východní Krušné hory 16 465 Krušnohorská rašeliniště 1 518,6 9,2

7. Českolipsko-Dokeské
pískovce a mokřady

9 244 Novozámecký a Břehyňský rybník 1 347,8 14,6

9. Krkonoše 39 728 Krkonošská rašeliniště 208,8 0,5

18. Litovelské Pomoraví 9 319 Litovelské Pomoraví 6 165,0 66,2

20. Poodří 8 063 Poodří 4 051,3 50,2

27. Soutok-Tvrdonicko 9 661 Mokřady dolního Podyjí 5 415,0 56,1

28. Lednické rybníky 706 Lednické rybníky 658,9 93,3

29. Pálava 8 536
Mokřady dolního Podyjí
Lednické rybníky

133,4
7,4

1,6
0,1

30. Střední nádrž VDNM 1 050 Mokřady dolního Podyjí 1 050,0 100,0

33. Třeboňsko 49 830
Třeboňské rybníky
Třeboňská rašeliniště

8 415,9
422,9

16,9
0,8

41. Šumava 96 844 Šumavská rašeliniště 10 216,6 10,5
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Tab. 14: Překryv významných ptačích území (IBA) a navržených ptačích oblastí.
Table 14: Overlap of proposed Special Protection Areas (SPAs) with Important Bird Areas (IBAs).

Název IBA
Name of IBA

Rozloha IBA (ha)
Area of IBA

Počet ptačích oblastí
zasahujících do IBA
Number of SPAs
overlapping with IBA

Celková rozloha ptačích
oblastí v IBA (ha)
Total area of SPAs in
IBA

% rozlohy IBA
Proportion of the area
of IBA overlapping with
SPAs

Krkonoše 54 969 1 39 728 72,3

Žehuňský rybník 1 639 1 1 639 100,0

Křivoklátsko 62 524 1 31 932 51,1

Doupovské hory 61 526 1 61 526 100,0

Šumava 172 145 2 110 256 64,0

Řežabinec 110 1 110 100,0

Dehtář 260 1 260 100,0

Třeboňsko 68 744 1 44 504 64,7

Střední nádrž VDNM 1 050 1 1 050 100,0

Pálava 8 536 1 8 536 100,0

Lednické rybníky 653 1 653 100,0

Soutok 5 415 1 5 415 100,0

Beskydy 120 386 2 60 891 50,6

Poodří 8 063 1 8 063 100,0

Heřmanský stav-Stružka 3 000 1 3 000 100,0

Jeseníky 74 369 1 52 608 70,7

Celkem - In total 643 389 18 430 171 66,9

Tab. 15: Překryv ptačích oblastí s VÚSC - řazeno vzestupně podle % rozlohy kraje zahrnuté do ptačích oblastí.
Table 15: Overlap of proposed Special Protection Areas (SPAs) with regions (main administrative units in the Czech Republic) –
ascendent according to proportion of the area of the region covered by SPA.

Název kraje
Name of region

Rozloha kraje (ha)
Area of region

Počet ptačích oblastí
zasahujících do kraje
Number of SPAs that
overlap with region

Celková plocha ptačích
oblastí zasahujících do
kraje (ha)
Total area of SPAs that
overlap with region

% rozlohy kraje
zahrnuté do ptačích
oblastí
Proportion of the
area of region
covered by SPAs

Praha 49 654 0 0 0

Vysočina 692 386 0 0 0

Pardubický 452 260 3 15 394 3,4

Středočeský 1 101 299 5 39 056 3,5

Jihomoravský 706 727 8 41 104 5,8

Plzeňský 756 618 2 50 913 6,7

Královéhradecký 476 570 5 37 909 7,9

Zlínský 396 044 4 34 669 8,7

Liberecký 316 354 3 33 348 10,5

Moravskoslezský 556 695 5 70 886 12,7

Karlovarský 331 707 2 48 238 14,5

Jihočeský 1 007 125 9 157 533 15,6

Ústecký 534 107 5 84 442 15,8

Olomoucký 514 241 4 88 703 17,2
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Tab. 16: Počet kvalifikujících se druhů v jednotlivých navržených ptačích oblastech.
Table 16: Number of qualifying species in individual proposed Special Protection Areas (SPAs).

A: počet kvalifikujících se druhů přílohy I – number of qualifying Annex I species
B: počet kvalifikujících se druhů podle článku 4.2 – number of qualifying Article 4.2 species
C: > 20 000 vodních ptáků – > 20 000 waterbirds

Č./No. Název ptačí oblasti / Name of SPA A B C Poznámka/Note

1 Křivoklátsko 8

2 Doupovské hory 11

3 Vodní nádrž Nechranice 1 +

4 Novodomské rašeliniště - Kovářská 2

5 Východní Krušné hory 1

6 Labské pískovce 4

7 Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady 4

8 Jizerské hory 2

9 Krkonoše 7

10 Rožďalovické rybníky 2

11 Žehuňský rybník - Žehuňská obora 2

12 Bohdanečský rybník 1

13 Komárov 2 2 zimující druhy /two wintering species

14 Broumovsko 1

15 Orlické Záhoří 1

16 Králický Sněžník 1

17 Jeseníky 2

18 Litovelské Pomoraví 3

19 Libavá 1

20 Poodří 3 1

21 Heřmanský stav - Odra - Poolzí 4

22 Beskydy 10

23 Horní Vsacko 7

24 Hostýnské vrchy 2

25 Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 6

26 Hovoransko - Čejkovicko 3

27 Soutok - Tvrdonicko 8
1 druh hnízdění + podzimní shromaždiště/ one species
breeding + autumn congregation

28 Lednické rybníky 1 3

29 Pálava 8 1 zimující druh/one wintering species

30 Střední nádrž VDNM 2 3 + 1 zimující druh přílohy I/one wintering Annex I species

31 Jaroslavické rybníky 1

32 Podyjí 2

33 Třeboňsko 16 3
1 druh přílohy I podzimní shromaždiště; 1 druh přílohy I
hnízdění + zimování/ one Annex I species autumn
congregations; one Annex I species breeding + wintering

34 Údolí Otavy a Vltavy 2

35 Řežabinec 1

36 Hlubocké obory 2

37 Českobudějovické rybníky 3 2

38 Dehtář 1 1

39 Novohradské hory 2

40 Boletice 5

41 Šumava 9
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Tab.17: Počet a kódy navržených ptačích oblastí pro jednotlivé kvalifikující se druhy přílohy I.
Table 17: Number and codes of Special Protection Areas proposed for individual qualifying Annex I species.

A: kritérium – threshold
B: početnost v ptačí oblasti, která je poslední v pořadí – number of pairs occurring in the SPA which is the last one in order
C: celkový počet navržených ptačích oblastí – total number of proposed SPAs
1, 2, 3, 4, 5: ptačí oblasti navržené pro jednotlivé druhy – SPAs proposed for individual species
D: další navržené ptačí oblasti – additional proposed SPAs

Druh/Species A B C 1 2 3 4 5 D

Bukač velký (Botaurus stellaris) 3 3 1 20

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 6 6 2 21 11

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 20 46 4 28 37 33 31

Volavka bílá (Egretta alba)
podzimní shromaždiště/autumn congregations

120 130 1 33

Čáp černý (Ciconia nigra) 3 7 6 22 33 2 41 23 9

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10 10 3 27 25 29

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 8 8 5 33 2 27 1 29

Luňák hnědý (Milvus migrans) 3 10 1 27

Luňák červený (Milvus milvus) 3 8 1 27

Luňák červený (Milvus milvus)
podzimní shromaždiště/autumn congregation

9 10 1 27

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) – hnízdění/breeding 3 10 1 33

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) – zima/winter 9 10 3 30 33 29

Moták pochop (Circus aeruginosus) 13 13 6 33 20 2 25 21 10

Moták pilich (Circus cyaneus) – zima/winter 9 10 1 13

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 3 4 1 6

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 9 30 6 41 40 23 22 17 39

Tetřívek obecný (Tetro tetrix) 8 40 5 5 4 9 8 41

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 3 10 2 41 22

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 6 6 2 12 11

Chřástal polní (Crex crex) 30 30 10 16 41 9 17 19 23,40,2,6,15

Jeřáb popelavý (Grus grus) 3 3 2 7 10

Rybák obecný (Sterna hirundo) 20 26 4 30 33 37 38

Výr velký (Bubo bubo) 6 6 5 2 34 14 1 6

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 8 30 6 33 41 40 34 22 1

Puštík  bělavý (Strix uralensis) 3 4 1 22

Kalous pustovka (Asio flammeus) – zima/winter 9 15 1 13

Sýc rousný (Aegolius funereus) 15 30 6 41 9 8 33 4 5

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 6 10 4 25 7 33 2

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 6 10 6 33 21 20 27 18 1

Žluna šedá (Picus canus) 30 30 5 2 33 1 22 4

Datel černý (Dryocopus martius) 40 60 6 6 41 33 22 2 9

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 10 10 4 29 25 26 32

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 35 50 7 27 18 33 1 29 25, 36

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 6 25 3 22 23 24

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 6 7 5 41 22 39 40 23

Skřivan lesní (Lullula arborea) 12 15 4 25 33 7 40
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Druh/Species A B C 1 2 3 4 5 D

Slavík modráček (Luscinia svecica) 12 12 5 33 37 9 21 7

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 30 30 4 29 2 26 32

Lejsek malý (Ficedula parva) 12 30 6 22 23 24 9 1 2

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 300 450 5 1 27 29 18 36

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 300 300 3 29 23 2

Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 12 12 1 26

Tab. 18: Počet a kódy navržených ptačích oblastí pro druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích.
Table 18: Numbers and codes of proposed Special Protection Areas for Article 4.2 species.

A: kritérium – threshold
B: celkový počet navržených ptačích oblastí – total number of proposed SPAs
1, 2, 3, 4, 5, 6: ptačí oblasti navržené pro jednotlivé druhy – SPAs proposed for individual species

Druh/Species A B 1 2 3 4 5 6

Husa velká (Anser anser) 200 6 33 28 30 38 37 35

Husa polní (Anser fabalis) 800 2 3 30

Husa běločelá (Anser albifrons) 1000 1 30

Kopřivka obecná (Anas strepera) 300 3 33 37 20

Lžičák pestrý (Anas clypeata) 400 2 28 33

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 250 1 28

Vodní ptáci /waterbirds > 20 000 2 30 3
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Tab. 19: Pokrytí celostátních populací pravidelně hnízdících druhů přílohy I navrženými ptačími oblastmi.
Table 19: Coverage of national populations of regularly breeding Annex I species by proposed Special Protection Areas.

A: celostátní populace – national population
B: počet ptačích oblastí navržených pro daný druh – number of  SPAs proposed for a given species
C: % celostátní populace v ptačích oblastech navržených pro druh – percentage of national population covered by SPAs which are proposed for a given
species
D: počet ptačích oblastí, v kterých se druh pravidelně vyskytuje – number of SPAs where the species occurs regularly
E: % celostátní populace ve všech navržených ptačích oblastech, v kterých se druh pravidelně vyskytuje – percentage of national population in proposed
SPAs where the species occurs regularly

Druh/Species A B C D E

Bukač velký (Botaurus stellaris) 30-40 1 10 8 50

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 60-80 2 20 9 50

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 480-500 4 100 4 100

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 1-4 0 0 1 100

Volavka červená (Ardea purpurea) 1-5 0 0 0 0

Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 3-4 0 0 1 100

Čáp černý (Ciconia nigra) 300-400 6 20 27 35

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 931-954 3 10 12 15

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 800-1 200 5 5 24 15

Luňák hnědý (Milvus migrans) 40-60 1 25 5 40

Luňák červený (Milvus milvus) 70-100 1 15 4 20

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 21-28 1 50 6 75

Moták pochop (Circus aeruginosus) 1 300-1 700 6 10 21 20

Moták pilich (Circus cyaneus) 30-50 0 0 3 20

Moták lužní (Circus pygargus) 80-120 0 0 1 5

Orel královský (Aquila heliaca) 1-2 0 0 1 100

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 15-17 1 25 4 80

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 900-1 800 6 80 11 85

Tetřívek obecný (Tetro tetrix) 800-1 000 5 65 11 75

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 75-100 2 95 5 100

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 40-80 2 30 11 75

Chřástal malý (Porzana parva) 15-30 0 0 2 20

Chřástal polní (Crex crex) 1 500-1 700 10 50 25 60

Jeřáb popelavý (Grus grus) 9-13 2 80 3 90

Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 30-40 0 0 3 100

Rybák obecný (Sterna hirundo) 400-600 4 90 6 95

Rybák černý (Chlidonias niger) 10-20 0 0 2 50

Výr velký (Bubo bubo) 600-800 5 10 19 15

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 900-1300 6 35 19 45

Puštík  bělavý (Strix uralensis) 5-10 1 80 2 100

Sýc rousný (Aegolius funereus) 1 500-2 000 6 20 19 35

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 400-700 4 30 11 35

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 600-1 000 6 15 26 25

Žluna šedá (Picus canus) 3 000-5 000 5 10 30 15

Datel černý (Dryocopus martius) 4 000-8 000 6 15 32 25

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 1 000-1 400 4 10 6 10
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Druh/Species A B C D E

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 3 500-7 000 7 30 16 35

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 150-250 3 70 4 70

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 300-500 5 90 5 90

Skřivan lesní (Lullula arborea) 500-1 000 4 15 10 25

Linduška úhorní (Anthus campestris) 30-60 0 0 1 5

Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica  svecica) 25-30 1 100 1 100

Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica  cyanecula) 400-600 4 50 12 55

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 3 000-6 000 4 25 14 30

Lejsek malý (Ficedula parva) 1 200-2 400 6 35 20 50

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 30 000-60 000 5 25 22 30

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 30 000-60 000 3 5 36 15

Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 100-200 1 10 1 10
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SUMMARY

Criteria for identification of SPA candidates

The criteria for identification of SPA candidates are based on the criteria of category C for the selection of Important Bird
Areas (IBAs) in the European Union (HEATH & EVANS 2000, HORA 2000a, HORA 2001, Box 2). Some modifications
were adopted in order to make the criteria as simple and easy to explain as possible (HORA 2000b):

1. Five best sites for a given species of Annex I of the Birds Directive, meeting the following conditions:
- the site regularly holds at least 1 % of the national population, the thresholds being:
� 3 pairs for large species of non-passerines
� 6 pairs for medium and small species of non-passerines
� 12 pairs for passerines

These thresholds are set especially because of the species with very small populations where 1 % represents very low num-
bers.
Regarding migration or winter period, the number of pairs is multiplied by 3.
This criterion corresponds with the IBA criterion of category C6, covering also the only two species meeting the criterion of
category C1 in the Czech Republic, i.e. White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) and Corncrake (Crex crex). An extra cate-
gory for two species would make the process of SPA identification too complicated.

2. Regular roosting site of at least 1 % of a flyway population of a migratory species (both listed and not listed in
Annex I of the Birds Directive)

This criterion corresponds with the IBA criteria of categories C2 and C3. The two categories were merged, as the only speci-
es of Annex I which meets the criterion C2 is Great White Egret (Egretta alba).

3. Regular roosting site of at least 20,000 migratory waterbirds of one or more species
This criterion corresponds with the IBA criterion of  category C4.

Note: The C5 category was excluded as there is no site in the Czech Republic which would meet the thresholds for bottleneck sites.

Complementary rules:

1. The “five best sites” threshold does not apply to globally threatened species. SPAs should support an important part of
their population.

2. In the species with numerous populations – 3,000 breeding pairs and more (Grey-headed Woodpecker Picus canus,
Black Woodpecker Dryocopus martius, Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius, Barred Warbler Sylvia ni-
soria, Collared Flycatcher Ficedula albicollis, Red-backed Shrike Lanius collurio), sites meeting a threshold for at least
one more Annex I species are preferred.

3. When deciding between equivalent sites, the site which meets one of the following characteristics is preferred:
– it holds given species in higher population density
– it holds a higher number of qualifying Annex I species
– besides the qualifying species, it holds also species included in the Red List of Birds of the Czech Republic (not listed

in Annex I)
– it includes natural or semi-natural habitats
– it has a longer history of occurrence of the given species.

If the complementary rules are not sufficient to be able to choose one SPA candidate out of several equivalent sites, the
number of candidates may be higher than five in justified cases. Following this rule, no extra site has been included in the
list of candidates – all of the cases had been already chosen for some other species.

4. The “five best sites” threshold does not apply to criteria 2 and 3.

Area of SPAs

As in the IBA programme, no maximum or minimum limits of the area of an SPA candidate have been set, neither a definiti-
on of the „area of reasonable size“.

What data on birds are needed and what are available?

To be able to use the above criteria and to identify SPA candidates, the following data on birds are needed (OSIECK 2000):
– an up-to-date list of all species recorded in the country with data on their abundance, if possible
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– reliable data on national breeding populations of the species listed in Annex I and those referred to in Article 4.2 of the
Birds Directive

– information on geographic distribution of these species
– information on habitat and conservation requirements of these species
– quantitative data on these species for particular SPA candidates
– in order to use the criteria for congregatory migratory species listed and not listed in Annex I, mean numbers obtained

by census in the last 3-5 years (breeding numbers, maximum seasonal numbers) are needed. In order to use the criteria
for the other Annex I species, one census may be sufficient (a density estimate in scattered species), if local
populations of the species are relatively stable.

Basic information on species composition of bird fauna of the Czech Republic can be found in the list of species recorded in
the country in 1800-1994 which includes also data on the frequency and character of occurrence, population numbers, popu-
lation trends etc. (HUDEC et al. 1995). The list is regularly updated by the Czech Rarities Committee, data on population
numbers and trends were updated to the year 2000 (ŠŤASTNÝ, BEJČEK et al., in litt.).
Results of mapping of breeding distribution of birds in the Czech Republic in 1973-1977 (ŠŤASTNÝ et al. 1987) and in
1985-1989 (ŠŤASTNÝ et al. 1996) and of mapping of winter distribution in 1982-1985 (BEJČEK et al. 1995) are an impor-
tant source of data on the distribution and numbers of bird species in the Czech Republic. The third stage of mapping of bree-
ding distribution was started in 2001. Many of the Annex I species have been monitored by ornithologists, mainly by
members of CSO working groups, in a long term. Therefore, up-to-date information is available e.g. in the White Stork (Ci-
conia ciconia), Black Stork (Ciconia nigra), Night Heron (Nycticorax nycticorax), birds of prey and owls, Crane (Grus
grus), Corncrake (Crex crex), Common Tern (Sterna hirundo). On the other hand, abundance of national population is not
known very well in some species, such as the Bittern (Botaurus stellaris), Little Crake (Porzana parva), Nightjar (Capri-
mulgus europaeus), woodpeckers.
Similarly, the amount of available information on particular sites varies. The best studied sites include the Important Bird
Areas (IBAs) where so-called “patronage groups” have been working for more than ten years already. However, some large
areas such as the Beskydy, Jeseníky and Šumava Mts. are not covered sufficiently. The inventory of wetlands of the Czech
Republic (CHYTIL et al. 1999) was also used as a source of data for the identification of SPA candidates (unfortunately, qu-
antitative data on bird species are given in a small number of sites only, most of them being outdated). Some new data have
been obtained within the CSO programme „Important terrestrial habitats of birds in the Czech Republic“. Moreover, a lot of
published results of faunistic and quantitative as well as inventory studies are available, rare and uncommon records of birds
published or included in various databases can be also used.

Which species have been assessed?

Within the Birds Directive (Box 1), species listed in Annex I and regularly occurring migratory species not listed in Annex I
are the key species.

Annex I species eligible for identification of SPA candidates in the Czech Republic
The selection of Annex I species eligible for identification of SPA candidates was based on the analyses made by ŠŤASTNÝ
et al. (2000) and HORA (2000b), updated using some new data on bird fauna of the Czech Republic (VAVŘÍK 2002). Of the
total of 181 species and subspecies listed in Annex I of the Birds Directive, 57 species do not occur in the Czech Republic
(category A). Moreover, species classified in categories B and C, i.e. 21 vagrant species (less than 10 records within the last
200 years) and 28 species occurring in the country rarely (irregularly), were also excluded from the assessment. Therefore,
75 species classified in categories D-I were used for the assessment of eligibility for identification of SPA candidates. Of
these, only 39 species were left after the analysis was carried out. Having applied some changes to this (Table 1), the total of
40 species were taken in account (Tables 2, 3, 4).
While estimates of national populations in the period 1990-1994 (HUDEC et al. 1995) were used for setting criteria in the
first SPA proposal (ČSO & AOPK ČR 2002, HORA & MARHOUL 2002), this updated proposal is based on estimates done
to the year 2000 (ŠŤASTNÝ, BEJČEK et al., in litt.).

Species proposed by the Czech Republic to be included in Annex I

1. Saker (Falco cherrug): the species is not eligible for identification of SPAs, as its breeding sites are very scattered. The
only SPA candidate where the species breeds but does not meet the given criterion is Soutok-Tvrdonicko.

2. Red-footed Falcon (Falco vespertinus): the species nowadays does not breed in the country.

Migratory species not included in Annex I of the Birds Directive which are eligible for identification of SPA candida-
tes in the Czech Republic
The thresholds for roosting sites of migratory species which are not included in Annex I are met by only seven species in the
Czech Republic. In one of them - the Cormorant (Phalacrocorax carbo) - no SPA candidates have been identified.
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Process of identification of SPA candidates

1. Assessment of existing Important Bird Areas using the C criteria = criteria for identification of SPA candidates
In the Czech Republic, 16 Important Bird Areas with the total area of 6,300 km² have been designated (HORA 2000b,c,
MÁLKOVÁ & LACINA 2001). For identification of IBAs, the following criteria were used: category A1 (globally threate-
ned species), A4 (congregations), B1 (congregations) and B2 (species with an unfavourable conservation status in Europe),
while no IBA has been identified in the category B3 (species with a favourable conservation status in Europe but concentra-
ted in Europe, i.e. with more than 50 % of the population or species range in Europe) and selected species were used only as
complementary to support the importance of the area of higher category.
Eight IBAs, i.e. 50 %, overlap with existing large-size protected areas, although the sites actually important for birds are
smaller in most cases, sometimes divided into several localities. The reason for this was our effort, applied from the begin-
ning of the IBA programme (in 1989), to avoid designation of a network of areas with boundaries different from the network
of existing protected areas. The identical boundaries have enabled to promote both the IBA programme and the relevant pro-
tected area at the same time. It was easier to explain goals of the programme and needs for the protection of IBAs to stakehol-
ders.
Requirements for the protection of Natura 2000 sites are given in definite terms, it is thus necessary to aim the activities at
sites which are really important. Therefore, “core areas” have been identified within large-size SPAs (= large-size protec-
ted areas) using the C criteria. While boundaries of the Poodří and Pálava SPAs are identical with boundaries of the Pro-
tected Landscape Areas (PLAs) and IBAs, two core areas were identified in the Beskydy PLA/IBA and Šumava NP &
PLA/IBA and one core area in the Krkonoše NP/IBA, Křivoklátsko PLA/IBA, Třeboňsko PLA/IBA and Jeseníky
PLA/IBA.

2. Identification of IBAs/SPA candidates for SPECs (Box 3) listed in Annex I of the Birds Directive for which IBA
criteria B2 and B3 have not been applied because of too small or too large national populations

The Ortolan (Emberiza hortulana) is an example of species with small national population (100-200 pairs), on the contrary,
Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) or Red-backed Shrike (Lanius collurio) have large national population
(30,000-60,000 pairs in both cases). However, none of these species can be excluded from the process of identification of
SPA candidates. Similarly, species with scattered distribution must be taken into account (e.g. Honey Buzzard Pernis apivo-
rus).

3. Identification of IBAs/SPA candidates for new species
In European countries outside the EU, no IBAs had been chosen for 21 species of those listed in Annex I of the Birds
Directive (HORA 2000b). Of these, 11 species are eligible for identification of SPA candidates in the Czech Republic:
Great White Egret (Egretta alba, roosting sites), Marsh Harrier (Circus aeruginosus), Capercaillie (Tetrao urogallus),
Hazel Grouse (Bonasa bonasia), Common Tern (Sterna hirundo), Pygmy Owl (Glaucidium passerinum), Tengmalm's
Owl (Aegolius funereus), Black Woodpecker (Dryocopus martius), White-backed Woodpecker (Dendrocopos leuco-
tos), Bluethroat (Luscinia svecica), Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva). Population numbers in most of these
species are high enough to be able to identify five best sites. However, almost all of these sites are situated in the exis-
ting IBAs.

4. Roosting sites of migratory species outside the existing IBAs
The criterion “Regular roosting site of at least 1 % of a flyway population” (used for 6 species, Table 5) was applied to all
known larger roosting sites of waterbirds, also outside the existing IBAs. The criterion was met by two new sites (Nechrani-
ce reservoir, České Budějovice fishponds).

Process of collection of data on the sites

1. Analysis of the list of IBAs of the Czech Republic (HORA 2000a)
2. Analysis of the inventory of wetlands of the Czech Republic (CHYTIL & HORA 2000)
3. Analysis of the list of important terrestrial habitats of birds (TEJROVSKÝ in litt.)
4. Assessment of results of quantitative and inventory studies of sites published after 1990
5. Publication of the document “EC Directive on the Conservation of Wild Birds in the Czech Republic” (HORA 2000d)
6. Questionnaire sent to the administrations of Protected Landscape Areas and National Parks, training courses for directors

of PLA administrations, visits to most PLA administrations or personal contacts at various occasions
7. Information on the criteria and principles of identification of SPA candidates at CSO plenary meetings, branch meetings,

conferences, workshops etc
8. Selection of suitable co-workers compiling documents for particular sites. Most sites were identified in the year 2000 alre-

ady and the compilers filled data from 1996-2000 (if available) in the questionnaires. In 2001 and 2002, new questionnai-
res for updating of the information were distributed. Co-workers who proposed new sites in 2001 or 2002 were also
provided with all questionnaires.
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Structure of SPA proposal

For every proposed SPA candidate, a document including the following data has been prepared:

1. Name of the site

2. Name(s) of compiler(s)

3. Area of the site
In hectares, calculated in GIS using boundaries of the site in the scale 1:10 000.

4. Region(s)

5. Municipalities covered

6. Protection of the site
Coverage of the SPA candidate by an existing Protected Landscape Area or National Park (in %), list of all small-size
specially protected areas (including their area), total area of small-size specially protected areas (including their coverage of
the SPA candidate), coverage of the area by a Ramsar site, Biosphere Reserve and Important Bird Area (in %). Considering
that the area of SPA candidates was calculated using GIS, the same method was applied to calculate the area of Protected
Landscape Areas (data from the Administration of Protected Landscape Areas of the Czech Republic), National Parks,
Ramsar sites and Important Bird Areas (data from the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the
Czech Republic). In the small-size protected areas, data from the database of protected areas (Agency for Nature
Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic) were used.

7. Ornithological importance
Brief description of importance of the site concerning species listed in Annex I of the Birds Directive and concerning bird
fauna of the Czech Republic.

8. Qualifying Annex I species
All species of Annex I of the Birds Directive which meet the criterion 1 are listed in a table. Numbers are given in pairs in the
breeding species (unless different information is given) and in individuals in the congregatory migratory or wintering
species. If possible, data on numbers recorded in particular years in the period 1998-2002 are given. In some species, only
estimates for the five-year period or data on a shorter period are available.

9. Other Annex I species
All species of Annex I of the Birds Directive which breed in the proposed SPA but do not meet the criterion 1 (five best sites)
or do not breed in the area regularly are listed in a table. For quantitative data, see point 8.

10. Qualifying species referred to in Article 4.2 of the Birds Directive
Only those species which meet the thresholds (Table 5) are included. Quantitative data (numbers of individuals) have been
obtained by more or less regular censuses. In most cases, data on numbers recorded in particular years in the period
1998-2002 are available. If the site meets the criterion “Regular roosting site of at least 20,000 migratory waterbirds of one
or more species”, total numbers of waterbirds are given.

11. Red List species
Only those species included in the Red List of Birds of the Czech Republic which meet the thresholds (Table 6) and those of
high national importance are mentioned. These species are used to make boundaries of SPA candidates more accurate.

12. Monitoring
All monitoring and research activities carried out in the site in the last decade are mentioned. In all existing IBAs, the so
called “patronage groups” have been monitoring bird populations as well as habitat changes, threats and other phenomena
from the beginning of the IBA programme (HORA 1992, 1995, HORA & MÁLKOVÁ 2000, MÁLKOVÁ et al. 2001). In
accordance with Article 10 of the Birds Directive, a monitoring and research plan will be prepared for each SPA.

13. Main threats
As a priority, factors threatening: (a) qualifying species, (b) their habitats and (c) the whole site or its integrity are listed. The
factors are described only briefly, mostly with no information on whether they affect the whole area or only certain parts of
it. Details will be given in management plans.

14. Priority measures
The proposed measures are aimed at: (a) qualifying species, (b) their key habitats, (c) factors threatening the whole site or its
integrity, (d) species which do not meet the criteria but may meet them in the future, if suitable measures are undertaken, (e)
Red List species (not listed in Annex I) which are suitable as so-called delimitation species. The measures are mostly
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described only briefly, mostly with no information whether they should be applied in the whole area or only in the “core
areas” with the occurrence of particular species. Details will be given in management plans.

15. References
List of literature includes mostly results of research done since 1990.

16. Map of the site
The map shows boundaries of the SPA candidate, all small-size specially protected areas, important settlements,
watercourses and water bodies, woodland areas and localisation of the site within the Czech Republic.

Results

1. Using the modified IBA criteria, 41 SPAs with the total area of 702,194 ha, i.e. 8.9 % of the area of the Czech Republic
(Tables 7 and 8, Map 1), have been identified.

2. SPAs have been identified for 40 species of Annex I of the Birds Directive for 37 breeding species (in the White-tailed
Eagle, for both breeding and wintering), two wintering species and one species making autumn congregations (Tables 2-4);
for six congregatory waterbird species according to Article 4.2 of the Birds Directive (Table 5) and for roosting sites hosting
more than 20,000 waterbirds. In order to make SPA boundaries more accurate, nine migratory species of the Red List of
Birds of the Czech Republic, not included in Annex I, were used (Table 6).

3. Area of the smallest SPA is 110 ha (qe aninec pond), the largest SPA has 96,844 ha ( umava Mts.), average area being
17,127 ha (Tables 7 and 8).

4. 61.9 % of the area of SPAs is covered by existing specially protected areas of various categories (Tables 9-12). Map
shows overlap of SPAs and large-size protected areas, i.e. National Parks and Protected Landscape Areas (Map x).

5. SPAs overlap with 10 of 12 existing or proposed Wetlands of International Importance. Ramsar sites cover 6,3 % of SPAs
(Map x).

6. All 16 currently existing IBAs are proposed, either as a whole or in part, as SPAs. Of the total area of IBAs, xx % are cove-
red by SPAs (Table 13, Map x).

7. Concerning distribution of SPAs in regions, in two regions no areas are proposed, in six regions more than 10 % of their
area is covered, up to 17.2 % (Table 14, Map x).

8. Of 41 proposed SPAs, only xx (xx %) have been identified for one species, xx (xx %) for two species and xx (xx %) for
three and more species. The largest number of qualifying species in one SPA is xx (Tables 16, 17).

9. Concerning breeding species of Annex I, more than 5 SPAs have been identified for x species (max. 10 for the Corncra-
ke), 5 SPAs for x species, 4 SPAs for x species, 3 SPAs for x species, 2 SPAs for x species and one SPA for x species.

10. Coverage of national populations of 37 breeding species of Annex I, for which SPAs have been identified, is as follows:
more than 90 % to 100 %: x species, more than 75 % to 90 %: x species, more than 50 % to 75 %: x species, more than 25 %
to 50 %: x species and less than 25 %: x species.

11. Coverage of national populations of 37 breeding species of Annex I by all SPAs, where the species breed regularly, is as
follows: more than 90 % to 100 %: x species, more than 75 % to 90 %: x species, more than 50 % to 75 %: x species, more
than 25 % to 50 %: x species and less than 25 %: x species (Table 18).

12. The system of SPAs covers also populations of rarely breeding species of Annex I, for which no SPAs have been identified:
100 % of the population is covered in x of xx evaluated as regularly and almost regularly breeding species (Table 18).

35

Natura 2000 v ČR: Návrh ptačích oblastí, prosinec 2002 Summary



Results

1. Using the modified IBA criteria, 41 SPAs with the total area of 702,194 ha, i.e. 8.9 % of the area of the Czech Republic
(Tables 7 and 8, Fig. 1), have been identified.

2. SPAs have been identified for 40 species of Annex I of the Birds Directive – for 37 breeding species (in the White-tailed
Eagle, for both breeding and wintering, in the Red Kite for both breeding and autumn congregation), two wintering speci-
es and one species making autumn congregations (Tables 2-4); for six congregatory waterbird species according to Artic-
le 4.2 of the Birds Directive (Table 5) and for roosting sites hosting at least 20,000 waterbirds. In order to make SPA
boundaries more accurate, nine migratory species of the Red List of Birds of the Czech Republic, not included in Annex I,
were used (Table 6).

3. Area of the smallest SPA is 110 ha (Řežabinec pond), the largest SPA has 96,844 ha (Šumava Mts.), average area being
17,127 ha (Tables 7 and 8).

4. 62.7 % of the area of SPAs is covered by existing specially protected areas of various categories (Tables 9-12). Map (Fig.
2) shows overlap of SPAs and large-size protected areas, i.e. National Parks and Protected Landscape Areas.

5. SPAs overlap with 10 of 12 existing or proposed Wetlands of International Importance. Ramsar sites cover 6.3 % of SPAs
(Table 13, Fig. 3).

6. All 16 currently existing IBAs are proposed, either as a whole or in part, as SPAs. Of the total area of IBAs, 66.9 % are co-
vered by SPAs (Table 13, Fig. 4).

7. Concerning distribution of SPAs in regions, in two regions no areas are proposed, in six regions more than 10 % of their
area is covered, up to 17.2 % (Table 14, Fig. 5).

8. Of 41 proposed SPAs, 8 (19.5 %) have been identified for one species, one (2.4 %) for one species and congregation of at
least 20,000 waterbirds, 12 (29.3 %) for 2 species, 2 (4.9 %) for 3 species, 5 (12.2 %) for 4 species, 2 (4.9 %) for 5 species,
one (2.4 %) for 5 species and a congregation of at least 20,000 waterbirds and 10 (24.4 %) for 6 and more species. The lar-
gest number of qualifying species in one SPA is 19 (Table 16).

9. Concerning breeding Annex I species, more than 5 SPAs have been identified for 10 species (max. 10 SPAs for the
Corncrake), 5 SPAs for 7 species, 4 SPAs for 6 species, 3 SPAs for 3 species, 2 SPAs for 4 species and one SPA for 7 spe-
cies (Table 17).

10. Concerning Article 4.2 species, 6 SPAs have been identified for one species, 3 SPAs for one species, 2 SPAs for two spe-
cies and congregations of at least 20,000 waterbirds, one SPA for two species (Table 18).

11. Coverage of national populations of 37 breeding Annex I species, for which SPAs have been identified (Table 19), is as
follows:

Coverage of population (%) 5-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Number of species 1) 16 9 3 5 5
1) one species in two subspecies

12. Coverage of national populations of 37 breeding Annex I species by all SPAs, where the species breed regularly (Table
19), is as follows:

Coverage of population (%) 5-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Number of species 1) 9 10 6 5 8

1) one species in two subspecies

13. The system of SPAs covers also populations of rarely breeding species of Annex I, for which no SPAs have been identi-
fied: 100 % of the population is covered in 4 of 10 evaluated as regularly breeding species (Table 19).

14. All proposed SPAs are listed as Important Bird Areas.
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Použité zkratky/Abbreviations

VZCHÚ: velkoplošné zvláště chráněné území/ large-size specially protected area
MZCHÚ: maloplošné zvláště chráněné území/small-size specially protected area
NP: národní park/National Park
CHKO: chráněná krajinná oblast/Protected Landscape Area
BR: biosférická rezervace/Biosphere Reserve
NPR: národní přírodní rezervace/National Nature Reserve
PR: přírodní rezervace/Nature Reserve
NPP: národní přírodní památka/National Natural Monument
PP: přírodní památka/Natural Monument
IBA: významné ptačí území/Important Bird Area
SPA: ptačí oblast/Special Protection Area
MM: samci/males
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1. Křivoklátsko

Zpracovali: Milan Tichai, Petra Tučková

Rozloha: 31 932,1 ha

Kraje: Středočeský, Plzeňský

Dotčená katastrální území: Řevničov, Lužná u Rakovníka, Ruda u Nového Strašecí, Lány, Lhota u Kamenných Žehrovic,
Pustověty, Městečko u Křivoklátu, Běleč, Zbečno, Bratronice u Kladna, Kalubice, Křivoklát, Velká Buková, Skřivaň,
Újezd nad Zbečnem, Nezabudice, Sýkořice, Chyňava, Roztoky u Křivoklátu, Hracholusky nad Berounkou, Branov, Nižbor,
Račice nad Berounkou, Žloukovice, Hřebečníky, Stradonice u Nižboru, Týřovice nad Berounkou, Hýskov, Karlova Ves,
Nový Jáchymov, Skryje nad Berounkou, Otročiněves, Čilá, Podmokly nad Berounkou, Broumy, Hudlice, Kublov, Ostrovec
u Terešova, Mlečice, Líšná u Zbiroha, Bzová u Hořovic, Lhotka u Terešova, Třebnuška, Jablečno, Drahoňův Újezd,
Přísednice

Ochrana: 100 % v CHKO, BR a IBA Křivoklátsko, 19 MZCHÚ: NPR Kohoutov (30,05 ha), NPR Týřov (420,56), NPR
Velká Pleš (95,66 ha), NPR Vůznice (231,22 ha), PR Brdatka (33,89 ha), PR Čertova skála (2,35 ha), PR Červený kříž
(12,56 ha), PR Jezírka (59,5 ha), PR Jouglovka (3,41 ha), PR Kabečnice (25,51 ha), PR Lípa (24,91 ha), PR Na Babě (23,95
ha), PR Nezabudické skály (22,94 ha), PR Prameny Klíčavy (47,84 ha), PR Stříbrný luh (106,59 ha), PR Svatá Alžběta
(6,23 ha), PR U Eremita (7,8 ha), PR Vysoký Tok (8,8 ha), PP Zdická skalka u Kublova (0,57 ha), tj. MZCHÚ celkem
1 164,34 ha = 3,65 %

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast Křivoklátsko je převážně lesnatá oblast, místy prostřídaná bezlesými enklávami převážně v okolí
obcí a skalními stepmi. Mezi nejcennější lesní typy patří dubové habřiny. Územím protéká v hluboce zařízlém údolí řeka
Berounka, až téměř kaňonovitý ráz mají údolí jejich přítoků. V oblastech mimo les se střídají louky, pole, pastviny, křoviny
a remízky. V území bylo zjištěno více než 120 hnízdících druhů, dalších 40 druhů bylo zaznamenáno mimo hnízdní období
nebo jejich hnízdění nebylo potvrzeno.
Křivoklátsko je významné hlavně pro ptačí druhy listnatých lesů, z nichž čtyři - žluna šedá (Picus canus), strakapoud pros-
třední (Dendrocopos medius), lejsek malý (Ficedula parva) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) patří mezi druhy přílohy
I, pro které je oblast navržena. Doplňuje je dvojice dalších lesních druhů, včelojed lesní (Pernis apivorus) a kulíšek nejmen-
ší (Glaucidium passerinum). Kvalifikujícími se druhy jsou dále výr velký (Bubo bubo), jehož hlavními stanovišti jsou skalní
výchozy a prudké lesní srázy, a ledňáček říční (Alcedo atthis), hnízdící na Berounce i na různých potocích. Z ostatních druhů
přílohy I mohou perspektivně splnit kritéria čáp černý (Ciconia nigra) a pěnice vlašská (Sylvia nisoria).
Kromě druhů přílohy I směrnice o ptácích v ptačí oblasti hnízdí i řada dalších druhů, významných z hlediska České republi-
ky, početně např. sluka lesní (Scolopax rusticola), holub doupňák (Columba oenas), hrdlička divoká (Streptopelia turtur),
krutihlav obecný (Jynx torquilla), skorec vodní (Cinclus cinclus) a rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus).
Oblast nemá velký význam jako zimoviště a shromaždiště ptáků, přesto je zde možné v zimním období příležitostně
sledovat některé významné ptačí druhy, většinou však v nízkých počtech.

Druhy přílohy I, pro které je oblast navržena:

1998-2002

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 7-12

Výr velký (Bubo bubo) 8-12

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 30-40

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 10-14

Žluna šedá (Picus canus) 40-50

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 85-140

Lejsek malý (Ficedula parva) 35-45

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 2 500-4 000
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Další druhy přílohy I:

1998-2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 4-6

Luňák červený (Milvus milvus) 0-1

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 0-1

Moták pochop (Circus aeruginosus) 2-4

Moták pilich (Circus cyaneus) 1-2

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 0-1

Chřástal polní (Crex crex) 5-10

Sýc rousný (Aegolius funereus ) 2-6

Datel černý (Dryocopous martius) 50-70

Skřivan lesní (Lullula arborea) 5-10

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 25-35

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 165-260

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu: -

Monitoring:
� kroužkovací akce na pevné lokalitě (od r. 1995)
� zimní sčítání vodních ptáků na řece Berounce (od r. 1991)
� všichni šplhavci, ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, krkavec velký, čáp černý, luňák červený, sluka lesní, kulí-

šek nejmenší, lejsci, nově chřástal polní a orel mořský
� jednotný program sčítání ptáků ve dvou NPR a ve dvou PR
� výzkum avifauny Lánské obory (od r. 2001)
� monitoring hnízdních lokalit pěnice vlašské a ťuhýka obecného (od r. 2002)

Hlavní ohrožující faktory:
� lesní hospodářství:

– výsadba nevhodných druhů dřevin a zakládání monokulturních, stejnověkých porostů (hlavně v III. zóně CHKO)
– plošné a rychlé snižování věku lesních porostů, jejich zahušťování, a to ve všech zónách CHKO

� rušení v hnízdní době: turistika, lesní práce, nízké přelety malých letadel
� vysoké stavy spárkaté zvěře: omezení zmlazování a přirozené obnovy lesa
� znečištění vod, regulace vodních toků (potenciální faktor)
� zarůstání teplých strání náletovými dřevinami a naopak nadměrná likvidace křovin, včetně vypalování
� nezákonný lov a ničení/vybírání hnízd

Prioritní opatření:
� zachovat lesy s přirozenou druhovou a věkovou skladbou a vhodnými opatřeními rozšiřovat jejich výměru
� při hospodaření v lesích využívat přírodě blízké způsoby hospodaření, podporovat původní druhy lesních dřevin, pone-

chávat v porostech starší stromy a doupné, trouchnivějící a odumřelé stromy
� snížit stavy vysoké a černé zvěře
� řízenou péčí zvýšit a udržet kvalitu lokalit druhů obývajících křoviny a lesostepní oblasti
� zvýšit informovanost veřejnosti
� usměrnit turistický ruch a chování návštěvníků
� doplnit znalosti o rozšíření, početnosti a nárocích druhů přílohy I
� omezit (zakázat) vyhlídkové nebo sportovní lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky včetně motorových ro-

gal a paraglidů během hnízdního období

Včelojed lesní
– přesně zmapovat rozšíření druhu a evidovat jeho hnízda
– omezit rušivou činnost v okolí hnízdišť v době hnízdění a vyvádění mláďat
– podpořit členitost krajiny výsadbou remízů a stromořadí
– ponechávat v porostech stromy vhodné pro založení hnízda
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– evidovat všechna hnízdiště
– omezit turistický ruch a jinou rušivou činnost u hnízd
– zabránit nezákonnému vybírání hnízd a odstřelu ptáků

Kulíšek nejmenší
– zmapovat rozšíření a zjistit nároky druhu
– udržet přirozený stav lesních porostů
– chránit staré doupné stromy

Ledňáček říční
– zachovat přirozený charakter břehů vodních toků
– nezpevňovat nebo nezavážet čerstvě obnažené hliněné břehové stěny
– v případě vyřezávání dřevin podél vod ponechat dostatek stromů nebo keřů v těsné blízkosti břehů
– kontrolovat čistotu vod, druh bude mít prospěch z výstavby čističek odpadních vod v obcích
– v zimě jasně vymezit pro polodivoký chov kachen pouze několik vhodných lokalit
– v nádržích ponechávat drobnější rybky

Žluna šedá, strakapoud prostřední
– dosáhnout a udržet přirozené druhové a věkové složení listnatých porostů
– ponechávat v lese staré, odumřelé a doupné stromy
– podporovat rozšiřování světlých listnatých lesů, především bukových a dubových

Lejsek malý
– podporovat listnaté lesy (buk) s přirozenou věkovou strukturou a bohatým podrostem
– zachovat v lesích staré doupné stromy

Lejsek bělokrký
– podporovat listnaté lesy s přirozenou věkovou strukturou a bohatým podrostem
– zachovat v lesích staré stromy s dutinami a polodutinami
– v mladších porostech bez doupných stromů podpořit druh vyvěšováním budek

Čáp černý
– pravidelně monitorovat stav populace, evidovat hnízda
– zajistit okamžitou vzájemnou informovanost Správy CHKO a vlastníků či uživatelů pozemků při zjištění nového hnízda
– konzultovat lesní těžby v okolí všech zjištěných hnízd (včetně neobsazených) se Správou CHKO
– omezit rušivou činnost v okolí hnízdišť v době hnízdění a vyvádění mláďat

Pěnice vlašská
– podporovat lesostepní charakter lokalit s trnkou a šípkem šetrným vyřezáváním náletu
– zajistit kosení lokalit
– chránit staré sady
– na lokalitách zabránit úplné likvidaci křovin a vypalování, především v době hnízdění
– sledovat další vhodné lokality, na vhodných nevyužívaných plochách podpořit vznik odpovídajícího biotopu pro další

šíření druhu
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2. Doupovské hory

Zpracoval: Vít Tejrovský

Rozloha: 62 223,6 ha

Kraje: Karlovarský, Ústecký

Dotčená katastrální území: Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Osvinov, Vrch, Perštejn, Srní u Boče, Malý
Hrzín, Klášterecká Jeseň, Mikulovice u Vernéřova, Smilov nad Ohří, Krásný Les, Kadaň, Černýš, Boč, Rašovice
u Klášterce nad Ohří, Peklo, Okounov 2, Lestkov 2 u Klášterce nad Ohří, Kotvina 2, Maroltov, Zásada u Kadaně, Pokutice,
Suchý Důl 2 u Klášterce nad Ohří, Oslovice 2, Korunní, Krupice 2, Březina u Hradiště, Okounov 1 u Hradiště, Úhošť,
Oslovice 1 u Hradiště, Úhošťany, Rokle, Kotvina 1 u Hradiště, Velká Lesná 1, Květnová, Bystřice u Hroznětína, Krupice 1
u Hradiště, Stráž nad Ohří, Lestkov 1 u Hradiště, Humnice u Hradiště, Velká Lesná 2 u Hradiště, Martinov u Hradiště, Kfely
u Ostrova, Damice, Suchý Důl 1 u Hradiště, Pastviny 1, Radnice u Hradiště, Pastviny 2 u Hradiště, Tunkov u Hradiště,
Jakubov, Tocov u Hradiště, Ostrov nad Ohří, Hůrka u Hradiště, Vojkovice nad Ohří, Ostré u Hradiště, Dlouhý Luh
u Hradiště, Litoltov u Hradiště, Vinaře u Kadaně, Jindřichov u Hradiště, Mořičov, Radonice u Kadaně, Hájek u Ostrova,
Kojetín 1 u Hradiště, Kojetín 2 u Radonic, Vikaň 1 u Hradiště, Žďár u Hradiště, Petrov u Hradiště, Maleš u Hradiště, Pětipsy,
Nová Víska u Ostrova, Březina u Hradiště, Velichov, Vilémov u Kadaně, Kozlov u Hradiště, Radošov, Stráň, Růžová
u Hradiště, Ratiboř u Hradiště, Vintířov u Radonic, Heřmanov u Hradiště, Lipoltov u Hradiště, Oleška u Hradiště, Bor
u Karlových Var, Obrovice u Hradiště, Pastviny u Zakšova, Víska u Hradiště, Ždov 1 u Hradiště, Háj u Hradiště, Horní
Lomnice u Hradiště, Žebletín u Hradiště, Nová Kyselka, Háj 2 u Vintířova, Veliká Ves, Pulovice, Hluboká u Hradiště,
Kadaňský Rohozec 1 u Hradiště, Všeborovice, Kyselka, Kadaňský Rohozec 2, Trmová u Hradiště, Vojnín, Doupov
u Hradiště, Mašťov, Svatobor u Hradiště, Zakšov u Hradiště, Drahovice, Šemnice, Sedlečko u Karlových Var, Sedlec 2
u Hradiště, Stará Ves u Hradiště, Karlovy Vary, Sedlec 1 u Radonic, Tureč u Hradiště, Mlýnská u Hradiště, Olšová Vrata,
Krásný Dvůr, Řednice u Hradiště, Lučiny u Hradiště, Doupovské Mezilesí u Hradiště, Dobřenec 2, Prachomety u Hradiště,
Čínov u Hradiště, Konice 1 u Hradiště, Andělská Hora, Konice 2 u Mašťova, Jírov u Hradiště, Dlouhá u Hradiště, Mětikalov
u Hradiště, Chmelištná, Nepomyšl, Dobřenec 1 u Hradiště, Žalmanov, Podbořanský Rohozec 1, Lochotín u Hradiště,
Radošov u Hradiště, Podbořanský Rohozec, Javorná u Hradiště, Jeseň u Hradiště, Stružná, Holetice u Hradiště, Hradiště
u Karlových Var, Horní Tašovice, Nová Ves u Podbořan, Dvérce, Bražec 2 u Hradiště, Nová Ves 1 u Hradiště, Dětaň, Malý
Hlavákov u Hradiště, Valov u Hradiště, Bražec 1, Bochov, Tis u Luk, Valeč v Čechách, Skytaly, Vrbička, Těšetice
u Bochova, Albeřice u Hradiště, Týniště, Herstošice, Luka u Verušiček, Hřivínov, Velký Hlavákov, Záhoří u Verušiček,
Jeřeň, Vahaneč, Vrbice u Valče, Kostrčany, Verušičky, Budov, Horní Záhoří, Skřipová, Dolní Záhoří, Nahořečice, Knínice
u Žlutic, Čichalov, Libkovice, Štoutov, 8 bezejmenných katastrů

Ochrana: 1,8 % (1 107 ha) v CHKO Slavkovský les, 98,9 % IBA Doupovské hory, 12 MZCHÚ: NPR Úhošť (114,57 ha),
NPP Skalky skřítků (8,5 ha), PR Ostrovské rybníky (61,99 ha), PR Sedlec (58,91 ha), PR Děťanský chlum (35,6 ha), PP
Vinařský rybník (16,6 ha), PP Rašovické skály (35 ha), PP Mravenčák (1,5 ha), PP Louka vstavačů u Černýše (1,1 ha), PP
Čedičová žíla Boč (1,33 ha), PP Olšová vrata (3,79 ha), PP Valeč (576,74 ha), tj. MZCHÚ celkem 915,63 ha = 1,5 %

Ornitologický význam:
Doupovské hory jsou jedním z významných území České republiky z hlediska výskytu řady zvláště chráněných a ohrože-
ných druhů ptáků. Plochá sopečná hornatina Doupovských hor je jednotný horský celek, který vznikl rozčleněním mohutné-
ho třetihorního stratovulkánu. Původní vegetační kryt tohoto území tvořily v minulosti převážně květnaté bučiny, jejichž
poměrně rozsáhlé zbytky se zachovaly dodnes, zejména v údolí řeky Ohře a v masivu Pustého zámku. Pro Doupovské hory
je v současné době nejtypičtější, a to hlavně v centrální části, mozaika travinobylinných společenstev, porostů keřů a listna-
tých lesíků, které vznikly sukcesí na opuštěných a neobhospodařovaných bývalých zemědělských pozemcích. Vodní plochy
se vyskytují převážně v okrajových částech na Radonicku, v okolí Bražce a Ostrova nad Ohří. Území se rozkládá v nadmoř-
ské výšce 290-928 metrů. Část oblasti je využívána jako vojenský výcvikový prostor. S omezením vojenské činnosti v ně-
kterých částech území souvisí zarůstání bezlesí trnitými křovinami.
Členitosti území a pestrosti jednotlivých biotopů odpovídá značná druhová pestrost vyskytujících se ptáků. Doupovské hory
jsou hnízdištěm 148 ptačích druhů. Převládají zde druhy lesních a lučních společenstev. Oblast je navržena pro 11druhů
přílohy I, ale i některé z dalších 19 druhů přílohy I tu mají významné populace. Kromě druhů přílohy I směrnice o ptácích
v oblasti hnízdí velký počet dalších druhů významných z hlediska fauny České republiky, např. sluka lesní (Scolopax
rusticola) – 40-50 párů, vodouš kropenatý (Tringa ochropus) – 4-8 párů, holub doupňák Columba oenas) – 200-300 párů,
křepelka polní (Coturnix coturnix) – 70-100 párů, krutihlav obecný (Jynx torquilla) – 80-100 párů, bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra) – 100-150 párů, strnad luční (Miliaria calandra) – 100-150 párů, hýl rudý (Carpodacus erythrinus) –
20-30 párů a ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) – 20-40 párů.
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Druhy přílohy I, pro které je oblast navržena:

1998-2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 10-12

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 10-15

Moták pochop (Circus aeruginosus) 25-30

Chřástal polní (Crex crex) 40-60 MM

Výr velký (Bubo bubo) 15-20

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 10-20

Žluna šedá (Picus canus) 80-100

Datel černý (Dryocopus martius) 60-80

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 300-500

Lejsek malý (Ficedula parva) 30-50

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 450-500

Další druhy přílohy I:

1998-2002

Bukač velký (Botaurus stellaris) 2-3

Luňák hnědý (Milvus migrans) 1

Luňák červený (Milvus milvus) 2-4

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1-2

Moták pilich (Circus cyaneus) 2-3

Moták lužní (Circus pygargus) 2-3

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 1-2

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 20-25 MM

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 3-5 MM

Chřástal malý (Porzana parva) 0-1 M

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 6-10

Sýc rousný (Aegolius funereus) 5-10

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 5-10

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 10-15

Skřivan lesní (Lullula arborea) 10-15

Linduška úhorní (Anthus campestris) 1-2

Slavík modráček (Luscinia svecica) 5-7

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 20-30

Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 0-3

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2002

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 15-20

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 20-40
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Monitoring:
� pravidelná sčítání vodních ptáků: Vinařský rybník, Dobřenecký rybník, Sedlecká vodní nádrž
� mezinárodní sčítání vodních ptáků na řece Ohři
� avifauna bučin
� inventarizační průzkumy mokřadních biotopů
� potápka černokrká, čáp černý, labuť velká, luňák červený, ostříž lesní, tetřívek obecný, chřástal polní, sýc rousný, lelek

lesní, slavík modráček

Hlavní ohrožující faktory:
� eutrofizace stojatých vod – splachy z okolních zemědělských pozemků (potápka černokrká, moták pochop)
� velikost a složení rybí obsádky (potápka černokrká)
� intenzivní pastva, sečení luk v nevhodnou dobu (chřástal polní, bekasina otavní)
� zarůstání luk a zamokřených stanovišť (chřástal polní, bekasina otavní)
� zalesňování podmáčených otevřených ploch (chřástal polní, bekasina otavní)
� odvodňování mokrých luk a pramenišť (chřástal polní, bekasina otavní)
� kácení starých lesních porostů (čáp černý, žluna šedá, datel černý, lejsek malý)
� odstraňování doupných stromů (žluna šedá, datel černý, lejsek malý)
� zarůstání a dolesňování rozvolněných ploch na lesních pozemcích (lelek lesní, skřivan lesní)
� zarůstání stepních a lesostepních stanovišť trnitými křovinami (včelojed lesní, lelek lesní, pěnice vlašská, ťuhýk obecný)
� zarůstání skalních stěn a bradel (výr velký)
� nezákonný lov (včelojed lesní, tetřívek obecný, výr velký )
� vysoké stavy prasete divokého a lišky obecné (všechny druhy hnízdící na zemi)
� nadměrná rekreace v kaňonu Ohře

potenciální faktory:
� používání pesticidů na vojenských cvičištích (výr velký,  včelojed lesní, chřástal polní)
� neúměrné využívání vojenského prostoru (chřástal polní, bekasina otavní)
� rozvoj nekontrolovaného rekreačního využívání okrajových částí oblasti (čáp černý, výr velký)
� těžba v lesích v době hnízdění (čáp černý, žluna šedá, datel černý, včelojed lesní, lejsek malý)

Prioritní opatření:

Čáp černý, včelojed lesní
– chránit zachovalé lesní porosty a cíleně vytvářet porosty blízké přirozené skladbě lesa
– provádět pouze maloplošnou a výběrovou těžbu dřeva
– vyloučit kácení a další lesní práce v navazujících porostech v době hnízdění
– omezit rekreační využívání okrajových částí Doupovských hor v době hnízdění v hnízdních lokalitách
– chránit potravní stanoviště obou druhů

Moták pochop
– zajistit dostatečný klid při hnízdění
– regulovat stavy prasete divokého s cílem omezit predaci hnízd
– zajistit ochranu větších rákosových porostů ve volné krajině, zejména na vojenských cvičištích

Výr velký
– regulovat turistické a horolezecké využívání v oblasti hnízdišť
– regulovat křoviny na skalách v oblasti hnízdišť
– zabezpečit sloupy elektrického vedení proti úhynům
– zamezit vykrádání hnízd a nezákonnému odstřelu
– zakázat používání rodenticidů

Chřástal polní
– kosit trávu nebo pást dobytek na loukách až od poslední dekády července
– zabránit zarůstání vhodných lokalit náletem stromů a křovin
– nezalesňovat louky
– vyloučit používání pesticidů
– regulovat stavy lišky obecné a prasete divokého

Lelek lesní
– nezahušťovat rozvolněné lesní porosty
– odstraňovat souvislé porosty křovin z rozvolněných částí lesních porostů
– regulovat stavy lišky obecné a prasete divokého
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Žluna šedá, datel černý, lejsek malý
– chránit zachovalé lesní porosty a cíleně vytvářet porosty blízké přirozené skladbě lesa
– neodstraňovat doupné stromy
– zajistit ve vhodných lokalitách ponechávání tlejících kmenů stromů v porostech
– vyloučit nepůvodní druhy stromů ze všech lesních pozemků
– provádět pouze maloplošnou a výběrovou těžbu dřeva
– v rámci LHP chránit přestárlé porosty

Pěnice vlašská, ťuhýk obecný
– zabránit vytvoření stromového patra na hnízdních lokalitách
– rozvolnit souvislé porosty křovin
– zabránit úplné likvidaci křovin na hnízdištích, zejména v prostoru vojenských cvičišť

Skřivan lesní – po zavedení vhodných opatření se může zařadit mezi druhy, pro které je ptačí oblast navržena
– na vhodných lokalitách zabránit zarůstání bylinným, keřovým a stromovým porostem
– regulovat stavy prasete divokého a lišky obecné

Potápka černokrká
– stanovit a kontrolovat velikost rybí obsádky na rybnících
– umožnit rozvoj litorálního pásma v mělkých vodách rybníků
– zamezit rušení v době hnízdění

Bekasina otavní
– neodvodňovat podmáčené a vlhké louky a prameniště
– zakázat zalesňování podmáčených a vlhkých luk a pramenišť
– zabránit zarůstání vhodných lokalit stromy a křovinami
– regulovat stavy  prasete divokého a lišky obecné

Literatura:

BUŠEK, O., TEJROVSKÝ, V. & ZAVADIL, V., 1990. Obratlovci Doupovských hor (Aves, Mammalia). Sbor. Západočes. muz. Plzeň,
Příroda, 76: 1-72.

TEJROVSKÝ, V., 1995: Doupovské hory – významné ptačí území České republiky. Pp. 70-72 in HORA, J., PLESNÍK, J. & JANDOVÁ,
J., eds.: Sbor. Významná ptačí území v České republice, Kostelec n. Č. lesy 1995, ČSO, LF ČZU a IAE ČZU, Praha.

TEJROVSKÝ, V., 1998/99: Avifauna zvláště chráněného území Vinařský rybník, okres Chomutov (výsledky průzkumu z let
1988-1998). Sbor. Okr. muz. v Mostě, přír., 20/21: 81-89.
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TEJROVSKÝ, V., 2000: Současné rozšíření tetřívků v Doupovských horách. Pp. 106-109 in MÁLKOVÁ, P., ed.: Sbor. Tetřevovití –
Tetraonidae na přelomu tisíciletí, Č. Budějovice 2000, LF ČZU, Praha.
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3. Vodní nádrž Nechranice

Zpracoval: Vít Tejrovský

Rozloha: 1 191,5 ha

Kraj: Ústecký

Dotčená katastrální území: Březno u Chomutova, Tušimice, Rokle, Vikletice, Vadkovice, Poláky

Ochrana: 6,46 ha (0,54 %) zasahuje do PP Želinský meandr, 5 ha (0,42 %) přechodně chráněná plocha (15.VII.–30.IX.
každoročně) u vtoku Lužického potoka – tahová zastávka pro bahňáky (zákaz rybaření)

Ornitologický význam:
Ornitologický význam Nechranické přehrady je dán velikostí její vodní plochy, jejím položením na tahové cestě vodních
ptáků ze severní Evropy za Krušnými horami na kraji Žatecké roviny (dle geomorfologickoho členění České republiky
Mostecká pánev - Žatecko, Lounsko, Radonicko) a navazujícími vhodnými pastevními plochami pro zimující husy polní
(Anser fabalis).
Význam lokality jako tahové zastávky a zimoviště vodních ptáků se zvyšuje každým rokem, což lze dokumentovat výsledky
pravidelného sčítání vodních ptáků na tahu a při zimování od roku 1980. Počty ptáků začaly narůstat hlavně od roku 1995.
Počty zimujících husí vzrostly za posledních deset let z několika set exemplářů až na 20 000. Zároveň celkový počet zimují-
cích vodních ptáků v prosinci až lednu dosahuje téměř 30 000 ptáků.
Přestože je Nechranická přehrada v letní sezóně velmi intenzivně rekreačně využívanou plochou a vyhledávaným rybář-
ským revírem, je v období podzimního tahu a zimování vhodným místem pro vodní ptáky. Je výrazně ovlivňována protéka-
jící řekou Ohří a většinou celá její vodní plocha po celou zimu nezamrzá. Žatecko je zároveň územím s velmi málo dny
s vyšší sněhovou pokrývkou, takže ozimy na polích, které slouží za potravu zimujícím husám polním, jsou jen málokdy
nedostupné.  Kladně se projevuje dosud poměrně malé rušení zimujících ptáků.
Kromě husy polní využívají plochu Nechranické přehrady k zimování potáplice severní (Gavia artica) - 10-20 ex., potápka
roháč (Podiceps cristatus) – 100-200 ex., kormorán velký (Phalacrocorax carbo) – 500-800 ex., volavka popelavá (Ardea
cinerea) – 50-100 ex., kachna divoká (Anas platyrhynchos) – 5 000-10 000 ex., hohol severní (Bucephala clangula) – 20-50
ex., morčák velký (Mergus merganser) – 50-200 ex., morčák malý (Mergus albellus) – 10-30 ex., husa běločelá (Anser al-
bifrons) – 200-1 000 ex., labuť velká (Cygnus olor) – 20-80 ex., orel mořský (Haliaeetus albicilla) – 2-5 ex., lyska černá (Fu-
lica atra) – 500-1 000 ex., racek stříbřitý (Larus argentatus) – 200-1 000 ex., racek bouřní (Larus canus) – 100-200 ex. a
racek chechtavý (Larus ridibundus) – 500-3 000 ex.
Obnažené kamenité a písčité břehy využívají při podzimním tahu bahňáci, ve větším množství zejména kulík říční
(Charadrius dubius), vodouš šedý (Tringa nebularia), vodouš kropenatý (Tringa ochropus) a pisík obecný (Actitis
hypoleucos).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast vyhlášena: -

Další druhy přílohy I:

2001 2002 Poznámka

Morčák malý (Mergus albellus) 14 10-15 ex., zima

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 2 1-3 ex., zima

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2-3 1-3 páry

Druhy podle článku 4.2, pro které je ptačí oblast vyhlášena:

1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002

Husa polní (Anser fabalis) 10 000 10 000 12 000 10 500 20 000

Vodní ptáci celkem 12 000-15 000 12 000-15 000 15 000-20 000 15 000-25 000 22 000-28 000

Druhy z Červeného seznamu: -

Monitoring:
� zimující vodní ptáci v rámci Mezinárodního sčítání vodních ptáků (od roku 1982)
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Hlavní ohrožující faktory:
� rušení rekreační činností: lov ryb z loděk, jachting a surfing v pozdně podzimních termínech, někdy i v zimním období
� rušení lovem:  lov vodních ptáků z loděk, lov husí z břehu při ranním rozletu a ve večerních hodinách
� nezákonný odstřel kormoránů a zimujícího vodního ptactva
� chov ryb: využívání malé části přehrady k intenzivnímu chovu ryb (pstruh) v plovoucích kádích na pontonech

potenciální faktory:
� rozšiřující se rekreační zástavba po obvodu přehrady a její celoroční využívání
� rozšiřující se intenzivní chov ryb na pontonech po celé období

Prioritní opatření:
� omezit vliv rekreačního využívání v pozdně podzimních a zimních měsících.
� nepovolovat další výstavbu rekreačních objektů s celoročním využitím po obvodu přehrady v souladu s územně pláno-

vací dokumentací
� omezit  rušení na lokalitě v době od 1.11. do konce února:

– zákaz jachtingu, surfingu a používání člunů, vodních skútrů a loděk pro rekreaci
– zákaz používání člunů a loděk pro rybářství
– omezení lovu na období září - říjen, na další období zakázat na lokalitě hony a stanovit ochranné pásmo (1 km) se

zákazem lovu na tahu
� nepovolit další rozšiřování intenzivního chovu ryb na pontonech
� v navazujícím území na Lounsku, Žatecku a Radonicku využít agroenvironmentální program pro zajištění dostatečných

pastevních možností pro husy na zemědělských pozemcích v této oblasti.

Literatura:

LORBER, J., ONDRÁČEK, Č., PITELOVÁ, H., TÁBORSKÝ, I. (ed.), TEJROVSKÝ, V. & VOŽENÍLEK, P., 1995: Příroda okresu
Chomutov. Referát životního prostředí Okresního úřadu v Chomutově, Chomutov.
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4. Novodomské rašeliniště-Kovářská

Zpracoval: Vít Tejrovský

Rozloha: 17 234,9 ha

Kraje: Ústecký, Karlovarský

Dotčená katastrální území: Gabrielina Huť, Hora Svaté Kateřiny, Kalek, Malý Háj, Rudolice v Horách, Načetín I, Načetín
u Kalku, Svahová I, Pohraniční, Lesná v Krušných horách, Mikulovice v Krušných horách, Svahová, Zákoutí, Jilmová,
Radenov, Mezihoří u Chomutova, Podhůří u Vysoké Pece, Kryštofovy Hamry, Hora Svatého Šebestiána, Černý Potok,
Menhartice u Křimova, Nová Ves u Křimova, Stráž u Křimova, Výsluní, Přísečnice, Rusová, Sobětice u Výsluní, Kovářská,
Třebíška, Volyně u Výsluní, Dolina, Háj u Loučné, Kotlina, Měděnec, Horní Halže, Vykmanov u Měděnce, Osvinov, Vrch

Ochrana: 4 MZCHÚ: NPR Novodomské rašeliniště (230,0 ha), PR Bučina na Kienhaidě (48,96 ha), PR Horská louka
u Háje (18,6 ha), PR Na loučkách (15,2 ha), tj. MZCHÚ celkem 312,76 ha = 1,8 %, 25,2 % (4 351,6 ha) pokryto navrženým
mokřadem mezinárodního významu Krušnohorská rašeliniště

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast se nachází na hřebenu Krušných hor a rozkládá se od Nové Vsi v Horách na východě přes oblast ko-
lem Hory sv. Šebestiána, oblast kolem Přísečnické přehrady a přes Kovářskou až po vrchol Macechy na západě. Jedná se
o krušnohorskou parovinu v nadmořských výškách od 830 do 1 113 metrů. Oblast má charakter slabě zvlněné krajiny s mír-
nými svahy a jednotlivými vrcholy kopců. Krušné hory mají pestrou geologickou stavbu. V dávných dobách byla na kruš-
nohorských hřebenech pouze tundrové vegetace a na některých místech později vznikala rozsáhlá rašeliniště. Před
příchodem člověka pokrývaly většinu území jedlobukové pralesy, které však byly postupně zhruba od poloviny 18. století
pozměněny ve smrkové monokultury. V 70. a 80. letech 20. století došlo vlivem extrémně vysokých imisí, zejména pak oxi-
du siřičitého, k rozpadu značné části porostů a k vytvoření rozsáhlých imisních holin.
Z širšího přírodovědeckého pohledu jsou nejvýznamnějšími biotopy v Krušných horách rašeliniště (vrchoviště rozvodnico-
vého typu), zbytky původních a přirozených lesních porostů a květnaté louky. Z hlediska výskytu chráněných a ohrožených
druhů ptáků jsou nejvýznamnější rozsáhlé plochy rašelinišť, zbytky původních porostů, fragmenty starých, většinou podmá-
čených a zrašeliněných smrčin a vlhké podmáčené louky. Z hlediska výskytu tetřívka obecného (Tetrao tetrix) jsou
dnes velmi významné i rozvolněné části imisních porostů, kde v současné době  převažují porosty břízy.
Kromě druhů přílohy I jsou charakteristickými a nejvýznamnějšími druhy pro tuto oblast např. bekasina otavní (Gallinago
gallinago) – 20-50 párů, sluka lesní (Scolopax rusticola) – 30-60 párů, vodouš kropenatý (Tringa ochropus) – 1-3 páry,
puštík obecný (Strix aluco) – 20-30 párů, křepelka polní (Coturnix coturnix) – 50-70 párů, krutihlav obecný (Jynx torquilla)
– 20-40 párů, linduška luční (Anthus pratensis) – 200-300 párů, bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – 50-60 párů, kos
horský (Turdus torquatus) – 1-3 páry, hýl rudý (Carpodacus erythrinus) – 5-8 párů, ořešník kropenatý (Nucifraga
caryocatactes) – 40-60 párů.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí ptačí oblast navržena:

2001 2002

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 110-130 MM 120-150 MM

Žluna šedá (Picus canus) 30-50 30-50

Další druhy přílohy I:

2001 2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 2-4 3-5

Moták pochop (Circus aeruginosus) 3-5 3-5

Moták pilich (Circus cyaneus) 2-4 2-4

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 2-4 3-5

Chřástal polní (Crex crex) 20-30 MM 20-30 MM

Výr velký (Bubo bubo) 2-3 2-3

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 5-10 5-10

Sýc rousný (Crex crex) 20-30 30-50

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 3-5 2-5
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Datel černý (Dryocopus martius) 50-80 50-80

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) - 0-1

Skřivan lesní (Lullula arborea) 10-20 5-10

Lejsek malý (Ficedula parva) ? 3-5

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 100-150 100-150

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 20-50 párů

Monitoring:
� tetřívek obecný
� inventarizační průzkum ptáků
� mapování hnízdního rozšíření ptáků

Hlavní ohrožující faktory:
� odvodňování podmáčených luk, rašelinišť a pramenišť (tetřívek obecný, chřástal polní, bekasina otavní)
� výsadba nepůvodních dřevin, rozvoj náhradních porostů (tetřívek obecný, moták pilich, sýc rousný)
� zalesňování podmáčených luk, rašelinišť a pramenišť (tetřívek obecný, chřástal polní, bekasina otavní)
� opouštění od obhospodařování luk a jejich možné zalesňování (tetřívek obecný, chřástal polní)
� brzká seč nebo pastva v době hnízdění (chřástal polní)
� celoroční pastva (tetřívek obecný)
� přetrvávající nezákonný odlov tetřívků
� vysoké stavy jelena evropského (tetřívek obecný)
� turistika a zimní sporty (tetřívek obecný)
� rušení sběrem lesních plodů (tetřívek obecný)
� predace – prase divoké a liška obecná (tetřívek obecný, moták pilich, chřástal polní, bekasina otavní) a kuna (sýc rousný)
� plány na výstavbu větrných elektráren a jiná nová zástavba krajiny (tetřívek obecný, bekasina otavní, chřástal polní)
� možné používání pesticidů na loukách a v mladých lesních kulturách (chřástal polní, tetřívek obecný, sýc rousný, moták

pilich)
� likvidace doupných stromů (sýc rousný, žluna šedá)

Prioritní opatření:

Tetřívek obecný
– udržovat mozaiku lesů, ploch s nízkými rozptýlenými dřevinami, podmáčených lokalit a bezlesí, na bezlesých plochách

blokovat sukcesi
– aktivně zasahovat do vybraných porostů náhradních dřevin, aby si zachovaly atraktivitu pro tetřívka
– při výsadbách na holinách preferovat směs smrku, břízy, jeřábu, popř. kleče a olše, neopomenout ponechání volných míst
– důsledně chránit rašeliniště, revitalizovat odvodněné části
– neodvodňovat vlhké louky a prameniště
– regulovat stavy predátorů – prasete divokého a lišky obecné
– postihovat pytláctví, zvýšit dohled v jádrových územích
– nezalesňovat podmáčené plochy – zrašelinělé a vlhké louky při okrajích lesa
– zajistit extenzivní obhospodařovaní luk na tokaništích
– vyloučit pastvu na tokaništích
– omezit používání pesticidů
– podporovat dostatečné množství brusnicovitých rostlin v porostech, zejména regulací vysokých stavů jelení zvěře

a udržováním prosvětlených porostů
– zabránit rušení tetřívků na tokaništích, hnízdištích i zimovištích, zejména odklonit turistické a lyžařské cesty z jádrových

zón
– nepovolit plánovanou výstavbu větrných elektráren a další stavby v krajině

Žluna šedá
– v rámci LHP chránit přestárlé porosty
– podporovat citlivý, přírodě blízký způsob lesního hospodaření

– nelikvidovat doupné a odumřelé  stromy
– na vhodných lokalitách ponechávat tlející kmeny stromů v porostech
– provádět pouze maloplošnou a výběrovou těžbu dřeva
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Moták pilich
– důsledně chránit rašeliniště a revitalizovat poškozená rašeliniště
– zabezpečit klid na hnízdištích
– regulovat stavy predátorů – lišky obecné a prasete divokého
– vyloučit používání rodenticidů

Chřástal polní
– kosit louky nejdříve až v poslední dekádě července, přičemž kosit ze středu pozemků směrem k jejich okrajům
– nezahajovat pastvu na pastvinách již obsazených chřástaly nejméně do poslední dekády července
– zabránit pronikání stromů a keřů na vhodné lokality
– nezalesňovat louky
– regulovat stavy predátorů – lišky obecné a prasete divokého

Sýc rousný
– podporovat citlivý, přírodě blízký způsob lesního hospodaření
– nelikvidovat doupné a odumřelé  stromy
– provádět pouze maloplošnou a výběrovou těžbu dřeva
– vyloučit nepůvodní druhy stromů ze všech lesních pozemků
– provádět pouze maloplošnou a výběrovou těžbu dřeva
– v oblasti imisních těžeb vyloučit těžbu listnatých stromů
– vyloučit používání rodenticidů

Bekasina otavní
– zakázat odvodňování podmáčených a vlhkých luk a pramenišť
– zakázat zalesňování  podmáčených a vlhkých luk a pramenišť
– blokovat pronikání stromů a keřů do vhodných lokalit
– důsledně chránit rašeliniště, revitalizovat poškozená rašeliniště
– regulovat stavy predátorů - lišky obecné a prasete divokého
– nepovolovat další stavby v krajině, zvláště pak plánovanou výstavbu větrných elektráren

Literatura:

LORBER, J., ONDRÁČEK, Č., PITELOVÁ, H., TÁBORSKÝ, I. (ed.), TEJROVSKÝ, V. & VOŽENÍLEK, P., 1995: Příroda okresu
Chomutov. Referát životního prostředí Okresního úřadu v Chomutově, Chomutov.
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5. Východní Krušné hory

Zpracovali: Vladimír Bejček, Petra Málková, Karel Šťastný, Vít Tejrovský

Rozloha: 16 464,7 ha

Kraj: Ústecký

Dotčená katastrální území: Petrovice u Chabařovic, Tisá, Krásný Les v Krušných horách, Libouchec, Větrov u Krásného
Lesa, Moldava, Nakléřov, Košťany, Cínovec, Český Jiřetín, Mohelnice u Krupky, Habartice u Krupky, Mackov, Pastviny
u Moldavy, Knínice u Libouchce, Mikulov v Krušných horách, Nové Město u Mikulova, Oldřiš u Moldavy, Telnice, Fláje,
Fojtovice u Krupky, Horní Krupka, Dubí u Teplic, Nová Ves u Oseka, Klíny II, Meziboří u Litvínova, Dlouhá Louka,
Loučná u Lomu, Klíny I, Mníšek v Krušných horách

Ochrana: 3 MZCHÚ: PR Černá louka (130 ha), PR Černý rybník (32,56 ha), PR Grünwaldské vřesoviště (39,23 ha), tj.
MZCHÚ celkem 201,79 ha = 1,2 %, 9,2 % (1 518,6 ha) pokryto navrženým mokřadem mezinárodního významu Krušno-
horská rašeliniště

Ornitologický význam:
Rozsáhlé území ve vrcholových partiích Krušných hor, v nedávné minulosti silně zatížené průmyslovými imisemi, které
způsobily odumření smrkových porostů. V současnosti se zde střídají plochy rašelinišť, imisních holin osazovaných náhrad-
ními dřevinami a nejrůznější typy bezlesí – bývalá pole a louky a také mrazové kotliny, které se nedaří zalesnit. Do navržené
ptačí oblasti spadá i Flájská přehrada, vybudovaná jako zdroj pitné vody. Lidská sídla jsou rozmístěna nepravidelně a exis-
tují tu rozsáhlé neobydlené oblasti. Popsané typy prostředí hostí specifická společenstva ptáků. Hlavním cílovým druhem je
tetřívek obecný (Tetrao tetrix).
V navrhované ptačí oblasti Východní Krušné se vyskytuje 12 druhů z přílohy I směrnice o ptácích a řada dalších druhů vý-
znamných z hlediska avifauny České republiky,ve větším počtu např. křepelka polní (Coturnix coturnix) – 20-50 párů, sluka
lesní (Scolopax rusticola) – 30-60 párů, bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – 30-50 párů a ořešník kropenatý (Nucifra-
ga caryocatactes) – 30-50 párů.
Území je bez většího významu pro stěhovavé ptáky a nenachází se tu žádné významné zimoviště.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 150-180 kohoutků v roce 2002

Další druhy přílohy I:

2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 1-2

Moták pochop (Circus aeruginosus) 1-2

Moták pilich (Circus cyaneus) 0-1

Chřástal polní (Crex crex) 10-15 MM

Výr velký (Bubo bubo) 1-2

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 3-5

Sýc rousný (Aegolius funereus) 30-50

Lelek lesní (Caprimulgus europeus) 1-2

Žluna šedá (Picus canus) 3-5

Datel černý (Dryocopus martius) 20-40

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 20-40

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2002

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 10 - 20
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Monitoring:
� bodová sčítání (1999-2000)
� početnost a ekologie tetřívka obecného
� mapování hnízdního rozšíření ptáků

Hlavní ohrožující faktory:
� sukcese náhradních porostů (tetřívek obecný, sýc rousný)
� turistika a zimní sporty (tetřívek obecný)
� sběr lesních plodů (tetřívek obecný)
� odvodňování rašelinišť, pramenišť a podmáčených luk (tetřívek obecný, bekasina otavní)
� zalesňování podmáčených otevřených ploch (tetřívek obecný, chřástal polní,  bekasina otavní, sýc rousný)
� pytláctví (tetřívek obecný)
� predace – zejména prase divoké, liška (tetřívek obecný, bekasina otavní) a kuna (sýc rousný)
� vysoké stavy jelení zvěře (tetřívek obecný)
� neobhospodařování lučních porostů (tetřívek obecný)
� navrhovaná výstavba větrných elektráren (tetřívek obecný, chřástal polní, bekasina otavní)
� pastva (tetřívek obecný, chřástal polní)
� používání pesticidů (tetřívek obecný, sýc rousný)
� likvidace doupných stromů (sýc rousný)

Prioritní opatření:

Tetřívek obecný
– udržovat mozaiku lesů, ploch s nízkými rozptýlenými dřevinami, podmáčených lokalit a bezlesí, na bezlesých plochách

blokovat sukcesi
– aktivně zasahovat do vybraných porostů náhradních dřevin, aby si zachovaly atraktivitu pro tetřívka
– při výsadbách na holinách preferovat směs smrku, břízy, jeřábu, popř. kleče a olše, neopomenout ponechání volných míst
– důsledně chránit rašeliniště, revitalizovat odvodněné části
– neodvodňovat vlhké louky a prameniště
– regulovat stavy predátorů – prasete divokého a  lišky obecné
– postihovat pytláctví, zvýšit dohled v jádrových územích
– nezalesňovat podmáčené plochy – zrašelinělé a vlhké louky při okrajích lesa
– zajistit extenzivní obhospodařovaní luk na tokaništích
– vyloučit pastvu na tokaništích
– omezit používání pesticidů
– podporovat dostatečné množství brusnicovitých rostlin v porostech, zejména regulací vysokých stavů jelení zvěře

a udržováním prosvětlených porostů
– zabránit rušení tetřívků na tokaništích, hnízdištích i zimovištích, zejména odklonit turistické a lyžařské cesty z jádrových

zón, nepovolovat hromadné akce
– nepovolit plánovanou výstavbu větrných elektráren a další stavby v krajině

Sýc rousný
– podporovat citlivý, přírodě blízký způsob lesního hospodaření: nelikvidovat doupné a odumřelé stromy, provádět pouze

maloplošnou a výběrovou těžbu dřeva
– vyvěšovat budky jako přechodné opatření do doby dostatečné nabídky vhodných přirozených dutin
– vyloučit používání rodenticidů

Bekasina otavní
– důsledně chránit rašeliniště, revitalizovat poškozená rašeliniště
– neodvodňovat podmáčené a vlhké louky a prameniště
– nezalesňovat  podmáčené a vlhké louky a prameniště
– blokovat pronikání stromů a keřů do vhodných lokalit
– regulovat stavy predátorů - lišky obecné a prasete divokého

Literatura:

MÁLKOVÁ, P., BEJČEK, V., ŠŤASTNÝ, K., ŠÍMOVÁ, P. & TOMSOVÁ, H., 2000: Ecology of Black Grouse (Tetrao tetrix) on the
Grünwald Peat-Bog in the Krušné Hory Mts. Cathiers d´Ethologie, 20 (2-3-4): 421-438.

ŠÍMOVÁ, P., MÁLKOVÁ, P., BEJČEK, V. & ŠŤASTNÝ, K., 2000: Ekologické nároky tetřívka obecného v Krušných horách a jeho
management. Pp. 90-100 in MÁLKOVÁ, P., ed.: Sbor. Tetřevovití-Tetraonidae na přelomu tisíciletí, Č. Budějovice 2000, LF ČZU, Praha.

TOMSOVÁ, H., BEJČEK, V., MÁLKOVÁ, P. & ŠŤASTNÝ, K., 2000: Radio-telemetrické sledování prostorové aktivity tetřívka
obecného (Tetrao tetrix) v imisních oblastech Krušných hor. Pp. 101-105 in MÁLKOVÁ, P., ed.: Sbor. Tetřevovití-Tetraonidae na
přelomu tisíciletí, Č. Budějovice 2000, LF ČZU, Praha.
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6. Labské pískovce

Zpracoval: Pavel Benda

Rozloha: 35 565,1 ha

Kraj: Ústecký

Dotčená katastrální území: Vilémov u Šluknova, Mikulášovice, Staré Křečany, Panský, Brtníky, Kopec, Vlčí Hora,
Zahrady, Doubice, Krásná Lípa, Krásný Buk, Studánka u Rumburku, Kyjov u Krásné Lípy, Hřensko, Vysoká Lípa,
Jetřichovice u Děčína, Mezná u Hřenska, Rynartice, Horní Podluží, Rybniště, Janov u Hřenska, Dolní Podluží, Labská Stráň,
Dolní Žleb, Růžová, Dolní Chřibská, Kamenická Stráň, Nová Chřibská, Maxičky, Arnoltice, Chřibská, Petrovice
u Chabařovic, Studený u Kunratic, Bynov, Všemily, Srbská Kamenice, Líska, Ludvíkovice, Prostřední Žleb, Tisá, Loubí
u Děčína, Bynovec, Sněžník, Ostrov u Tisé, Kunratice u České Kamenice, Bělá u Děčína, Janská, Kámen, Huntířov u Děčína,
Nová Oleška, Česká Kamenice, Dolní Kamenice, Stará Oleška, Libouchec, Děčín, Podmokly, Veselé, Jílové u Děčína, Horní
Oldřichov, Martiněves u Děčína, Modrá u Děčína, Kamenická Nová Víska, Markvartice u Děčína, Brložec

Ochrana: 96,6 % v NP České Švýcarsko (7 952,9 ha), CHKO Labské pískovce (24 192 ha) a CHKO Lužické hory
(2 215 ha), 24 MZCHÚ: NPR Růžák (118,11 ha), NPP Pravčická brána (2,3 ha), PR Arba (3,98 ha), PR Babylon (18,61 ha),
PR Čabel (9,18 ha), PR Libouchecké rybníčky (2,17 ha), PR Marschnerova louka (1,43 ha), PR Niva Olšového potoka
(16,89 ha), PR Pavlino údolí (182,61 ha), PR Pekelský důl (0,48 ha), PR Pod lesem (1,27 ha), PR Ponova louka (18,54 ha),
PR Stará Oleška (10,81 ha), PR Světlík (30,0 ha), PR Vápenka (11,58 ha), PR Velký rybník (44,0 ha), PR Za pilou (1,07 ha),
PP Hofberg (0,83 ha), PP Jeskyně pod Sněžníkem (0,1 ha), PP Louka u Brodských (0,68 ha), PP Meandry Chřibské
Kamenice (0,59 ha), PP Nad Dolským mlýnem (1,27 ha), PP Rybník u Králova mlýna (0,6 ha), PP Tiské stěny (99,56 ha), tj.
MZCHÚ celkem 576,66 ha = 1,6 %

Ornitologický význam:
Ornitologická jedinečnost navržené ptačí oblasti Labské pískovce je dána zejména velkou lesnatostí, která spolu s velkým
množstvím skalních útvarů vytváří unikátní krajinu s celou škálu biotopů: od vlhkých nížinných přes suché a teplé náhorní
plošiny až k vlhkým horským na dně hlubokých roklí, zachovalé vodní toky, rybníky, mokřady a také pestrá zemědělská
krajina. To umožňuje výskyt jak horských, tak i teplomilných druhů v těsném sousedství. Důležitý vliv má koridor nezamr-
zající řeky Labe, který slouží jako významná migrační trasa a také jako zimoviště či odpočinkové místo pro tažné druhy.
Fauna Českosaského Švýcarska měla původně téměř výhradně lesní charakter. Díky působení člověka vznikly zcela nové
krajinné prvky (rybníky, louky, pole, sídliště), které zpestřily původní lesní faunu o druhy vázané na otevřenou krajinu a o
druhy synantropní. Dnešní podoba navržené ptačí oblasti Labské pískovce je tedy mozaikou různou měrou ovlivněných sta-
novišť, od přirozených až po zcela podmíněné činností člověka. Hnízdění nebo velmi pravděpodobné hnízdění bylo proká-
záno u více než 140 druhů ptáků.
Charakteristické pro zdejší oblast jsou výrazné skalní útvary, které slouží jako hnízdiště pro sokola stěhovavého (Falco pe-
regrinus), výra velkého (Bubo bubo), krkavce velkého (Corvus corax), rorýse obecného (Apus apus) a další druhy.
Vzhledem k velké lesnatosti a pestrým stanovištním podmínkám, které ovlivňují druhové složení lesa, jsou zde poměrně ši-
roce rozšířeny druhy jako např. datel černý (Dryocopus martius), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný
(Aegolius funereus), holub doupňák (Columba oenas), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), pravidelně hnízdí také
žluna šedá (Picus canus), čáp černý (Ciconia nigra) a lejsek malý (Ficedula parva). Lokálně se vyskytují lelek lesní (Capri-
mulgus europaeus) a skřivan lesní (Lullula arborea), kteří mají specifické nároky na hnízdní prostředí.
Zemědělská krajina si dodnes uchovala pestrost a proto i v současné době se můžeme často setkat např. s bramborníčkem
hnědým (Saxicola rubetra), chřástalem polním (Crex crex), ťuhýkem obecným (Lanius collurio), křepelkou polní (Coturnix
coturnix), vzácně také s bramborníčkem černohlavým (Saxicola torquata) a pěnicí vlašskou (Sylvia nisoria).
Specifické prostředí představují imisemi postižené a následně plošně odlesněné plochy, které v současné době procházejí
různým vývojem. Charakteristickými druhy těchto stanovišť jsou tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a čečetka zimní (Carduelis
flammea).
Velmi významné jsou stojaté vody a mokřady, na které jsou vázáni např. jeřáb popelavý (Grus grus), bukač velký (Botaurus
stellaris), chřástal vodní (Rallus aquaticus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), moták pochop (Circus aerugino-
sus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), orel mořský (Haliaeetus albicilla) a potápka roháč (Podiceps cristatus). Vodní
plochy často přecházejí do mokřadních luk, kde hnízdí např. bekasina otavní (Gallinago gallinago), linduška luční (Anthus
pratensis) a hýl rudý (Carpodacus erythrinus).
K velmi zachovalým krajinným prvkům tohoto území patří vodní toky, které poskytují dostatek hnízdních příležitostí
ledňáčkovi říčnímu (Alcedo atthis) a skorci vodnímu (Cinclus cinclus). Mimořádně významná je řeka Labe s pravidelně
hnízdícím pisíkem obecným (Actitis hypoleucos). Pravidelně zde zimují stovky kusů ptáků např. morčák velký (Mergus
merganser), lyska černá (Fulica atra), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), kachna divoká
(Anas platyrhynchos), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), labuť velká (Cygnus olor) a vzácně další druhy. Pravidelně
tu protahují orlovec říční (Pandion haliaetus), orel mořský (Haliaeetus albicilla) a další druhy ptáků.
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Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

2001 Poznámka

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 4-6 5 párů v r. 2002

Chřástal polní (Crex crex) 30-50 volající MM

Výr velký (Bubo bubo) 6-10

Datel černý (Dryocopus martius) 130-150

Další druhy přílohy I:

2001 Poznámka

Bukač velký (Botaurus stellaris) 0-1

Čáp černý (Ciconia nigra) 3-5

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 5-10

Luňák červený (Milvus milvus) 0-1

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) (1) 1 pár v  r. 2002

Moták pochop (Circus aeruginosus) 4-8

Moták pilich (Circus cyaneus) 0-1

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) do 20 MM

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 1 ? M

Jeřáb popelavý (Grus grus) 1-2 1-2 páry v r. 2002

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 25-30

Sýc rousný (Aegolius funereus) 20-40

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 3-5

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 6-10

Žluna šedá (Picus canus) 17-20

Skřivan lesní (Lullula arborea) 4-8

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 6-8

Lejsek malý (Ficedula parva) 4-8

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 220-250

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 10-15 párů v roce 2001

Monitoring:
� mapování v bodové síti (100 % území, zpracováno 3 700 bodů)
� vybrané druhy: sokol stěhovavý, tetřívek obecný, sovy aj.

Hlavní ohrožující faktory:
� rušení sokolů stěhovavých a výrů velkých na hnízdištích turistikou a horolezectvím
� rušení tetřívků obecných zimními sporty (běžkaři, psí spřežení)
� rušení jeřábů popelavých na hnízdištích
� vybírání hnízd sokolů stěhovavých a výrů velkých
� nezákonné odstřely
� úhyny na sloupech elektrického vedení (sokol stěhovavý, výr velký)
� zarůstání skalních stěn (sokol stěhovavý)
� eutrofizace stojatých vod splachy ze zemědělských pozemků a odpadními vodami z přilehlých obcí
� nevhodná manipulace s hladinou vodních ploch umožňující zvýšenou predaci hnízd v litorálních porostech (jeřáb pope-

lavý)
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� intenzivní pastva (chřástal polní)
� převod luk na ornou půdu (chřástal polní)
� kosení luk a jiné hospodaření na zemědělské půdě pomocí mechanizace v nevhodnou dobu
� zarůstání dlouhodobě neobhospodařovaných ploch stromy a křovinami (chřástal polní, bekasina otavní)
� rozšiřování lesa a úbytek dočasných bezlesí v oblasti postižené imisemi (tetřívek obecný)
� těžba starých lesních porostů (datel černý, kulíšek nejmenší)
� nepůvodní druhy dřevin v porostech
� vysoké stavy predátorů – prasete divokého, lišky obecné a kuny skalní (tetřívek obecný, jeřáb popelavý, bekasina otavní)

potenciální faktory:
� rozvoj zástavby na úkor zemědělské půdy (chřástal polní)

Prioritní opatření:

Sokol stěhovavý
– snížení rušení regulací turistiky a horolezectví v oblasti hnízdišť
– v případě nutnosti zavést strážení hnízd
– hnízdní lokality udržovat bez vegetace nebo jen s nízkou stromovou vegetací, včetně úpatí skalních stěn
– monitorovat úspěšnost hnízdění a rozptyl mláďat
– pokračovat v zabezpečování sloupy elektrického vedení proti úhynům

Chřástal polní
– na významných lokalitách druhu přistupovat ke kosení nebo k pastvě nejdříve až po 20.7., ideálně až v polovině srpna
– nezakládat trvalé pastviny v jádrových lokalitách
– kosit louky ze středu pozemku směrem k jeho okrajům
– na pastvinách zamezit vstupu hospodářských zvířat do nejvíce podmáčených částí
– zabránit sukcesi keřů a stromů na dlouhodobě neobhospodařovaných loukách
– regulovat stavy predátorů - prasete divokého, lišky obecné
– opatření zavádět pružně podle výsledků každoročního monitoringu

Výr velký
– snížit rušení regulací turistiky a horolezectví v oblasti hnízdišť
– zabránit nezákonnému vybírání a ničení hnízd
– pravidelně monitorovat úspěšnost hnízdění a rozptyl mláďat
– pokračovat v zabezpečování sloupů elektrického vedení proti úhynům

Datel černý
– dokončit síť zvláště chráněných území podchycující lesní porosty pralesovitého charakteru vně Národního parku České

Švýcarsko
– plošně převádět lesní porosty na stanovištně, věkově a druhově přírodě blízké (týká se Národního parku České

Švýcarsko)
– ponechávat doupné, trouchnivějící a odumřelé stromy v porostech
– plošně vyloučit nepůvodní druhy stromů z lesních porostů
– zavádět maloplošnou a výběrovou těžbu dřeva
– vytipovat a chránit přestárlé porosty v rámci LHP (vně Národního parku České Švýcarsko)
– v oblasti postižené imisemi vyloučit z těžby listnaté porosty

Tetřívek obecný
V důsledku odlesnění prostoru Děčínský Sněžník – Tisá nárůst početnosti, v současnosti se znovu vysazený les stává pro
druh nevhodným stanovištěm (přesáhl kritickou výšku 4 m)
– cíleně zabránit sukcesi a rozvoji lesa na celé odlesněné imisní ploše
– na lesní půdě vytvořit síť ploch bezlesí, dále ploch s nízkými rozptýlenými dřevinami a ploch podmáčených
– snížit vysoké stavy predátorů - prasete divokého, lišky obecné, kuny skalní
– regulovat zimní rekreační aktivity na místech výskytu
– udržet popřípadě zvýšit podíl břízy, jeřábu, olše v porostech

Jeřáb popelavý
– regulovat stavy predátorů - prasete divokého, lišky obecné, kuny skalní
– zabezpečit klid na hnízdištích, včetně zákazu koupání a windsurfingu
– zakázat negativní zásahy do litorálních porostů
– zakázat negativní ovlivňování vodního režimu na hnízdištích
– zlepšovat kvality vody a aktivně ovlivňovat složení a velikost rybí obsádky v nádržích
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Kulíšek nejmenší
– plošně převádět lesní porosty na stanovištně, věkově a druhově přírodě blízké (týká se Národního parku České

Švýcarsko)
– plošně vyloučit nepůvodní druhy stromů z lesních porostů
– zavádět maloplošnou a výběrovou těžbu dřeva
– vytipovat a chránit (na úrovni lesních oddělení) přestárlé porosty v rámci LHP (netýká se Národního parku České

Švýcarsko)

Literatura:

BENDA, P., 1997: Hnízdění skorce vodního (Cinclus cinclus aquaticus) na třech vybraných vodních tocích chráněné krajinné oblasti
Labské pískovce (České Švýcarsko). Sylvia, 33: 36-43.

BENDA, P., KALÍK, M., & KURKA, P., 1998: První prokázané hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) ve Šluknovském výběžku.
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7. Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady

Zpracoval: Miroslav Honců, Ondřej Volf

Rozloha: 9 244,2 ha

Kraj: Liberecký

Dotčená katastrální území:
Žizníkov, Vítkov u Dobranova, Heřmaničky u Dobranova, Vlčí Důl, Brenná, Zahrádky u České Lípy, Srní u České Lípy,
Boreček, Veselí nad Ploučnicí, Provodín, Jestřebí u České Lípy, Hradčany nad Ploučnicí, Doksy u Máchova Jezera,
Kuřivody, Bezděz, Vrchbělá

Ochrana: 7 MZCHÚ: NPR Břehyně-Pecopala (903,5 ha), NPR Novozámecký rybník (348 ha), NPP Swamp (1,45 ha), PR
Hradčanské rybníky (144,65 ha), PR Slunečný dvůr (2,9 ha), PR Velký a Malý Bezděz (29,06 ha), PP Konvalinkový vrch
(1 ha), tj. MZCHÚ celkem 1 430,56 ha = 15,5 %, 14,6 % (1 347,8 ha) mokřad mezinárodního významu Novozámecký
a Břehyňský rybník

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast představuje kombinaci mokřadních stanovišť, borových lesů na píscích a bezlesí bývalého vojenského
výcvikového prostoru. Nejcennějšími mokřadními lokalitami jsou Novozámecký rybník a Břehyňský rybník, které spolu
s Hradčanskými rybníky, Heřmanickým rybníkem a s Jestřebskými slatinami hostí jeden ze čtyř kvalifikujících se druhů pří-
lohy I - jeřába popelavého (Grus grus). Českolipsko bylo vůbec první oblastí v České republice, kde se jeřábi před více než
dvaceti lety usadili. Druhým druhem, který splňuje kritérium pro navržení ptačí oblasti, je slavík modráček středoevropský
(Luscinia svecica cyanecula), jehož klíčovou lokalitou jsou rozlehlé rákosiny Novozámeckého rybníka. Tamtéž hnízdí ve
významném počtu také cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) – 15 párů v r. 2002 a sýkořice vousatá (Panurus biarmi-
cus) – 35 párů v r. 2002 a také více než polovina párů (7-11) motáka pochopa (Circus aeruginosus) hnízdících v celé oblasti.
Dva až tři páry orla mořského (Haliaeetus albicilla) střídají při hnízdění několik lokalit v lesích v blízkosti rybníků a řeky
Ploučnice.
Jak ukázal podrobný průzkum v letech 2001 a 2002, Českolipsko obývá jedna z největších populací lelka lesního (Capri-
mulgus europaeus) v České republice. Lelky lze zastihnout na pasekách a otevřených plochách mladších výsadeb v boro-
vých lesích na píscích, v rozvolněných rašelinných borech a ve zrušeném vojenském výcvikovém prostoru. Klíčovou
lokalitou je Vrchbělá, bývalá vojenská střelnice a tankodrom, kde hnízdí 20-30 párů lelků. Jde o bezlesí v různém stádiu
sukcese, většinou bez podmáčení, s holými písčitými plochami, travinnými společenstvy, vřesovišti a náletovými porosty
břízy a borovice. Při okrajích, lemovaných vzrostlým borovým lesem, rostou staré exempláře borovice lesní. Významnou
lokalitou je také bývalé vojenské letiště u Hradčan, kde se vyskytují jak sušší stanoviště s porosty vřesu a rozptýlenými bří-
zami, tak stanoviště podmáčená s vegetací tvořenou ostřicemi, břízami a olšemi. V tomto území a přilehlých rašelinných bo-
rech u Hradčanských rybníků hnízdí 6-10 párů lelků.
Ptačí oblast je rovněž navržena pro skřivana lesního (Lullula arborea), pro něhož jsou zdejší borové lesy na písčitém pod-
kladu a vřesoviště ideálním prostředím. Klíčovými lokalitami pro něho jsou rovněž Vrchbělá a Hradčanské letiště.
Ornitologické průzkumy v navržené ptačí oblasti, zejména na Novozámeckém rybníku, mají více než stoletou tradici
a množství zpráv umožňuje sledovat vývoj zdejší avifauny od konce 19. století do současnosti.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

2000 2001 2002 Poznámka

Jeřáb popelavý (Grus grus) 6 6-7 6-7

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) ? 16-19 26-28 výsledky sčítání, odhad 40-55

Skřivan lesní (Lullula arborea) ? 20-30 20-30

Slavík modráček (Luscinia svecica) 20 20-22 15
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Další druhy přílohy I:

2000 2001 2002

Bukač velký (Botaurus stellaris) 1 1 1

Čáp černý (Ciconia nigra) 1 1 1

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 1 1 1

Luňák červený (Milvus milvus) 0 1 1

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 2-3 2-3 2-3

Moták pochop (Circus aeruginosus) 13 14-17 14

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 0 2 2

Chřástal polní (Crex crex) 7-8 8-9 8-9

Výr velký (Bubo bubo) 1-2 2 1

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 2 2-3 2-3

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 4 4-5 5-7

Žluna šedá (Picus canus) 4 4 4

Datel černý (Dryocopus martius) min. 15 17-20 18-20

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria ) 4-5 5 5

Lejsek malý (Ficedula parva) 3-5 3-5 3-5

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 5 do 5 do 5

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 15-20 do 20 do 20

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích: -

Druhy z Červeného seznamu:

2001 2002

Cvrčilka slavíková (Luscinia luscinioidees) 22 17

Monitoring:
� jeřáb popelavý, orel mořský, lelek lesní, slavík modráček
� avifauna Novozámeckého rybníka
� Mezinárodní sčítání vodních ptáků
� mapování hnízdního rozšíření (čtverce 5353, 5453, 5454)

Hlavní ohrožující faktory:
� rušení v době hnízdění: lesní práce, turistika, cykloturistika, sběr lesních plodů a hub, povolené (motoristické) i nepovo-

lené (hudební) hromadné akce (hlavně orel mořský)
� zarůstání otevřených ploch v sousedství mokřadů dřevinami a rákosem (jeřáb popelavý)
� odvodňování rašelinných ploch pro zalesňování (jeřáb popelavý)
� zarůstání otevřených ploch bývalých vojenských cvičišť a v prostoru letiště (lelek lesní, skřivan lesní)
� těžba písku (lelek lesní, skřivan lesní)
� používání insekticidů v lesích – potenciální faktor (lelek lesní, skřivan lesní)

Prioritní opatření:

Jeřáb popelavý
– zachovat rákosové porosty a podmáčené plochy v širším okolí mokřadů a rybníků
– zamezit zalesňování vybraných partií v sousedství hnízdních lokalit (vodění nevzletných mláďat za potravou)
– zachovat louky a pole v přibližně v současném rozsahu, používat klasické tradiční osevní postupy (obilí, kukuřice, řepka,

případně brambory), včetně udržení strnišť po sklizni až do odletu ptáků, tj. do druhé poloviny září
– snižovat stavy prasete divokého na území rezervací, zejména v rákosových porostech
– v jádrových oblastech zřídit 300 m ochranné pásmo, resp. 100 m od hnízda klidovou zónu s vyloučením všech rušivých

zásahů
– zakázat vstup na hnízdní lokality v době od 1.3. do 15.8. instalací tabule se zákazem
– na hnízdištích omezit lov zvěře
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Lelek lesní
– blokovat postup vegetační sukcese v některých jádrových územích
– uchovat v jádrových územích vysoký podíl otevřených ploch s mozaikovitými porosty vřesu na suchých místech a trav na

místech podmáčených
– v jádrových územích zajistit existenci mladších rozvolněných porostů listnatých dřevin především břízy
– strukturovat lesní okraje jádrových území tak, aby se co nejvíce prodloužily
– na otevřených plochách jádrových území podporovat zachování výstavků borovice lesní
– zamezit dalšímu odvodňování jádrových území, funkčnost odvodňovacích příkopů zrušit jejich přehrazením
– v lesních porostech udržet vysoký podíl borovice lesní, zvýšit podíl břízy
– lesní hospodaření provádět tak, aby zůstala zachována mozaika věkově různorodých porostů včetně pasek, jejichž

velikost by měla být do 1 ha,  nejméně 0,5 ha
– na nově vytvořených pasekách umožnit vývoj náletových porostů břízy na určitém podílu jejich plochy
– neotvírat těžbu písku v klíčových lokalitách druhu

Skřivan lesní
– blokovat postup sukcese v některých jádrových územích.
– udržovat holé písčité plochy bez vegetace, příp. s nízkou bylinnou vegetací
– zachovat druhovou skladbu lesů s vysokým podílem borovice lesní
– neotvírat těžbu písku v jádrových lokalitách
– nepovolit používání insekticidů ani herbicidů

Slavík modráček (a cvrčilka slavíková)
– zajistit řízenou péči o hlavní hnízdiště v rákosinách Novozámeckého rybníka – omezování zarůstání křovinami

Orel mořský
– na známých hnízdištích zajistit klid informováním vlastníků pozemků a dohodnutím režimu lesních prací, odklonem

turistických tras
– na vybraných lokalitách zajistit přikrmování v zimních měsících
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8. Jizerské hory

Zpracoval: Pavel Vonička

Rozloha: 11 673,6 ha

Kraj: Liberecký

Dotčená katastrální území: Frýdlant, Raspenava, Lázně Libverda, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem, Oldřichov v Hájích,
Jizerka, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Desná III

Ochrana: 100 % v CHKO Jizerské hory, 15 MZCHÚ: NPR Jizerskohorské bučiny (950,53 ha), NPR Rašeliniště Jizerky
(112,21 ha), NPR Rašeliniště Jizery (189,11 ha), PR Černá jezírka (57,76 ha), PR Černá hora (70,73 ha), PR Jedlový důl
(12,59 ha), PR Klečové louky (5,33 ha), PR Na Čihadle (4,08 ha), PR Nová louka (31,69 ha), PR Prales Jizera (92,44 ha), PR
Ptačí kupy (13,36 ha), PR Rybí loučky (21,51 ha), PP Na Kneipě (0,44 ha), PP U Posedu (1,16 ha), PP Vlčí louka (5,87 ha),
tj. MZCHÚ celkem 1 568,81 ha =  13,4 %

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast zahrnuje náhorní plošinu a severní svahy Jizerských hor strmě spadající do údolí říčky Smědé. Náhor-
ní plošina prošla v posledních 30 letech velmi dramatickým vývojem. Smrkové monokultury, které v minulosti nahradily
původní jedlobukové pralesy, byly vážně poškozeny imisemi a následně kalamitami obaleče modřínového a lýkožrouta
smrkového. Naprostá většina poškozených porostů byla velkoplošně odtěžena, část odumřela. Zbytky starých smrčin se do-
chovaly většinou jen v rezervacích. Následně byla náhorní plošina znovu zalesněna, v převážné míře opět smrkem ztepilým
a introdukovaným smrkem pichlavým.
Uvedený vývoj se odrazil i ve složení ptačích populací. Odlesněním vrcholové partie Jizerských hor se vytvořily vhodné pod-
mínky pro tetřívka obecného (Tetrao tetrix), jehož populace začátkem devadesátých let minulého století vzrostla. Dominant-
ním ptačím druhem holin se stala linduška luční (Anthus pratensis), rovněž došlo k rozšíření a postupnému zvyšování stavů
čečetky zimní (Carduelis flammea), hýla rudého (Carpodacus erythrinus) nebo bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra).
Na odlesněných pláních vrcholové části ptačí oblasti dochází k periodickým gradacím populací hraboše mokřadního (Mic-
rotus agrestis), které vytvářejí potravní nabídku pro dravce a sovy. Postupně se zahušťuje populace sýce rousného (Aegolius
funereus), která zaznamenala nárůst v posledních deseti letech díky podpoře hnízdních možností vyvěšováním budek. Stále
častěji se zde objevuje v hnízdní době moták pilich (Circus cyaneus).
Na druhé straně došlo k výraznému úbytku jiných ptačích druhů. Kritický je stav zvláště u lesních kurů - tetřev hlušec (Tet-
rao urogallus) patří v současnosti k prakticky vyhynulým druhům, kriticky ohrožený je i jeřábek lesní (Bonasa bonasia).
Slabé jsou ve vyšších polohách rovněž populace některých lesních druhů pěvců, zejména sýkory uhelníčka (Parus ater)
a parukářky (Parus cristatus). Velmi vzácným obyvatelem Jizerských hor je rovněž kos horský (Turdus torquatus), jehož
hnízdění nebylo v novější době potvrzeno.
V současné době již nově založené smrkové kultury na celé náhorní plošině rychle odrůstají, hromadná tokaniště tetřívků
postupně zarůstají hustými smrkovými mlazinami a tok se přesouvá na přehledné komunikace a průseky. Zde však ptáky
ruší turisté a lesnický provoz. Tetřívek nemá možnost ustoupit ani na tradiční biotopy, neboť řada historických tokanišť na
rašeliništích je po celou sezónu hojně navštěvována turisty. K tomu přistupuje i značné rušení sběrem lesních plodů.
Na rašelinných loukách, které jsou tradičními tokaništi tetřívků, ojediněle hnízdí bekasiny otavní (Gallinago gallinago).
Na polské straně v oblasti Rašeliniště Jizery bylo opakovaně zaznamenáno hnízdění jeřába popelavého (Grus grus). Vzhle-
dem ke shodnému charakteru biotopů na obou stranách řeky Jizery je možné hnízdění i na území ČR. Na štěrkových nápla-
vech Jizery hnízdí kulík říční (Charadrius dubius). Zajímavé je hnízdění několika párů krutihlava obecného (Jynx torquilla)
v proschlých zbytcích rašelinných smrčin.
Severní část navrženého území, zahrnující NPR Jizerskohorské bučiny s ochranným pásmem, má odlišný charakter. Jde
o nejrozsáhlejší komplex horských smíšených lesů s převahou buku v sudetských pohořích. Ve starých bukových porostech
vzácně hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), lejsek malý (Ficedula parva) a včelojed lesní (Pernis apivorus). K pravidelně
hnízdícím druhům patří holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), sýc
rousný (Aegolius funereus), v posledních letech i kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) atd. V roce 2002 vyhnízdil po-
prvé v nové době v této oblasti sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Skalní masivy na prudkých severních svazích využívá
ke hnízdění výr velký (Bubo bubo).
Na potocích běžně hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus) a konipas horský (Motacilla cinerea).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

2000 2001 2002 Poznámka

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 77 93 100 MM

Sýc rousný (Aegolius funereus) 30 100 70-80 budky i přirozené dutiny
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Další druhy přílohy I:

2000 2001 2002 Poznámka

Čáp černý (Ciconia nigra) 1-2 1-2 1-2

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 1-2 1-2 2-3

Moták pilich (Circus cyaneus) 0-1 0-1 1-2

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) - (1) 1 2001 nehnízdící pár, 2002 1 mládě

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 3-5 3-5 3-5

Jeřáb popelavý (Grus grus) (2) (1-2) (1-2)
potvrzené hnízdění na polské straně,
pravděpodobné i na české straně

Chřástal polní (Crex crex) 0-1 0-1 1-2 M

Výr velký (Bubo bubo) 2-3 2-3 2-3

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 1-2 3-5 2-5

Žluna šedá (Picus canus) 10-20 10-20 10-20

Datel černý (Dryocopus martius) 30-40 30-40 30-40

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 2-3 2-3 2-3

Lejsek malý (Ficedula parva) 10-20 10-20 10-20

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 5-10 5-10 5-10

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2001 2002

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 10-15 10-20

Monitoring:
� mapování hnízdního rozšíření ptáků
� Jednotný program sčítání ptáků (linie)
� rozšíření a početnost tetřívka obecného
� rozšíření a hnízdní biologie bramborníčka hnědého
� hnízdění dutinových sov a dravců v budkách
� hnízdění dutinových pěvců, skorců a konipasů  v budkách
� výzkum obratlovců NPR Rašeliniště Jizery
� sledování stanovištních a vegetačních změn na rašeliništích

Hlavní ohrožující faktory:
� rušení zimní lyžařskou turistikou, cykloturistikou, pěší turistikou, hromadnými sportovními akcemi, lesním provozem

(doprava), sběrem lesních plodů a myslivci (tetřívek obecný)
� rušení horolezectvím (sokol stěhovavý)
� zalesňování, odrůstání vysázených kultur smrků: ubývání potenciálních tokanišť a snižování potravní nabídky tetřívků
� zvýšený tlak predátorů, zejména lišek (tetřívek obecný)
� imisní poškození lesů

Prioritní opatření:

Tetřívek obecný
Dlouhodobým cílem je zachování životaschopné a úspěšně se rozmnožující stabilní populace, čítající nejméně 200 dospě-
lých ptáků. Navržená opatření (DOSTÁL 2002) by měla napodobit na vybraných plochách podmínky, které v Jizerských
horách tetřívek nalezl před zhruba 10 lety a na jejichž změnu reagoval zásadním zvýšením početnosti. Je zapotřebí udržet co
nejrozsáhlejší odlesněné plochy (trvalé bezlesí) jako tokaniště a prostorově, druhově, mikroklimaticky i věkově rozrůzněné
okraje těchto volných ploch jako celoroční stanoviště  tetřívka.

a) odstranění porostů smrku ztepilého a pichlavého na kruhové ploše cca 2-3 ha v atraktivních klidových lokalitách, úklid či
spálení biomasy, vzniklé při odlesnění

b) podpora zvýšení pestrosti rostlinného pokryvu - v 60-80 cm vysoké monokultuře třtiny chloupkaté se neuchytí druhy
rostlin, vázající na sebe hmyz a sloužící i jako potrava (květy suchopýru)
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c) pravidelné kosení s úklidem biomasy (po 15. srpnu) – nutné pro přehlednost stanoviště, přístupnost ptákům k potravě,
vliv na „proteplení stanoviště“ se projeví i následující jaro – nižší travní pokryv omezí ranní rosu (teplo a sucho je jednou
ze základních podmínek pro vývoj mláďat)

d) podpora mravenišť – dostatek bílkovin v potravě je klíčový pro přežívání i vývoj mláďat
e) podpora drobných vodních ploch na bezlesých stanovištích - šetrné a citlivé prohloubení stávajících a založení nových

tůněk – zvýšení výskytu hmyzu (potrava)
f) oplocení ploch z důvodu:

– omezení tlaku některých predátorů (liška, prase divoké) zvláště při hnízdění
– zamezení podzimní koncentrace jelení zvěře na atraktivních pastevních plochách a následného zvýšeného zájmu

myslivců a tedy i rušení výkonem práva myslivosti
– omezení turistiky a sběru lesních plodů jako významných zdrojů rušení
– komplexní ochrana výsadeb vhodných dřevin proti poškozování zvěří

g) zavádění a podpora pro tetřívka důležitých dřevin, zejména břízy, jeřábu (oblíbená zimní potrava) a borovice kleče
(dominantní zimní potrava i vhodný zimní kryt), do okrajových částí odlesněných ploch

h) vyhlášení těchto ploch jako přechodně chráněných z důvodu ochrany silně ohroženého druhu dle vyhl. č. 395/1992b Sb.
i)   usměrnění všech turistických tras mimo určené oblasti
j) pomístné narušení travního drnu na minerál – možnost popelení, sběru nezbytných gastrolitů ptáky, soustředění hmyzu
k) zavedení pravidelného monitoringu s podchycením výchozího stavu biotopu (z hlediska entomologického, orni-

tologického, botanického atd.) - studijní plochy, s možností sledování přirozené sukcese i zhodnocení vlastní účinnosti
změny kategorie lesa.

l) výstavba pozorovacího zařízení (krytá kazatelna) u každé plochy: studijní pozorování, fotodokumentace, kontrola
a ostraha ploch

m) vytvoření ochranného pláště - hustého smrkového porostu na hranici ploch vhodnými pěstebními zásahy, péče o verti-
kální zápoj do vyšších věkových tříd, snížení zakmenění pod 0,7 – optická a zvuková bariéra proti rušení z okolí,
vytvoření příznivého mikroklimatu

V rámci přípravy LHP na LHC Jablonec pro období 2003-2012 byly v navržené ptačí oblasti vymezeny porosty, které jsou
zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení, tj. lesy, kde jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.
Veřejným zájmem je v tomto případě ochrana tetřívka, resp. zajištění vhodných stanovištních podmínek pro tetřívka. Vy-
mezeny byly tři porosty na náhorní plošině o celkové výměře 66,15 ha.

Sýc rousný
– pokračovat v projektu podpory populace budkami do doby, než budou na náhorní plošině Jizerských hor vytvořeny

podmínky pro existenci přirozených dutin (porosty jsou teprve 10-20 let staré): údržba systému budek - výměny a opravy
poškozených budek se každoročně týkají 5-10 % z cca 600 budek rozmístěných v navržené ptačí oblasti, kontrola
obsazenosti budek, příp. kroužkování mláďat, čištění budek po hnízdním období

– rozšířit výměru bezzásahových území ve starých bučinách

Sokol stěhovavý
– vytvořit podmínky pro trvalé usazení a hnízdění několika párů ve skalních masivech na severních svazích hor, tj. zajistit klid

pro hnízdící páry omezením návštěvnosti a zejména horolezectví a chránit hnízda před vybíráním mláďat strážením

Jeřáb popelavý
Na polské straně údolí Jizery hnízdí od roku 1999 (v r. 2000 2 páry), na naší straně se vyskytuje běžně, hnízdění ale neprokázáno.
– udržet území bez přístupu veřejnosti a ponechat  bez lesnických zásahů, tj. samovolnému vývoji

Lejsek malý
– rozšířit výměru bezzásahových území ve starých bučinách

Bekasina otavní
– důsledně chránit rašelinné louky
– omezit rušení na hnízdištích
– snížit predační tlak redukcí stavů lišek a prasat divokých

Literatura:
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9. Krkonoše

Zpracoval: Jiří Flousek

Rozloha: 39 728 ha

Kraje: Liberecký, Královéhradecký

Dotčená katastrální území: Polubný, Harrachov, Rokytno, Bedřichov v Krkonoších, Příchovice u Kořenova, Špindlerův
Mlýn, Paseky nad Jizerou, Dolní Rokytnice, Vítkovice v Krkonoších, Horní Rokytnice nad Jizerou, Horní Malá Úpa,
Labská, Jablonec nad Jizerou, Františkov v Krkonoších, Pec pod Sněžkou, Buřany, Horní Dušnice, Bratrouchov, Dolní
Malá Úpa, Přední Labská, Stromkovice, Velká Úpa II, Strážné, Horní Lysečiny, Horní Albeřice, Jestřabí v Krkonoších,
Poniklá, Dolní Dvůr, Hořejší Vrchlabí, Roudnice v Krkonoších, Přívlaka, Benecko, Velká Úpa I, Křížlice, Černý Důl, Dolní
Albeřice, Horní Štěpanice, Dolní Lysečiny, Temný Důl, Víchovská Lhota, Mrklov, Víchová nad Jizerou, Černá Hora
v Krkonoších, Suchý Důl v Krkonoších, Horní Maršov, Rýchory, Žacléř, Dolní Štěpanice, Horní Lánov, Maršov III,
Valteřice v Krkonoších, Vrchlabí, Prkenný Důl, Maršov II, Čistá v Krkonoších, Horní Branná, Sklenářovice, Vernířovice,
Prostřední Lánov, Bolkov, Maršov I, Babí, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, Kalná Voda

Ochrana: 100 % Krkonošský národní park + 20,3 % ochranného pásma, 100 % v BR a IBA Krkonoše, 0,5 % (208,8 ha)
mokřad mezinárodního významu Krkonošská rašeliniště, 12 MZCHÚ: PP Boberská stráň (18,86 ha), PP Černohorská
rašelina (72,04 ha), PP Herlíkovické štoly (0,01 ha), PP Klínový potok (0,29 ha), PP Labská soutěska (2,80 ha), PP Lom
Strážné (4,22 ha), PP Mechové jezírko (6,80 ha), PP Prameny Labe (2 883,90 ha), PP Prameny Úpy (4 279,79 ha), PP
Rýchory (142,95 ha), PP Slunečná stráň (14,91 ha), PP V bažinkách (31,38 ha), tj. MZCHÚ celkem 7 457,95 ha = 18,8 %

Ornitologický význam:
Při mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 1991-94 bylo na české straně Krkonoš zjištěno celkem 155 druhů ptáků,
mezi nimi 135 druhů prokazatelně nebo pravděpodobně hnízdících (bez druhů uniklých ze zajetí) a dalších 9 druhů s hnízdě-
ním možným. Celé pohoří je důležité především jako hnízdiště řady vzácných a ohrožených ptáků. Ze 155 zjištěných druhů
je 62 uvedeno mezi zvláště chráněnými v ČR (8 druhů kriticky a 33 silně ohrožených), 32 je jmenováno v příloze I směrnice
ES o ochraně volně žijících ptáků a 72 patří k zájmovým druhům evropské ochrany přírody (SPEC). Od roku 1989 jsou Kr-
konoše zařazeny mezi významné ptačí oblasti v Evropě v rámci projektu BirdLife International Important Bird Areas
(IBA).
Na základě výskytu významných druhů ptáků se mezi ornitologicky nejhodnotnější oblasti Krkonoš řadí alpínské vrcholy,
ledovcové kary a subarktická rašeliniště na hřebenech v západní a východní části pohoří a mozaika lesních a lučních biotopů
v oblasti Rýchor a jejich podhůří na jihovýchodě území.
V klečových porostech na subarktických rašeliništích a podmáčených subalpínských loukách hnízdí od roku 1978 jediná
populace slavíka modráčka tundrového (Luscinia svecica svecica) v České republice. Skalní srázy a kamenitá pole ledovco-
vých karů a nejvyšších vrcholů obývá izolovaná populace pěvušky podhorní (Prunella collaris), která je jedinou stabilní
populací tohoto druhu u nás. Rovněž nepočetná, ale největší v ČR, je populace lindušky horské (Anthus spinoletta), druhu
obývajícího ledovcové kary, suťová pole, subalpínské a alpínské louky. Velice vzácným obyvatelem krkonošské tundry je
kulík hnědý (Charadrius morinellus), jehož populace dosahovala v 19. století zřejmě několik desítek párů, ale v polovině
20. století vyhynula. Další hnízdění bylo prokázáno až v roce 1999 a opakovaně i v roce 2002. Do Krkonoš se po zhruba 30
letech navrátil i sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a od roku 1992 tu pravidelně hnízdí 1-2 páry.
Obhospodařované louky a pastviny ve středních a vyšších polohách i dlouhodobě nekosené vlhké horské louky a pásy nitro-
filní vegetace pod horskými boudami, jsou stanovišti chřástala polního (Crex crex), jehož početnost v Krkonošském národ-
ním parku byla v 80. letech minulého století odhadnuta na rozhraní kategorií 1-5 a 6-25 párů, 90. let však začala nápadně
narůstat až na 137 volajících samců v roce 2002.
Běžným krkonošským druhem je tetřívek obecný (Tetrao tetrix), vyskytující se v polohách 900-1500 m n. m. na lučních en-
klávách a imisních holinách uprostřed smrkových lesů, v ledovcových karech a na subalpínských loukách s roztroušenými
porosty kleče. Pozitivně reagoval na odumírání lesních porostů a vznik rozsáhlých imisních holin, zarůstajících pionýrský-
mi dřevinami (jeřáb ptačí, vrby). Podobně s rostoucím poškozením lesů a se souběžným prosvětlováním porostu a rozvojem
bohatého bylinného patra na imisních holinách stoupla na úkor lesních druhů rovněž početnost dalších druhů otevřených
ploch, např. lindušky lesní (Anthus trivialis) nebo bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra).
Vzácným lesním druhem je čáp černý (Ciconia nigra), hnízdící v Krkonoších od roku 1952, především ve smíšených lesích
se staršími buky nebo skalními výchozy, často v blízkosti vodních toků. Poměrně početný je sýc rousný (Aegolius funereus),
jehož stanovištěm jsou různověké i stejnověké smíšené a jehličnaté porosty s mýtinami a holinami nebo sousedící s lučními
enklávami, ojediněle rovněž imisní holiny jen s jednotlivými suchými stromy. Nezbytná je přítomnost přirozených nebo
umělých dutin.
V době jarního a podzimního tahu protahuje přes Krkonoše řada druhů ve vysoké početnosti, žádná důležitá tahová zastávka
se však v uvedené oblasti nenalézá.
Během uplynulých zhruba 100 let bylo v Krkonoších zjištěno kolem 250 hnízdících a migrujících druhů.
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Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998-2002 1998 1999 2000 2001 2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 7-10

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 100-140 MM 84 111 135

Chřástal polní (Crex crex) 100-150 MM 88 97 127 112 137

Sýc rousný (Aegolius funereus) cca 90 82 38 37 69

Datel černý (Dryocopus martius) 60-70

Slavík modráček tundrový (Luscinia s. svecica) 24-33 MM 24 31 26 33

Lejsek malý (Ficedula parva) 60-70

Další druhy přílohy I:

1998-2002

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 3-5

Luňák hnědý (Milvus migrans) 0-1

Luňák červený (Milvus milvus) 0-1

Moták pilich (Circus cyaneus) 0-1

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 2

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) cca 10 MM

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 0-1

Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 1-2

Výr velký (Bubo bubo) 4-5

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 7-10

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 0-2

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2-3

Žluna šedá (Picus canus) 5-7

Skřivan lesní (Lullula arborea) 0-1

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 0-1

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 200-250

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

1998-2002

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 3-5

Linduška horská (Anthus spinoletta) 80-100

Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 9-14

Kos horský (Turdus torquatus) asi 240

Monitoring:
� mapování hnízdního rozšíření ptáků na celém území Krkonoš (v síti 2,9 x 2,8 km, 1991–1994)
� vliv imisního poškození lesů na ptáky (bodová a liniová metoda: 200 bodů, 90 km linií, 2x během hnízdního období, od

r. 1983)
� početnost zimujících ptáků (liniová metoda, od r. 1991)
� kroužkovací akce – noční odchyty ptáků (od r. 1980)
� avifauna krkonošských rašelinišť (bodová metoda, 1989-1990, 2000-2001)
� dravci (sokol stěhovavý, ostříž lesní) - početnost (od r. 1991)
� tetřívek obecný – početnost (od r. 1998)
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� tetřev hlušec – záchranný chov a reintrodukce (od r. 1977), telemetrie (2000-2002)
� chřástal polní – početnost, kroužkování (od r. 1997)
� sýc rousný – početnost, vyvěšování a kontrola budek (od r. 1992)
� slavík modráček tundrový – komplexní výzkum hnízdní biologie (od r. 1989)
� linduška luční – komplexní výzkum hnízdní biologie (od r. 2001)

Hlavní ohrožující faktory:
� imisně ekologické zatížení: významná negativní závislost mezi stupněm poškození lesních porostů a počtem hnízdících

druhů, jejich celkovou početností a druhovou diverzitou, ústup lesních druhů ptáků (naopak nárůst početnosti druhů otev-
řených prostranství)

� intenzivní cestovní ruch (každoročně 6-8 milionů návštěvníků, 6 000 trvale obydlených nebo rekreačních objektů, asi 360
lanovek a vleků a zhruba stejný počet sjezdových tratí, přes 700 km turistických cest): rušení především druhů volných
ploch na hnízdištích (sokol stěhovavý, tetřívek obecný, slavík modráček, kulík hnědý, linduška horská, pěvuška podhorní)

� ekonomické využívání Krkonoš: např. požadavky na výstavbu nových lanovek, vleků a sjezdovek, obvykle spojené s ná-
roky na odlesnění (ovlivnění lesních druhů ptáků, především sýce rousného, datla černého a kosa horského) - častým ře-
šením je kompromis, ne vždy optimální z pohledu ochrany přírody

� kosení luk a pastva v hnízdním období: ničení hnízd a usmrcování mláďat, ničení stanovišť (chřástal polní)
� zvýšená kyselost vodních toků (pod vlivem kyselých srážek): následný pokles početnosti až vymizení ryb jako významné

složky potravy některých druhů (čáp černý)
� vybírání hnízd (sokol stěhovavý)

Prioritní opatření:
� postupně rekonstruovat ekosystémy národního parku směrem k přirozenému stavu
� zachovat druhovou rozmanitost všech přirozených a vybraných druhotných společenstev (např. horské louky)
� rozvoj a hospodářskou činnost v území podřídit diferencovaným požadavkům jednotlivých zón národního parku
� při ochraně lesních porostů i nelesních ploch proti chorobám a škůdcům nepoužívat chemické prostředky, preferovat

možnosti biologické ochrany
� myslivecké hospodaření podřídit požadavkům ochrany přírody a pěstování lesa: dokončit redukci jelení zvěře na stano-

vené kmenové stavy, následně v 1. a 2. zóně národního parku postupně likvidovat a dále již nezřizovat myslivecká zaříze-
ní, umožňující koncentraci zvěře na malé ploše, a omezovat zařízení sloužící k lovu; sítí udržovaných přezimovacích
obůrek u hranic 3. zóny a ochranného pásma národního parku soustředit zbývající část jelení populace, a minimalizovat
tak zimní poškozování lesních porostů

� především ve 3. zóně národního parku zachovat luční enklávy, zajišťující zejména mimoprodukční funkce travních po-
rostů; tohoto cíle dosáhnout kombinací tradičního hospodaření spojeného s chovem dobytka, lokálního využití produktů
a poskytování služeb turistickému ruchu (agroturistika), případně dalšími vhodnými způsoby zemědělské činnosti

� v zemědělské činnosti v ochranném pásmu prosazovat zavedení přírodě blízkých technologií se zaměřením na přiměřený
chov hospodářských zvířat, a to i na lučních enklávách turistických center; zajišťovat pravidelnou sklizeň sena

� zintenzívnit a zkvalitnit informační a výchovný systém Správy KRNAP s dopadem na místní obyvatelstvo i návštěvníky
národního parku

Čáp černý
– pravidelně monitorovat stav populace, kontrolovat hnízdiště
– konzultovat lesní těžby v okruhu nejméně 500 m od všech zjištěných hnízd (vč. neobsazených) s pracovníky ochrany

přírody ještě před započetím prací
– neprovádět jakékoliv rušivé činnosti v okolí obsazených hnízd během hnízdního období (především lesní těžby, výsadby

a přibližování dřeva v okruhu nejméně 500 m od hnízda, v protisvahu i více, v období od 15. března do 15. června)
– zajistit okamžitou vzájemnou informovanost Správy KRNAP a vlastníků či uživatelů pozemků při zjištění nového

hnízdiště

Tetřívek obecný
– pravidelně monitorovat stav populace (v době toku)
– chránit a obnovovat přirozené typy prostředí
– zvyšovat potravní nabídku zachováním nebo výsadbou preferovaných původních druhů dřevin (bříza, buk, jeřáb, jíva,

olše) a zamezením úbytku brusnicovitých rostlin a vřesu v důsledku zarůstání ploch travou a náletovými dřevinami nebo
ničení vysokými stavy jelenů

– chránit, případně obnovovat mraveniště
– vyloučit jakékoliv rušení na hromadných tokaništích, celoročně omezit vyrušování v celé oblasti výskytu (usměrňovat

lesní práce, usměrňovat, případně omezovat turistické a rekreační aktivity)
– kontrolovat a regulovat predátory, zejména lišku obecnou a prase divoké
– provádět osvětu mezi myslivci, místními občany a návštěvníky území
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Chřástal polní
– zavést agro-environmentální program s následujícími opatřeními:
(a) pro kosené louky:

– na všech loukách kosit od středu pozemku k jeho okraji, nekosit hromadným nasazením sekaček, udržovat co
nejpomalejší rychlost sečení

– na loukách s koncentracemi chřástalů posunout termín seče nejdříve na začátek července (zajistí se alespoň úspěšné
vysezení prvních snůšek), v ideálním případě však kosit až od poloviny srpna (zajistí se vyvedení mláďat z obou
snůšek)

(b) pro pastviny:
– nezakládat trvalé pastviny v místech koncentrovaného výskytu chřástalů
– v ohrazených trvalých velkoplošných pastvinách instalovat vnitřní ohradníky kolem pramenišť a dalších

podmáčených ploch ještě před začátkem pastvy, tato místa přepásat od srpna do zimy, vyjma prameništních ploch, kde
by došlo k destrukci a degradaci mokřadu nadměrným rozšlapem

– nezahajovat pastvu na místech chřástaly již obsazených
– zpracovat pro každého majitele/uživatele luk v zájmových lokalitách základní harmonogram sklízení luk a pastvy

s ohledem na ochranu druhu a příslušná opatření realizovat pružně s ohledem na výsledky monitoringu v dané hnízdní
sezóně

– zabezpečit finanční dotace na uvedený typ hospodaření z existujících nebo očekávaných dotačních titulů (fondy EU,
Program péče o krajinu apod.)

Sýc rousný
- ponechávat v porostech staré doupné stromy a mrtvé stromy „nastojato“
- podporovat nabídku hnízdních příležitostí vyvěšováním a údržbou budek

Datel černý
– vyloučit holosečnou těžbu, preferovat těžbu individuálním výběrem
– ponechávat v porostech staré doupné stromy a mrtvé stromy „nastojato“

Slavík modráček tundrový
– usměrňovat pohyb turistů na hnízdních lokalitách
– zakázat držení (chov) koček a psů na horských boudách v 1. zóně národního parku, případně alespoň vyloučit jejich volný

pohyb mimo vnitřní prostory těchto objektů

Lejsek malý
– vyloučit holosečnou těžbu, preferovat těžbu individuálním výběrem
– ponechávat v porostech staré doupné stromy a mrtvé stromy „nastojato“

Sokol stěhovavý
– usměrňovat pohyb turistů a omezit (případně vyloučit) rušení na hnízdních lokalitách
– neprovádět jakékoliv rušivé činnosti na hnízdních lokalitách během hnízdního období (především lesní těžby

a přibližování dřeva vrtulníkem v období od začátku února do konce července)
– vyloučit vybírání hnízd (je-li vůbec možné: hlídání v terénních a klimatických podmínkách Krkonoš se nesetkalo

s úspěchem)

Kulík hnědý
– vyloučit rušení na (pro turisty) uzavřených potenciálních hnízdních lokalitách; usměrňovat pohyb turistů na přístupných

hnízdních lokalitách
– zakázat držení (chov) koček a psů na horských boudách v 1. zóně národního parku, případně alespoň vyloučit jejich volný

pohyb mimo vnitřní prostory těchto objektů
– koordinovat a usměrňovat výzkumné aktivity na všech hnízdních lokalitách během hnízdního období, případně je

dočasně omezit v případě hnízdního výskytu kulíka

Linduška horská
– usměrňovat pohyb turistů v hnízdních biotopech (především ledovcové kary, subalpínské a alpínské louky, suťová pole)
– zakázat držení (chov) koček a psů na horských boudách v 1. zóně národního parku, případně alespoň vyloučit jejich volný

pohyb mimo vnitřní prostory těchto objektů

Pěvuška podhorní
– usměrňovat případně omezit nadměrné rušení návštěvníky na nejvýznamnější hnízdní lokalitě české části Krkonoš

(vrchol Sněžky)
– zakázat držení (chov) koček a psů na horských boudách v 1. zóně národního parku, případně alespoň vyloučit jejich volný

pohyb mimo vnitřní prostory těchto objektů
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Kos horský
– rekonstruovat imisemi rozvrácené horské smrkové porosty v druhové a prostorové skladbě blížící se přirozenému stavu

a odpovídající stanovištním podmínkám
– zachovat mozaiku lesních a nelesních biotopů, tj. vyloučit (případně individuálně posuzovat) zalesňování stávajících

lučních enkláv v polohách zhruba nad 900 m n. m.
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10. Rožďalovické rybníky

Zpracovali: Lubor Urbánek, Miroslav Jelínek, Zbyněk Smolík, Vladimír Šoltys

Rozloha: 6 115 ha

Kraje: Královéhradecký, Středočeský

Dotčená katastrální území: Brodek, Kopidlno, Hasina, Křešice u Psinic, Podolí u Rožďalovic, Rožďalovice, Mlýnec
u Kopidlna, Běchary, Budčeves, Zámostí u Rožďalovic, Nečas, Břístev, Nové Zámky, Chotěšice, Ledečky, Svídnice
u Dymokur, Nouzov u Dymokur, Dymokury, Malá Strana u Chotěšic, Záhornice u Městce Králové, Činěves, Městec
Králové, Vinice u Městce Králové

Ochrana: -

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast Rožďalovické rybníky je tvořena volnou soustavou rybníků malé až střední velikosti (1,56-65,81 ha),
ležících v lesnaté oblasti rozhraní Nymburska a Jičínska. Lesy jsou převážně tvořeny doubravami.
Ornitologicky je oblast sledována nepravidelně od 60. let, podrobně v letech 1971-1986 a méně pravidelně (jen některé lo-
kality) v 90. letech. V území se vyskytuje 33 druhů přílohy I směrnice o ptácích, z nichž nejméně 20 druhů hnízdí. Z druhů
významných pro Českou republiku a nezařazených do směrnice I (zvláště chráněné druhy) se v území vyskytuje 40 druhů.
Oblast je významná především pro druhy ptáků hnízdících v rákosinách. Nejvýznamnější z nich je jeřáb popelavý (Grus
grus), hnízdící v bažinatých místech s rákosinami, zejména tam, kde jsou poblíž podmáčené louky a rozvolněné listnaté
lesy. Téměř na všech rybnících hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus), který dává přednost litorálním rákosinám před
terestrickými. V minulosti hnízdilo v oblasti až 24 párů, současný stav činí 15-17 párů. Zatímco oba uvedené druhy splňují
kritéria pro navržení ptačí oblasti, bukač velký (Botaurus stellaris) a chřástal kropenatý (Porzana porzana) stanovené mini-
mální počty dosahují jen nepravidelně. Po úspěšném zavedení navrhovaných opatření by se však mohli, spolu s bukáčkem
malým (Ixobrychus mininutus) a chřástalem malým (Porzana parva), zařadit mezi kvalifikující se druhy.
V oblasti také pravidelně hnízdí 1-2 páry orla mořského (Haliaeetus albicilla), v zimě se na rybnících nepravidelně zdržují
až čtyři ptáci. Téměř každoročně v území hnízdí luňák hnědý (Milvus migrans) a v posledních dvou letech také luňák
červený (Milvus milvus).
Navržená oblast je také významným tahovým stanovištěm zejména vodních ptáků (až 3 000-4 000 ex.) a dravců (luňáci,
motáci, ostříž lesní, orel mořský, orlovec říční). Pro protahující husy, hlavně husy polní (Anser fabalis), lokalita nabízí až do
zámrazu jak vhodné prostředí pro odpočinek, tak potravu na okolních polích.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002

Moták pochop (Circus aeruginosus) 17 16 15-16 15 16

Jeřáb popelavý (Grus grus) 2 2-3 3 3 5(-7)

Další druhy přílohy I:

1998 1999 2000 2001 2002

Bukač velký (Botaurus stellaris) 3 2 1-2 3 2-3

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 1 2 2-3 4 4

Čáp černý (Ciconia nigra) 2 2 2 2 2

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 1 1 1 1 1

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 0 0 1 1 1

Luňák hnědý (Milvus migrans) 1-2 1 1 1? 1

Luňák červený (Milvus milvus) 0 0 0 1 1

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1 1 1 2 1

Moták lužní (Circus pygargus) 0 0 1 1 0

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 6 7-8 6-7 3 4

Chřástal malý (Porzana parva) 2 2-3 3 4 3

Chřástal polní (Crex crex) 4 2 2 3 3
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Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) ? 1-2 2 3 2

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 5 4-5 5 5 5

Žluna šedá (Picus canus) 2 1-2 2 1 1

Datel černý (Dryocopus martius) 9-10 12 13-15 14 15

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 16 15-17 16 15 10

Slavík modráček (Luscinia svecica) 1-2 1-2 2 3 2

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 60-70 65-75 70 80 75

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 50 45-55 40-50 40 40-50

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2001 2002

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) min. 20 27-30

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 20 12-15

Monitoring:
� vybrané druhy: potápka černokrká, bukač velký, husa velká, čáp černý, čáp bílý, orel mořský, jeřáb popelavý, chřástali,

racek chechtavý, sýkořice vousatá, slavík modráček, cvrčilky
� odchyt rákosinových druhů a chřástalů

Hlavní ohrožující faktory:
� eutrofizace rybníků, vysoká rybí obsádka, udržování rybníků na vysoké vodě a následně rozpad litorálních rákosin (bu-

kač velký, bukáček malý, moták pochop, chřástal kropenatý a chřástal malý)
� manipulace s vodní hladinou rybníků v době hnízdění
� hnojení rybníků a přilehlých luk kejdou (chřástal kropenatý)
� omezení kosení luk v okolí rybníků a podél řeky Mrliny - šíření terestrických rákosin na úkor stanovišť s porosty zblocha-

nu a ostřice, zarůstání nálety dřevin (chřástal kropenatý, chřástal malý, potravní stanoviště jeřába popelavého)
� rušení lovem vodních ptáků a plašením kormoránů (protahující vodní ptáci)
� rušení turistikou a rekreací (jeřáb popelavý, orel mořský)
� zvýšená početnost prasete divokého (moták pochop, jeřáb popelavý, chřástal kropenatý, chřástal malý)
� rušení lesními pracemi (orel mořský)
� těžba dřeva (orel mořský)

potenciální faktory:
� rozvoj turistického ruchu a rekreačních aktivit: možné rozšíření motokrosové trati u obce Brodek nedaleko Pilského ryb-

níka, budování rekreačního centra v okolí Bučice (koně)
� výstavba soukromých objektů v blízkosti rybníků
� možný střet s rozvojem dopravní infrastruktury – zvyšující se nároky na dopravní obslužnost komunikace Poděbrady –

Jičín mohou mít negativní dopad v úseku Dymokury (Pustý rybník) – Nouzov (rybníky Komorní,Vražda, Bílek) – Bud-
čeves (rybník Nečas, les Perna)

Prioritní patření:
� snižovat eutrofizaci rybníků
� zmenšit obsádky rybníků
� snížit výšky vodní hladiny na rybnících
� zakázat používání herbicidů na rybnících a vysekávání litorálních porostů
� zabránit vyhrnování rybníků – s ohledem na jejich velikost může vést k úplné likvidaci stanovišť druhů předmětu ochrany
� udržovat ostrůvky na rybních Pilský, Hasinský a Krčský
� na rybníku Zrcadlo odstranit pozůstatky kachních farem na jižním břehu včetně sekundární stromové a keřové vegetace,

zamezit vylévání kejdy do rybníka
� zajistit pravidelné kosení luk a omezovat postup terestrických rákosin
� zajistit informovanost návštěvníků o významu území, obnovit naučnou stezku podél Dymokurských rybníků, případně

vybudovat další naučnou stezku okolo rybníků Bučice, Pařízek a na hrázi Lohovského rybníka s cílem stáhnout návštěv-
níky oblasti mimo hnízdiště jeřába popelavého

� omezit těžbu dřeva, nenahrazovat doubravy jehličnatými porosty
� snižovat stavy prasete divokého
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Moták pochop
– udržet stávající rozsáhlé rákosiny a smíšené porosty rákosu s orobincem a umožnit jejich rozvoj na dalších rybnících

v oblasti
– zachovat rákosiny i podél toků, na kterých jsou rybníky budovány
– zabránit záměrné likvidaci hnízd a nezákonnému odstřelu
– snížit stavy prasete divokého

Jeřáb popelavý
– zachovat rozsáhlé porosty rákosin s blízkými mokřadními loukami
– zajistit omezení sukcese a rozvoje terestrických rákosin
– na hnízdištích odstranit zdroje vyrušování, vhodné je i utajování přesné lokalizace hnízdících párů
– snížit stavy prasete divokého

Bukač velký
– zachovat rozlehlé litorální porosty rákosin a umožnit vznik a rozvoj nových porostů
– snížit rybí obsádky a omezit eutrofizaci rybníků
– nemanipulovat s vodní hladinou a nevypouštět rybníky v době hnízdění
– omezit sukcesi na vybraných lokalitách

Bukáček malý
– snížením rybích obsádek v rybnících podpořit rozvoj litorálních rákosin
– snížit eutrofizaci rybníků
– potlačit zarůstání pobřežních pásů rákosin křovinami, ponechat jen jednotlivé keře vrb
– nevypouštět rybníky v době hnízdění

Orel mořský
– vyloučit rušení lesními pracemi a turisty na hnízdištích

Chřástal kropenatý
– podporovat střídání ploch rákosin s plochami zblochanu a ostřic ve vhodných lokalitách
– zajistit pravidelné sečení luk v okolí rybníků, zabránit postupu terestrických rákosin
– průběžně omezovat početnost populace prasete divokého

Chřástal malý
– podpořit plochy s dobře vyvinutým litorálem
– pravidelným kosením luk zajistit vhodné trofické poměry v blízkosti hnízdních lokalit a pro období  tahu
– snížit eutrofizaci rybníků
– zabránit vyhrnování rybníků a vysekávání litorálních porostů v době hnízdění

Rákosník velký, cvrčilka slavíková
– oba druhy budou mít prospěch z opatření na uchování a další rozvoj litorálních rákosin

Literatura:

BOBEK, M., PEŠKE, L., ŠIMEK, J., POJER, F. & LAGARDE, F., 2001: Hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) na území České
republiky v roce 2000. Zprávy ČSO, 52: 10-12.
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11. Žehuňský rybník - Žehuňská obora

Zpracoval: Lubor Urbánek

Rozloha: 1 996,5 ha

Kraje: Královéhradecký, Středočeský

Dotčená katastrální území:
Běrunice, Opočnice, Dlouhopolsko, Lovčice u Nového Bydžova, Kněžičky, Hradčany u Žehuně, Žehuň, Choťovice,
Končice

Ochrana: 82,1 % (1 639 ha) IBA Žehuňský rybník, 4 MZCHÚ: NPR Žehuňský rybník (511 ha), NPR Žehuňská obora (928
ha), PP Báň (10,58 ha), PP Bludy (4,8 ha), tj. MZCHÚ celkem 1 454,38 ha = 72,85 %

Ornitologický význam:
Jádrem navržené ptačí oblasti jsou dvě národní přírodní rezervace: Žehuňský rybník, založený v roce 1492 na řece Cidlině,
s rozsáhlými rákosinami a podmáčenými loukami v okolí a Žehuňská obora, založená v roce 1840, převážně s dubohabro-
vým lesem s význačnými porosty dubu šipáku a s malým Kopičáckým rybníkem. Obě rezervace doplňují stepní stráně
s dvěma přírodními památkami a nechráněný Dlouhopolský rybník. Území je významné jako hnízdiště 131 ptačích druhů
(1996-2002), ale také pro tah vodních ptáků a dravců. Od počátku 20. století zde bylo zaznamenáno 259 druhů ptáků.
Nejvýznamnější hnízdící druhy vodních ptáků hostí Žehuňský rybník. V první řadě jsou to dva druhy, pro které je ptačí ob-
last navržena: bukáček malý (Ixobrychus minutus), hnízdící v litorálních porostech rákosu, místy s keři vrby, a chřástal kro-
penatý (Porzana porzana), preferující stanoviště s převahou měkkých a nízkých porostů (puškvorec, zblochan, ostřice).
Podobné prostředí vyhledává také vzácnější chřástal malý (Porzana parva), ale na rozdíl od předchozího vyžaduje trvalou
přítomnost vody. V litorálních rákosinách hnízdí také pravidelně bukač velký (Botaurus stellaris), nejméně 15 párů rákosní-
ka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a 5-8 párů sýkořice vousaté (Panurus biarmicus), která na Žehuňském rybníku
také zimuje v počtu kolem 50 jedinců.
Na stepních stráních hnízdí malá populace pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a do oblasti se opět vrátil strnad zahradní (Emberi-
za hortulana), který před zhruba padesáti lety hnízdil hojně ve stromořadích podél komunikací a v sadech na jižních strá-
ních.
V době podzimního tahu a při zimování se v území, hlavně na Žehuňském rybníku, shromažďuje až 8 000 vodních ptáků, při
jarním tahu je to nejvíce kolem 3 000 ptáků. Hejna tvoří hlavně kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák velký (Aythya
ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula) a lyska černá (Fulica atra), z husí je nejpočetnější husa polní (Anser fabalis).
Mezi vzácné protahující nebo zimující druhy patří např. potáplice severní (Gavia arctica), potáplice malá (Gavia stellata),
volavka bílá (Egretta alba), kolpík bílý (Platalea leucorodia), rybák černý (Chlidonias niger), rybák bahenní (Chlidonias
hybridus), rybák velkozobý (Sterna caspia), husa běločelá (Anser albifrons) a další.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 6 6 6 6 6

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 6 5 6 6 6

Ostatní druhy přílohy I:

1998 1999 2000 2001 2002 Poznámka

Bukač velký (Botaurus stellaris)) 1 1 1 1 1

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 1 1 1 1 2

Luňák červený (Milvus milvus) - - 1 - - v době hnízdění

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) - - 1 - -

Moták pochop (Circus aeruginosus) 5 4 4 6(-7) 6

Moták pilich (Circus cyaneus) - - 1 - 1 v době hnízdění

Chřástal malý (Porzana parva) 1 1 1 1(-2) 1 volající MM

Chřástal polní (Crex crex) - - 2 1 1 volající MM

Kalous pustovka (Asio flammeus) - 1 - (1) -

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus ) 1 1 ? 1 ?
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Ledňáček říční (Alcedo atthis) 3 3 3 4 4

Žluna šedá (Picus canus) 1 1 1 1 -

Datel černý (Dryocopus martius) ? ? ? 2(-5) 4

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) ? ? ? 1(-5) 1

Slavík modráček (Luscinia svecica) - 1 1 - -

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 9 6 15 ? 15

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis ) ? ? ? 15-20 15

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) ? ? 20 25-30 25

Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 1 - 1 - 3-4 MM v hnízdní době

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2001 2002

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 16-18 16

Monitoring:
� liniová metoda - linie 6 km (X.-III.).
� každoroční sčítání vodních ptáků min. 1x měsíčně vč. mezinárodního sčítání
� monitoring hnízdících druhů vodních ptáků metodou dvou kontrol
� mapování hnízdního rozšíření ptáků
� kroužkovací akce po sedmi dnech v květnu a srpnu
� monitoring vybraných druhů: bukač velký, bukáček malý, sýkořice vousatá, pěnice vlašská, strnad luční, cvrčilky

Hlavní ohrožující faktory:
� udržování vysoké hladiny vody v rybnících, zejména v Žehuňském rybníku: rozpad litorálních rákosin (bukáček malý,

chřástal malý, rákosník velký), zásadní vliv na početnost vodního ptactva během celého roku
� šíření terestrických rákosin na úkor stanovišť s porosty zblochanu a ostřice, především v zátokách (chřástal kropenatý,

chřástal malý)
� hnojení rybníka a přilehlých luk kejdou – vliv na stanoviště chřástala kropenatého
� nezákonný odstřel hus a kachen v NPR Žehuňský rybník, plašení kormoránů: rušení protahujících a zimujících vodních

ptáků
� omezení sečení luk: jedině omezováním terestrických rákosin a pravidelným kosením luk v Severní zátoce a v celé vý-

chodní  části území po Jižní zátoku lze zachovat vhodné prostředí pro chřástala kropenatého
� pokračující sukcese na severním břehu Žehuňského rybníka a v celém břehovém porostu Dlouhopolského rybníka
� turistika a rekreace: zatím málo významný faktor - jedná se o ojedinělé nelegální provozování windsurfingu a jachtingu

v NPR Žehuňský rybník, využívání lučních ploch pro motocross, pronikání turistů na terénních kolech do stepních lokalit
mezi Žehuňským rybníkem a oborou, po dokončení výstavby rekreačního centra Stará Báň se však může zvýšit tlak na
okolní stepní lokality a severní břeh Žehuňského rybníka

� vysoké stavy prasete divokého (chřástal kropenatý, chřástal malý)
� vysoké stavy zvěře v oboře
� plánovaná výstavba dálnice D11

Prioritní opatření:
� optimalizovat velikost a složení rybí obsádky dvou největších rybníků na základě doporučení expertů
� snížit výšku vodní hladiny
� provést částečné odbahnění rybníků, zejména východní části Žehuňského rybníka (odvoz bahna)
� obnovit ostrůvek v Severní zátoce Žehuňského rybníka a případně uložením vytěženého bahna vytvořit další ostrůvky

v deltě Cidliny
� zamezit zarůstání litorálních porostů stromy a keři
� omezit postup terestrických rákosin
� kosit louky navazující na litorální porosty, k jejich hnojení nepoužívat kejdu
� na území NPR Žehuňský rybník omezit rušení: neplašit kormorány v době shromažďování vodních ptáků, kontrolovat

dodržování zákazu lovu a vstupu návštěvníků mimo vyhrazené cesty
� blokovat sukcesi ve stepních lokalitách
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� na zemědělských plochách upřednostňovat pěstování obilovin, v menší míře kukuřice nebo slunečnice, omezit produkci
řepy

� v lesích oblasti zamezit pásové těžbě v doubravách, dbát na odstranění sekundárních smrčin
� zachovávat různorodou věkovou strukturu lesních společenstev, ponechávat doupné, trouchnivějící a odumřelé stromy

v porostech
� obnovením komunikace při jižních hranicích obory v úseku železniční stanice Choťovice – Stará Báň snížit turistické za-

tížení severního břehu rybníka
� na jižním břehu rybníka u obce Choťovice vybudovat pozorovací věž a v budoucnu zde zajistit informování návštěvníků

o významu území, v první etapě na všech přístupových místech instalovat informační tabule
� pokračovat v podrobném monitoringu ptačích populací, zaměřit se i na málo prozkoumané části území
� provést okamžitě studii možného vlivu výstavby dálnice a dálničního přivaděče na území a prosadit příslušná opatření

Bukáček malý
– snížením hladiny Žehuňského a Dlouhopolského rybníka ovlivnit rozvoj litorálních porostů
– potlačit zarůstání pobřežních pásů rákosin křovinami, ponechat však jednotlivé keře vrb
– důsledným postihem zabránit provozování vodních sportů

Chřástal kropenatý
– podporovat střídání ploch rákosin s plochami zblochanu a ostřic na vybraných lokalitách na Žehuňském rybníku
– zajistit pravidelné sečení luk v okolí rybníků zabránit postupu terestrických rákosin
– omezovat početnost populace prasete divokého, tlumit výskyt psíka mývalovitého
– v době hnízdění omezit rekreační aktivity zejména na severním břehu Žehuňského rybníka

Chřástal malý
– podpořit plochy se zblochanem a puškvorcem v lokalitě Severní zátoka vysekáním omezené části rákosin
– pravidelným kosením luk zajistit vhodné trofické poměry v blízkosti hnízdních lokalit a pro období  tahu

Strnad zahradní
– blokovat sukcesi ve stepních lokalitách mezi obcí Hradčany a statkem Bludy, provést zásah na severním břehu

Dlouhopolského rybníka
– ponechat některé staré výsadby ovocných dřevin u obcí Hradčany, Žehuň a Choťovice
– ponechat, případně obnovit výsadbu ovocných dřevin podél komunikace Žehuň - Zbraň
– obnovovat travnaté plochy podél komunikací, zejména při jižní hranici území

Rákosník velký
– snížením vodní hladiny podpořit litorální porosty na rybnících
– při odbahňování východní části Žehuňského rybníka vytvořit menší tůňky v porostech při východním břehu Jižní zátoky,

obdobný zásah provést v jižním zálivu Dlouhopolského rybníka
– na levém břehu Cidliny ve východní části NPR Žehuňský rybník podpořit litorální vegetaci rozhrnutím starých výhrabů

v blízkosti obce Zbraň
– omezit zarůstání rákosin v důsledku sukcese na severním břehu Žehuňského rybníka

Literatura:

JELÍNEK, M., 1996: Výsledky kroužkovací akce „Acrocephalus“ v Národní přírodní rezervaci Žehuňský rybník. Zprávy ČSO, 42:
34–35.

JELÍNEK, M., 2000: Výskyt rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) na Poděbradsku. Zprávy ČSO, 51: 2–24.
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ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992, Čs. sekce ICBP, Praha
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12. Bohdanečský rybník

Zpracovali: Martin Paclík, František Bárta, Jiří Veselý

Rozloha: 313,6 ha

Kraj: Pardubický

Dotčená katastrální území: Lázně Bohdaneč

Ochrana: 79,4 % (248,86 ha) NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka

Ornitologický význam:
Vodní a mokřadní charakter navržené ptačí oblasti určují především rybníky Bohdanečský a Matka, které jsou zahrnuty do
národní přírodní rezervace. Dalšími vodními plochami jsou Zábranské rybníky a na východní hranici tok Opatovického ka-
nálu. Mezi těmito místy pak převládají plochy mokřadů od porostů rákosin ve vodě i na podmáčených místech, přes ostřico-
vé mokré a vlhké louky, až po louky kosené. Lesní porosty jsou pouze menší rozlohy, s převažujícím porostem olšin.
Lokalita je hnízdištěm, shromaždištěm, tahovou zastávkou a zimovištěm, a to i pro druhy přílohy I směrnice o ptácích.
Celkem bylo zaznamenáno 168 druhů ptáků. Kromě druhů přílohy I patří mezi významné hnízdící druhy např. chřástal vod-
ní (Rallus aquaticus) – asi 20 párů, rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 7-15 párů, cvrčilka slavíková (Locustella
luscinioides) – 20-30 párů, sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) – 5-10 párů, v zimě až 50 ex.
V létě se na Bohdanečském rybníku shromažďuje až 300 labutí velkých (Cygnus olor), na podzim 1 500-2 500 vodních ptá-
ků, mezi nimiž nejpočetnější jsou kachny divoké (Anas platyrhynchos) a čírky obecné (Anas crecca). Rákosiny jsou noco-
vištěm špačků obecných (Sturnus vulgaris), vlaštovek obecných (Hirundo rustica), břehulí říčních (Riparia riparia),
konipasů bílých (Motacilla alba) a konipasů lučních (Motacilla flava). Nejvýznamnějším zimujícím druhem je moták pilich
(Circus cyaneus) – na  nocoviště se z okolí slétá 8-11 jedinců. Pravidelně zimuje také bukač velký (Botaurus stellaris).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002 Poznámka

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 6 8 10 9 10 MM

Další druhy přílohy I:

1998 1999 2000 2001 2002 Poznámka

Bukač velký (Botaurus stellaris) 4 3 4 3 2 MM

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 4 4 5 1 2

Moták pilich (Circus cyaneus) 8 10 8 10 11 ex., zimní nocoviště

Moták pochop (Circus aeruginosus) 4 4 3 4 5

Slavík modráček (Luscinia svecica) 1 2 3 3 4

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) ? ? ? 1 5

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 3 3 3 2 3

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2001 2002

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 20-30 30

Monitoring:
� pravidelná hladinová sčítání vodních ptáků (1x za dekádu)
� hnízdní mapování ptáků na Polákově poloostrově
� zimní sčítání ptáků pásovou metodou po obvodu NPR (6,5 km, prosinec a únor)
� sčítání zimujících motáků pilichů (nocoviště, říjen až březen)
� odchyt rákosinových ptáků (květen, červenec, srpen)
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Hlavní ohrožující faktory:
� rybářství – intenzivní chov kapra: výrazná redukce zooplanktonu, měkkýšů a larev hmyzu v rybníce
� myslivost: přikrmování prasat divokých na území rezervace zvyšuje koncentraci zvířat, která v rezervaci nacházejí v rá-

kosinách dostatek klidu
� nerespektování zákazu vstupu mimo značené cesty,turisty a občany přilehlých obcí, v zimě také  bruslaři a běžkaři
� zazemňování  a stárnutí rákosin
� meliorace a následně sukcese dřevin v oblasti Zástavy

Prioritní opatření:
� uzpůsobit rybářské hospodaření, tj. velikost a složení rybích obsádek, hnojení rybníka, přikrmování a manipulaci s vo-

dou, předmětům ochrany – opatření promítnout do nájemní smlouvy a zajistit jejich pravidelnou kontrolu
� zvětšit styčnou plochu mezi vodní hladinou a rákosinami zbudováním „ramen“ v Dolanské zátoce a v dalších velkých

plochách rákosu
� blokovat šíření terestrických rákosin na úkor podmáčených ostřicových luk, zásahy neprovádět v období zimování pilichů
� luční porosty kosit 1x ročně (po 1.7.), posekanou hmotu odklízet
� udržovat ostrůvky
� zlikvidovat staré deponie rybničního sedimentu, ležící v litorálních pásmech u Zábranských rybníků
� na vytipovaných plochách Zástavy provádět orbu z důvodů udržení ploch bez vegetace (odpovídá specifickým podmín-

kám hospodaření v minulosti)
� cyklicky letnit vybrané rybníky v oblasti
� usměrnit myslivecké využívání území, především vyloučit zakládání krmelišť a regulovat stavy prasete divokého
� usměrnit návštěvnost území a zavést kontrolní činnost

Chřástal kropenatý
– každoročním kosením (po prvním červenci) blokovat zarůstání mokrých ostřicových a květnatých luk při litorálních

rákosinách terestrickým rákosem a dřevinami
– v části „Zástava“ obnovit vodní režim a vybudovat mělké vodní plochy

Bukač velký, bukáček malý (při zavedení vhodných opatření mohou tyto druhy splnit kritéria)
– zvětšit litorální rákosové pásmo a zvětšit styčnou plochu rákosin a vodní hladiny změnou hospodaření na rybníce

a udržování předepsané manipulace s vodní hladinou

Literatura:

LEMBERK, V., 2001: Avifauna NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - srovnání po 20 letech. Práce a studie, Pardubice, 9: 159-166.
ŠTANCL, L. & ŠTANCLOVÁ, H., 1987: Ptactvo Pardubicka II. Bohdanečsko. Kraj. muz. Východních Čech, Pardubice, 172 pp. + 196 obr.
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13. Komárov

Zpracoval: Tomáš Bělka

Rozloha: 3 026,5 ha

Kraj: Pardubický

Dotčená katastrální území: Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice v Čechách, Časy, Kladina, Velké Koloděje, Dašice,
Komárov u Holic, Lány u Dašic, Dolní Roveň, Horní Roveň

Ochrana: -

Ornitologický význam:
Zemědělská krajina v úrodném Polabí. Významné zimoviště a hromadné nocoviště motáka pilicha (Circus cyaneus)
a kalouse pustovky (Asio flammeus). K nocování jsou užívány podmáčené plochy s ostřicovými enklávami, starými
neposečenými travními porosty a nesklizeným obilím a vojtěškou. K lovu kořisti jsou přednostně využívány nízké travní
porosty, podmáčené neobdělávané plochy a sklizená obilná a vojtěšková pole. Pustovky v území rovněž nepravidelně
hnízdí v počtu až 3-5 párů. Významná tahová lokalita pro dravce, bahňáky a jeřába popelavého (Grus grus).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 Poznámka

Moták pilich (Circus cyaneus) 20-30 35-45 10-15 25 40 ex., zima

Kalous pustovka (Asio flammeus) 15-20 20 20 20-40 35-60 ex.,  zima

Další druhy přílohy I:

1998 1999 2000 2001 2002 Poznámka

Volavka bílá (Egretta alba) 0 2 2-3 max. 5 1 ex., podzim

Moták pochop (Circus aeruginosus) ? 1 1-2 2 2 páry

Moták lužní (Circus pygargus) 1 0 0 1-2 0 páry

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) ? 15-20 15-20 20 20 páry

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu: -

Monitoring:
� pravidelné sledování zimující populace motáka pilicha a kalouse pustovky
� mapování hnízdního rozšíření

Hlavní ohrožující faktory:
� zemědělství

– pěstování nevhodných plodin, zvláště kukuřice
– likvidace úhorů
– užívání rodenticidů
– obnovení málo funkční původní meliorace

� myslivost
– nezákonný odstřel dravců a sov
– rušení lovem

� plánovaná výstavba rychlostní komunikace R1/35 středem navržené ptačí oblasti (v případě realizace dojde ke zničení
nejcennějšího území, navíc bude docházet ke kolizím ptáků s motorovými vozidly)

Prioritní opatření:
� nepoužívat rodenticidy
� neobnovovat meliorace
� preferovat travní porosty v kombinaci s úhory na podmáčených plochách
� vytvořit soustavu drobných podmáčených ploch úhorového charakteru
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� omezit pěstování kukuřice
� nelikvidovat roztroušenou zeleň a rákosové lemy vodních toků
� připravit návrh na zaplavení plochy bývalého rybníka západně od Komárova
� vytvořit opatření k možné manipulaci s vodní hladinou Zadní Lodrantky
� omezit lov zvěře v období zimování (a hnízdění) ptáků na lokalitě
� zákaz vstupu do jádrových lokalit od 30. září do 31. března
� monitorovat zimující a hnízdní populace, sledovat negativní faktory
� změnit trasu plánované rychlostní komunikace R1/35 tak, aby nezasahovala do ptačího území, ani do jeho blízkého okolí
� nepřevádět zemědělskou půdu na stavební pozemky

Literatura: -
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14. Broumovsko

Zpracovali: Josef Vrána, Jiří Spíšek, Petr Kuna

Rozloha: 9 126 ha

Kraj: Královéhradecký

Dotčená katastrální území: Zdoňov, Dolní Adršpach, Vernéřovice, Horní Teplice, Hodkovice u Trutnova, Jetřichov,
Janovice u Trutnova, Teplice nad Metují, Březová u Broumova, Bohdašín, Dolní Teplice, Hony, Skály u Teplic nad Metují,
Lachov, Křinice, Pěkov, Studnice u Jívky, Dědov, Hlavňov, Žďár nad Metují, Bukovice, Suchý Důl, Martínkovice, Velká
Ledhuje, Slavný, Božanov, Bělý, Nízká Srbská, Machovská Lhota, Machov

Ochrana: 100 % v CHKO Broumovsko, 6 MZCHÚ: NPR Adršpašsko-teplické skály (1 771,84 ha), NPR Broumovské
stěny (638,08 ha), PR Křížová cesta (12,92 ha), PR Ostaš (29,5 ha), PP Borek (3,63 ha), PP Kočičí skály (6,08 ha), tj.
MZCHÚ celkem 2 462,05 ha = 27,0 %

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast zahrnuje prakticky všechny významné pískovcové celky nalézající se v CHKO Broumovsko. V úze-
mí se rovněž vyskytuje poměrně vysoké procento starých jehličnatých i listnatých lesů a také suťové listnaté a smíšené lesy
na prudkých okrajových svazích křídových kuest.
Ptačí oblast byla navržena s ohledem na jeden z nejvýznamnějších výskytů výra velkého (Bubo bubo) v ČR. Podmínky pro
jeho výskyt splňuje převážná část terénů pískovcových skalních oblastí a také suťové a svahové lesy v údolích řeky Metuje
a některých jejich přítoků. Některá hnízdiště jsou tradičně obsazována po mnoho let.
Dalším druhem přílohy I, který může perspektivně splnit kritérium pro ptačí oblast, je sokol stěhovavý (Falco peregrinus).
V minulosti Broumovsko patřilo k jeho nejvýznačnějším hnízdním oblastem v rámci celé České republiky. Z posledních
historických hlášení o výskytu a hnízdění sokolů lze za nejspolehlivější označit ta, která pocházejí z let 1947 až 1953, kdy
zdejší populace mohla čítat 4 až 7 hnízdících párů. Poslední výskyt nehnízdících ptáků byl zaznamenán v roce 1968, poté so-
koli z Broumovska, stejně jako z celého státního území, vymizeli. Opětovně se do oblasti vrátili po necelých třiceti letech
a poprvé neúspěšně zahnízdili na jaře 1998. V roce 2000 jiný pár vyvedl dvě mláďata, avšak následující hnízdění tohoto páru
bylo neúspěšné a stejně tak hnízdění dvou párů v roce 2002.
Na zbytky starých bukových porostů s dutinami po datlu černém je vázán sýc rousný (Aegolius funereus); občas zahnízdí
i ve starých jehličnatých porostech se vzrostlými buky. Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) naopak dává přednost
starým jehličnatým a smíšeným porostům s podrostem.

Druhy přílohy I, pro které je oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002

Výr velký (Bubo bubo) 14 14 12 11 10

Další druhy přílohy I:

2000 2001 2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 2 2 3

Včelojed lesní (Pernis apivorus) ? 4-5 5

Moták pilich (Circus cyaneus) 0-1

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 2 1-2 3

Chřástal polní (Crex crex) ? 10 15

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 10 10-15 15

Sýc rousný (Aegolius funereus) 20-25 20-25 30

Žluna šedá (Picus canus) ? ? ?

Datel černý (Dryocopus martius) 20-25 20-25 20-25

Skřivan lesní (Lullula arborea) ? ? ?

Lejsek malý (Ficedula parva) ? 2 ?

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) ? ? ?

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 10 10 20
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Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast vyhlášena: -

Druhy z Červeného seznamu: -

Monitoring:
� vybrané druhy, zejména dravci a sovy
� sčítání na bodech a liniích
� mapovací metoda

Hlavní ohrožující faktory:
� horolezectví

– rušení v období toku, hnízdění a vyvádění mláďat všech druhů ptáků hnízdících na skalách
– nedodržování výjimek pro horolezeckou činnost v MZCHÚ (porušování časových omezení, lezení v zakázaných

terénech)
� lesnictví

– práce (těžby, pěstební činnost) v období toku a hnízdění ptáků v blízkosti hnízdišť
– nedostatečně včasná informovanost orgánů ochrany přírody o záměru umístění úmyslných lesních těžeb dřeva

v MZCHÚ a jejich bezprostředním okolí
– nediferenciovaný přístup k těžbám a poškozování lesa těžbou
– nedostatek porostů schopných postupně nahradit stávající nejcennější porosty

� myslivost
– ničení či vybírání hnízd, nezákonný odchyt a odstřel zejména u výra velkého

� energetika
– úrazy ptáků na vrchním vedení VN a podpůrným uložením vodičů

� turistika a cykloturistika
– nedovolený pohyb a táboření neukázněných turistů mimo značené cesty

potenciální faktory:
� rozpad lesních ekosystémů v důsledku dlouhodobé degradace půd způsobené imisemi
� úbytek potravní základny pro výra velkého

Prioritní opatření:
� provádět pravidelný monitoring na současných, historických a potenciálních hnízdištích výra velkého, sokola stěhovavé-

ho a případně ostatních druhů přílohy I
� na lokalitách s hnízdním výskytem výra velkého a sokola stěhovavého celoročně vyloučit horolezeckou činnost
� posílit kontrolní činnost zaměřenou na dodržování zákonných norem při provozování horolezectví
� v okolí obsazené lokality výra velkého a sokola stěhovavého zcela vyloučit v období toku a hnízdění (1.2.-30.6.) jakou-

koliv hospodářskou činnost a lesní  práce
� nevylíhlá vejce nebo uhynulá mláďata výra velkého a sokola stěhovavého podrobit rozborům na přítomnost cizorodých

látek
� uzavřít dohodu s provozovatelem VN linek, že nové a rekonstruované linky budou stavěny z takových komponentů a ta-

kovým způsobem, aby nebyly pro dosedající ptáky nebezpečné
� prosadit do budoucích LHP opatření s cílem udržet a zlepšit věkovou strukturu listnatých porostů tak, aby byly zachová-

ny staré bučiny poskytující hnízdní příležitosti příslušným druhům z přílohy I
� prosadit systém předběžného projednávání záměrů úmyslných těžeb na území ptačí oblasti s orgány ochrany přírody

a aplikovat v těchto jednáních výsledky monitoringu
� podporovat podrostní způsoby hospodaření, skupinový výběr preferovat před holosečí
� podporovat listnaté stromy včetně pionýrských druhů ve smrčinách
� při zakládání nových porostů prosazovat maximální zastoupení dřevin přirozené druhové skladby, která odpovídá stanovišti
� soustavně monitorovat všechny změny v klíčových lokalitách ptačí oblasti
� provádět osvětovou činnost mezi myslivci, sokolníky a zvláště horolezci, na vhodných místech instalovat informační panely

Výr velký
– ponechat části lesů s hnízdišti výrů samovolnému vývoji
– zabraňovat vzniku holin v těsné blízkosti hnízd
– provádět kontroly hnízdišť s cílem zabránit rušení, ničení hnízd, vybírání vajec nebo mláďat a odstřelu dospělých ptáků
– při provádění monitoringu vyloučit vyloučit přímé kontroly v období inkubace a malých mláďat (tj. před 20. květnem)

Sokol stěhovavý
– pružně reagovat na nenadálé zahnízdění dočasným zrušením výjimky nebo uzavřením turistické trasy a omezením

hospodářské činnosti na lokalitě
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– v případě nutnosti zabezpečit jednotlivá hnízdiště celodenním dozorem nebo elektronickým výstražným systémem
s cílem zabránit rušení, ničení hnízd, vybírání vajec nebo mláďat

– omezit na minimum nebo zcela vyloučit jakékoliv kontroly a manipulace na hnízdech
– nezasahovat do přirozeného vývoje a průběhu hnízdění
– zcela a bez výjimek ukončit veškeré reintrodukční aktivity
– pokud je to potřebné, upravovat hnízdiště dle nároků druhu (např. odclonění skal)

Sýc rousný, kulíšek nejmenší
– ponechat části lesa přirozenému vývoji, včetně ponechání stojících i padlých odumřelých stromů
– zavádět maloplošnou a výběrovou těžbu dřeva

Literatura:

VRÁNA, J., 2000: Výskyt zvláště chráněných druhů ptáků v Broumovských stěnách. Zpráva pro Správu CHKO Broumovsko, msc.
VRÁNA, J., 2001: Minulost a současnost sokola stěhovavého (Falco peregrinus) v Broumovské vrchovině. Studie pro Správu CHKO

Broumovsko, msc.
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15. Orlické Záhoří

Zpracoval: Miloslav Hromádko

Rozloha: 903,7 ha

Kraj: Královéhradecký

Dotčená katastrální území: Trčkov, Bedřichovka, Jadrná, Kunštát u Orlického Záhoří

Ochrana: 100 % v CHKO Orlické hory, 2 MZCHÚ: PR Bedřichovka (5,11 ha), PR Trčkovská louka (4,73 ha), tj. MZCHÚ celkem
9,84 ha = 1,1 %

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast, ležící v nadmořské výšce 660-770 m, je do značné míry ovlivněna zemědělským hospodařením.
V 70. letech minulého století proběhly na většině území rozsáhlé pozemkové úpravy, jejichž cílem bylo odvodnit území
a vytvořit velké plochy honů zemědělské půdy. Tyto plochy byly zčásti zorněny a zčásti využívány jako intenzívně obhos-
podařované louky a pastviny. Napřímena a zatrubněna byla také řada menších vodních toků. Napřímené toky začaly na ně-
kterých místech ohrožovat území erozí. Zásahy do krajiny razantně snížily druhovou pestrost a početnost živočišných
rostlinných druhů. Nadměrné hnojení podpořilo rozvoj zvláště nitrofilních druhů synantropních rostlin.V současné době
Správa CHKO Orlické hory ve spolupráci se Zemědělskou vodohospodářskou správou připravila revitalizační opatření
k nápravě uvedených nežádoucích jevů.
Se změnami socioekonomických poměrů, které postupně probíhaly od počátku 90. let minulého století, se zemědělská výro-
ba v území soustředila výhradně na velkochov masného skotu. Orná půda byla přeměněna na trvalé travní porosty. Spolu
s bývalými loukami jsou nově založené travní porosty většinou střídavě spásány a koseny. Podmáčené pozemky, které nelze
sklízet mechanizací, zůstávají nepokosené a vytvářejí vhodné podmínky pro vyhnízdění chřástala polního (Crex crex). Pev-
né ohrazení zabraňuje vstupu pasoucího se dobytka do podmáčených míst s náletem či výsadbou dřevin.
Stanoviště svými podmínkami velmi dobře odpovídá potřebám chřástala polního. Zásadní význam má extenzita hospodář-
ského využití. Důležitým faktorem je přítomnost mokřin a pramenišť (území zařazeno do regionálních mokřadů), které se
budou do budoucna ještě rozšiřovat, tak jak budou meliorační stavby dožívat a ztrácet funkčnost. Zvyšuje se také podíl dře-
vin a keřů, které člení velké plochy luk a pastvin.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:
Chřástal polní (Crex crex): 30-35 volajících samců

Další druhy přílohy I :
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 5-10 párů
Řeka Divoká Orlice a vodní nádrže a tůňky na lokalitě jsou častou potravní základnou čápa černého (Ciconia nigra), který
v okolních lesích hnízdí v počtu 5-8 párů.

Druhy článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu: -

Monitoring:
� chřástal polní

Hlavní ohrožující faktory:
� pastva a sklízení luk v době hnízdění chřástala polního
� predace – liška obecná, prase divoké, kočka domácí

potenciální faktor:
� obnovování meliorací

Prioritní opatření:

Chřástal polní
– podporovat rozvoj mokřadů, které vznikají na loukách a pastvinách v důsledku nefunkčnosti meliorací
– zvážit možnost zrušení zatrubnění vodotečí z minulého století
– podmáčené pozemky nekosit a pevným hrazením zamezit vstupu pasoucímu se skotu
– soustředit jarní a letní pastvu na vhodné pozemky v těsné blízkosti zemědělských objektů
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– nezačínat pastvu na lokalitách chřástaly již obsazených
– termín první seče posunout na začátek měsíce srpna
– kosit od středu pozemků směrem k jejich okrajům
– v souvislých plochách luk nechávat podél přístupových cest neposečené pruhy
– zakládat remízky dřevin a keřů, které vhodně rozčlení souvislé plochy pastevních areálů a vytvoří klidové zóny v krajině
– snížit ztráty na hnízdech a kuřatech regulací  stavu pozemních predátorů, hlavně lišky obecné a prasete divokého
– opatření zavádět pružně podle výsledků každoročního monitoringu

Literatura:

BĚLKA, T., 1993: Závěrečná zpráva o ornitologickém a teriologickém průzkumu přírodní rezervace Bedřichovka. Správa CHKO
Orlické hory. Msc.

HROMÁDKO, M., in prep.: Ptáci v Orlických horách ve 20. století.
LEMBERK, V., 1995: Hnízdní výskyt hýla rudého (Carpodacus erythrinus Pall.) ve východních Čechách v letech 1993-1994. Panurus,

6: 73-82.
RYBÁŘ, P. & SKLENÁŘ, J., 1977: Ptáci (Aves) navrženého chráněného území Bedřichovka. Inventarizační zpráva. Správa CHKO

Orlické hory. Msc.
SKLENÁŘ, J., 1977: Ptáci. Pp. 615-633 in ROČEK, Z., ed.: Příroda Orlických hor a Podorlicka. SZN Praha.
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16. Králický Sněžník

Zpracovali: Tomáš Bělka, Roman Chaloupek, Jiří Rejl

Rozloha: 30 939,5 ha

Kraje: Olomoucký, Pardubický

Dotčené katastry: Velká Morava, Horní Morava, Stříbrnice, Staré Město pod Kralickým Sněžníkem, Malé Vrbno, Branná
u Šumperka, Šléglov, Hynčice pod Sušinou, Sklené u Malé Moravy, Heřmanice u Králík, Chrastice, Vikantice, Nové
Losiny, Horní Lipka, Dolní Morava, Vysoké Žibřidovice, Vysoká u Malé Moravy, Petrovičky u Mladkova, Malá Morava,
Habartice u Jindřichova, Prostřední Lipka, Lichkov, Žleb, Mladkov, Dolní Lipka, Vojtíškov, Červený Potok, Pleče,
Králíky, Dolní Boříkovice, Pusté Žibřidovice, Dolní Hedeč, Hanušovice, Vlaské, Vysoký Potok, Zlatý Potok, Křivá Voda,
Podlesí-Město, Dolní Orlice, Horní Orlice, Hynčice nad Moravou, Potůčník, Raškov Ves, Orličky, Jamné nad Orlicí,
Červená Voda, Kopřivná, Šanov u Červené Vody, Jablonné nad Orlicí, Velké Losiny, Moravský Karlov, Prameny u Žárové,
Raškov Dvůr, Bílá Voda, Písařov, Bystřec, Čenkovice, Lužná u Hanušovic, Dolní Bohdíkov, Mlýnický Dvůr, Jakubovice
u Šumperka, Mlýnice u Červené Vody, Bratrušov, Březná, Heroltice u Štítů, Bukovice u Písařova, Štíty Hamerské,
Březenský Dvůr

Ochrana: 3 MZCHÚ: NPR Králický Sněžník (1 694,67 ha), PP Čenkovička (3,76 ha z 7,53 ha), PP Chrastický hadec (2,78
ha), tj. MZCHÚ celkem 1 701,21 ha =  5,5 %

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast Králický Sněžník zahrnuje dvě významná stanoviště ptáků: podhorské louky a horské lesy Králického
Sněžníku. Stovky hektarů luk jsou obhospodařovány extenzivně nebo jen nepravidelně a poskytují tak výborné podmínky
pro chřástala polního (Crex crex), jehož populace je velice podrobně sledována od roku 1995. Postupně se rozšiřující pastva
dobytka však začíná chřástaly z řady lokalit vytlačovat.
Lesní komplexy pohoří Králický Sněžník tvoří převážně nepůvodní smrčiny, pouze v omezené míře se zachovaly
jedlo-bukové porosty s příměsí klenu. Lesy jsou značně poškozeny imisemi. Na rozdíl od chřástala je však početnost lesních
druhů, včetně druhů přílohy I, známa jen nedostatečně.
Z ornitologického hlediska je nejcennější lokalitou v Králickém Sněžníku jeho nejvyšší, stejnojmenný vrchol (1 424 m n.
m.) s subalpínským pásmem, který je pravidelným hnízdištěm lindušky horské (Anthus spinoletta). Zatímco v roce 1993 na
vrcholu Králického Sněžníku hnízdilo asi 20 párů lindušek horských, v současné době je to jen do pěti párů. Zřejmě velice
nepravidelně na vrcholu hnízdí pěvuška podhorní (Prunella collaris); poslední zpráva je z roku 1973.
K druhům, které sice nejsou zařazeny do přílohy I směrnice o ptácích, ale jsou významné z hlediska avifauny České
republiky, patří také kos horský (Turdus torquatus) a budníček zelený (Phylloscopus trochiloides).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:
Chřástal polní (Crex crex) 150-170 volajících samců

Další druhy přílohy I:

2000-2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 5

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 2-3

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 3-5

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 10

Výr velký (Bubo bubo) 5?

Sýc rousný (Aegolius funereus) 30

Ledňáček říční (Alcedo atthis) ?

Datel černý (Dryocopus martius) 50

Lejsek malý (Ficedula parva) ?

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 100

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:
Linduška horská (Anthus spinoletta) do 5 párů (v r. 1993 asi 20 párů)
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Monitoring:
� chřástal polní (od r. 1995)
� jeřábek lesní, linduška horská, skorec vodní
� mapování hnízdního rozšíření ptáků

Hlavní ohrožující faktory:
� zemědělství: kosení luk v době hnízdění, rozvoj pastvy skotu (chřástal polní)
� lesní hospodaření: plošná těžba imisemi postižených porostů, výsadba monokultur smrku, používání těžké mechanizace,

zahušťování sítě lesních cest
� turistika, zimní sporty: hromadné turistické akce na vrcholu Králického Sněžníku, živelná cykloturistika, plánovaná vý-

stavba nových sjezdovek a běžkařských tratí
� myslivost: vysoké stavy vysoké zvěře, chov nepůvodního kamzíka
� nerespektování zákazů v národní přírodní rezervaci: pohyb mimo vyznačené cesty, nerespektování zákazu vjezdu, sběr

lesních plodů, především borůvek

potenciální faktory:
� výstavba rozhledny a otevření hraničního přechodu na vrcholu Králického Sněžníku
� otevření hraničního přechodu v Dolní Lipce i pro nákladní dopravu, včetně přizpůsobení komunikací zvýšenému provozu
� rozvoj využívání území pro zimní sporty a turistiku

Prioritní opatření:

Louky a pastviny - chřástal polní
– nepřevádět louky na ornou půdu, naopak zatravňovat ornou půdu na svazích
– nezakládat trvalé pastviny na tradičních místech soustředěného výskytu
– nezačínat pastvu na lokalitách již obsazených lokalitách
– na pastvinách oplocením zabránit přístupu dobytka na podmáčené plochy v okolí vodotečí a prameniště
– na klíčových lokalitách  posunout první seč alespoň do konce července (ideálně do poloviny srpna)
– kosit ze středu pozemku směrem k jeho okrajům
– opatření zavádět pružně podle výsledků každoročního monitoringu

Vrchol Králického Sněžníku – vedle Krkonoš a Jeseníků bezlesí nad hranicí lesa, jedno ze čtyř území s výskytem lindušky
horské v ČR
– usměrňovat turistické a sportovní využívání území NPR, omezit masové turistické akce v době hnízdění
– zabránit volnému pohybu v bezlesé části vrcholu
– nepovolit výstavbu rozhledny a hraničního přechodu

Lesy
– podporovat geografickou původnost, druhovou a věkovou rozrůzněnost porostů
– podporovat bohatý podrost a přirozenou obnovu
– zalesňovat imisní holiny výrazným podílem listnatých dřevin
– omezit vysoké stavy jelenů

Literatura:

REJL, J. & BĚLKA, T., 1995: Králický Sněžník – kandidát IBA. Pp. 73-75 in HORA, J., PLESNÍK, J. & JANDOVÁ, J., eds.: Sbor.
Významná ptačí území v České republice, Kostelec n. Č. lesy 1995, ČSO, LF ČZU a IAE ČZU, Praha.

ŠTEFAN, P., 1983: Výškové rozšíření ptactva pohoří Králický Sněžník. Severní Morava, 45: 52-55.
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17. Jeseníky

Zpracovali: Peter Baláž, Ladislav Hajný

Rozloha: 52 608,2 ha

Kraje: Olomoucký, Moravskoslezský

Dotčená katastrální území: Mikulovice u Jeseníka, Česká Ves, Písečná u Jeseníka, Široký Brod, Ondřejovice
v Jeseníkách, Studený Zejf, Horní Lipová, Jeseník, Dolní Lipová, Dolní Údolí, Seč u Jeseníka, Rejvíz, Bukovice u Jeseníka,
Horní Údolí, Adolfovice, Heřmanovice, Ostružná, Domašov u Jeseníka, Nové Losiny, Kouty nad Desnou, Železná pod
Pradědem, Mnichov pod Pradědem, Přemyslov, Ludvíkov pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem, Rejhotice, Andělská Hora
ve Slezsku, Malá Morávka, Kociánov, Suchá Rudná, Vernířovice u Sobotína, Karlova Studánka, Světlá ve Slezsku, Podlesí
pod Pradědem, Karlov pod Pradědem, Stará Voda v Jeseníkách, Žďárský Potok, Sobotín, Stará Rudná, Klepáčov, Nová
Rudná, Rudoltice u Sobotína, Dolní Moravice, Nová Ves u Rýmařova, Horní Moravice, Janušov, Stará Ves u Rýmařova,
Rýmařov, Janovice u Rýmařova, Stříbrné Hory

Ochrana: 100 % v CHKO a IBA Jeseníky, 17 MZCHÚ: NPR Praděd (2 031,4 ha), NPR Rašeliniště Skřítek (166,65 ha),
NPR Rejvíz (331,29 ha), NPR Šerák-Keprník (800,1 ha), PR Borek u Domašova (12,68 ha), PR Bučina pod Františkovou
myslivnou (25,49 ha), PR Filipovické louky (2,11 ha), PR Jelení bučina (25,55 ha), PR Pod Jelení studánkou (138,42 ha),
PR Pstruží potok (22,14 ha), PR Sněžná kotlina (107,87 ha), PR Suchý vrch (49,56 ha), PR Šumárník (0,17 ha), PR Vysoký
vodopád (137,11 ha), PP Smrčina (1,0 ha), PP Štola pod Jelení cestou (0,03 ha), PP Zadní Hutisko (1,3 ha), tj. MZCHÚ
celkem 3 852,87 ha = 7,3 %

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast se rozkládá v Hrubém Jeseníku s nejvyšším vrcholem Pradědem (1 492 m n. m.) a zaujímá přes 70 %
území CHKO Jeseníky. V nejvyšších polohách je přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené extrémním klimatickým vlivům,
především v zimním období. Dominantními druhy bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (Anthus
pratensis). Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis), pravidelně několik
párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně pěvuška podhorní (Prunella collaris) a ojediněle, pře-
devším na tahu, se vyskytuje kulík hnědý (Charadrius morinellus). Zvláštní pozornost vyžaduje také sporadicky se vysky-
tující slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica).
V lesích převládají smrkové monokultury, jen místy se dochovaly zbytky původních bučin, jedlobučin a pod horní hranicí
lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se nacházejí rozlehlé imisní holiny, případně poškozené až od-
umírající jeřábové smrčiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrovém části území došlo v s souvislosti s výstavbou přečerpávací
vodní elektrárny. Část území je již obhospodařována výběrným způsobem, část ještě mýtním způsobem. Dlouhodobým cí-
lem je dosažení různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu horského lesa.
Rozsáhlé staré porosty s bohatým křovinným listnatým patrem a ekotony různých vývojových typů lesa, často v souběhu se
skalními útvary zapojenými v těchto porostech, přednostně obsazuje jeřábek lesní (Bonasa bonasia). Bukové porosty hostí
lejska malého (Ficedula parva), skalní útvary v kombinaci se starými a přestárlými lesními porosty jsou hlavními hnízdišti
čápa černého (Ciconia nigra), výra velkého (Bubo bubo) a také krkavce velkého (Corvus corax). Do oblasti se po dlouhé
době opět navrátil sokol stěhovavý (Falco peregrinus).
Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými druhy chřástal polní (Crex crex), křepelka polní (Coturnix co-
turnix), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a řídce pěnice vlašská (Sylvia nisoria).
Území je protkáno sítí vodních toků s typickým doprovodem konipasa horského (Motacilla cinerea) a skorce vodního
(Cinclus cinclus). Pravidelným podzimním hostem je ledňáček říční (Alcedo atthis), v dolních částech větších toků se
sporadicky vyskytuje pisík obecný (Actitis hypoleucos).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998-2002

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) do 60

Chřástal polní (Crex crex) 100 volajících MM
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Další druhy přílohy I:

1998-2002 Poznámka

Čáp černý (Ciconia nigra) 2-3 1998, 2001-2002 2 páry, 1999 3 páry

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 1-2

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 0-2 2001 1 pár, 2002 2 páry

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) do 5 MM

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 1-6 MM

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 2

Sýc rousný (Aegolius funereus) 20

Žluna šedá (Picus canus) do 10

Datel černý (Dryocopus martius) do 25

Lejsek malý (Ficedula parva) do 25

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) do 80

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:
Linduška horská (Anthus spinoletta) 30-50 párů

Monitoring:
� čáp černý, sokol stěhovavý, tetřívek obecný, chřástal polní, sýc rousný, holub doupňák, linduška horská, lejsek malý
� noční odchyty na hřebenech
� odchyt a kroužkování ptáků v PR Niva řeky Moravice
� transekty v národních přírodních rezervacích Praděd, Šerák-Keprník a Rejvíz

Hlavní ohrožující faktory:
� imisně ekologické zatížení: nedostatek vápníku a zvýšená koncentrace cizorodých látek, především olova (linduška horská)
� intenzivní cestovní ruch: rušení na hnízdištích (jeřábek lesní, sokol stěhovavý, linduška horská), rušení v zimě (jeřábek lesní)
� sběr lesních plodů (jeřábek lesní)
� horolezectví (sokol stěhovavý, čáp černý)
� ekonomické využívání Jeseníků: např. požadavky na výstavbu nových lanovek (jeřábek lesní, linduška horská), nové

stavby „na zelené louce“ (chřástal polní)
� chov koček na horských chatách (linduška horská)
� těžba zbytků lesních porostů blízkých přirozené skladbě, především bukových porostů, a nedostatek porostů schopných

nahradit současná optimální stanoviště (lejsek malý)
� kosení luk a pastva v hnízdním období: ničení hnízd a usmrcování mláďat, ničení stanovišť (chřástal polní)
� regulace vodních toků

potenciální faktory:
� vybírání hnízd a nezákonné odstřely (sokol stěhovavý)
� povolení experimentální pastvy ovcí v hřebenové partii území (linduška horská)
� zalesňování luk (chřástal polní)

Prioritní opatření:
� realizovat projekt záchrany lesních ekosystémů
� snížit stavy spárkaté zvěře
� vyloučit další rozšiřování rekreačních a sportovních aktivit v NPR Praděd (včetně nových dopravních systémů) s ohle-

dem na ekologickou únosnost území

Jeřábek lesní
– zásahy do lesních porostů provádět s ohledem na zachování biotopu, tyto postupy účinně prosazovat na celém území
– nepoužívat chemické látky pro ochranu lesních porostů
– využívat přirozeného zmlazení při obnově
– zavádět podrostní hospodaření, vyloučit mýtní těžby
– nepotlačovat pionýrské dřeviny v porostech, nevyřezávat tyto druhy v mlazinách a na zalesňovaných plochách
– podporovat přirozenou sukcesi v lesních porostech
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– podporovat přirozenou sukcesi na holinách a  na vybraných plochách antropogenního bezlesí
– vnášet listnaté dřeviny (alespoň 10-15 %) do jehličnatých porostů: olše, bříza, líska, bez černý, třešeň ptačí, buk, osika,

s ohledem na stanoviště a s použitím místního materiálu
– v rozsáhlých homogenních mlazinách listnatých dřevin podpořit či uměle vnést alespoň jednotlivě či ve skupinkách

jehličnany pro zajištění krytu
– chránit ekotony na rozhraní lesa a bezlesí, podél cest apod.
– při všech zásazích ponechávat větve, vršky a části kmenů na místě
– ponechávat části lesa přirozenému vývoji včetně ponechávání stojících i padlých odumřelých stromů
– podporovat olši, vrbu a břízu podél toků
– nevysazovat v těsné blízkosti bystřin a bažin smrkové monokultury a nebudovat zde cesty
– omezit, případně vyloučit nevhodné sportovní aktivity
– pečlivě zvažovat všechny návrhy k řešení polomů, vývratů a usýchajících stromů v návaznosti na ochranu před kůrovcovou

kalamitou, především  v I. zóně území

Chřástal polní
– udržovat pestrou mozaiku nelesních stanovišť, zejména ploch s bohatě strukturovaným a vysokým bylinným patrem
– na všech loukách kosit od středu pozemku k jeho okraji, udržovat co nejpomalejší rychlost sečení, sekačky nenasazovat

hromadně
– na časně kosených lokalitách ponechávat nepokosené plochy
– na loukách s koncentracemi chřástalů posunout termín seče na konec července až polovinu srpna
– v klíčových lokalitách nezakládat trvalé pastviny
– v ohrazených trvalých velkoplošných pastvinách instalovat vnitřní ohradníky kolem pramenišť a dalších podmáčených

ploch ještě před začátkem pastvy; tato místa lze přepást od srpna do zimy vyjma těch, kde by došlo k destrukci
a degradaci mokřadu nadměrným rozšlapem

– nezahajovat pastvu na místech chřástaly již obsazených
– nezakládat trvalé pastviny v klíčových lokalitách
– pro každého majitele/uživatele luk v zájmových lokalitách vypracovat základní harmonogram sklízení luk a pastvy

s ohledem na ochranu druhu a příslušná opatření realizovat pružně s ohledem na výsledky monitoringu v dané sezóně
– zabezpečit finanční dotace na uvedené typy hospodaření z existujících nebo očekávaných dotačních titulů (fondy EU,

Program péče o krajinu apod.)

Sokol stěhovavý
– chránit a udržovat přirozená stanoviště, především historická hnízdiště
– projednat nové podmínky pro horolezeckou činnost
– usměrňovat pohyb turistů a omezit (případně vyloučit) rušení na hnízdních lokalitách
– neprovádět lesní těžbu na hnízdních lokalitách během hnízdního období (od začátku února do konce července)
– pokud to bude potřebné, zajistit střežení hnízd s použitím technických zařízení
– ukončit reintrodukce druhu
– provádět osvětu a výchovu (horolezci, myslivci, chovatelé holubů, turisté a rekreanti)
– zajistit monitoring a výzkum
– spolupracovat s Poradním sborem pro sokola stěhovavého

Lejsek malý
– chránit přirozená stanoviště – bučiny umožňující existenci dutinových druhů
– ponechat vybrané části lesa samovolnému vývoji
– připravovat nové porosty
– mýtní těžby nahradit podrostním způsobem hospodaření
– ponechávat v porostech staré doupné stromy a mrtvé stromy „nastojato“

Linduška horská
– vyloučit letní sportovní aktivity a neukázněnou turistiku v hnízdních biotopech
– zakázat držení (chov) koček, případně alespoň vyloučit jejich volný pohyb mimo vnitřní prostory těchto objektů

Literatura:

BALÁŽ, P., 1984: Inventarizační průzkum (orientační) ornitologický v SPR Bílá Opava. KSSPOP Ostrava, msc., 9 pp.
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18. Litovelské Pomoraví

Zpracovali: Karel Poprach, Stanislav Bureš, Ondřej Dočkal, Petr Kovařík, Václav Polášek

Rozloha: 9 318,6 ha

Dotčená katastrální území: Úsov-Město, Mohelnice, Stavenice, Králová, Benkov u Střelic, Moravičany, Doubravice nad
Moravou, Řimice, Červenka, Palonín, Mladeč, Pňovice, Litovel, Tři Dvory u Litovle, Měník, Sobáčov, Štěpánov
u Olomouce, Víska u Litovle, Unčovice, Chořelice, Střeň, Rozvadovice, Náklo, Hynkov, Lhota nad Moravou, Horka nad
Moravou, Březce, Skrbeň, Chomoutov, Černovír, Křelov, Řepčín, Hejčín

Ochrana: 100 % v CHKO Litovelské Pomoraví, 66,2 % (6 165 ha) mokřad mezinárodního významu Litovelské Pomoraví,
27 MZCHÚ: NPR Ramena řeky Moravy (71,19 ha), NPR Vrapač (80,69 ha), NPP Třesín (1,18 ha), PR Bradlec (12,49 ha),
PR Doubrava (61,49 ha), PR Hejtmanka (38,34 ha), PR Chomoutovské jezero (106,16 ha), PR Kačení louka (13,88 ha), PR
Kenický (11,15 ha), PR Litovelské luhy (344,45 ha), PR Moravičanské jezero (92,15 ha), PR Novozámecké louky (25,75
ha), PR Panenský les (15,9 ha), PR Plané loučky (20,75 ha), PR Templ (14,96 ha), PR U spálené (23,17 ha), PP Bázlerova
pískovna (0,28 ha), PP Častava (7,32 ha), PP Daliboř (3,36 ha), PP Hvězda (3,4 ha), PP Kurfürstovo rameno (5,02 ha), PP
Malá voda (6,22 ha), PP Třesín (143,08 ha), PP U přejezdu (5,77 ha), PP U Zámecké Moravy (1,36 ha), PP V Boukalovém
(1,18 ha), PP Za mlýnem (14,16 ha), tj. MZCHÚ celkem 1 124,85 ha = 12,1 %

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast je totožná s CHKO Litovelské Pomoraví, kterou tvoří 3-8 km široký a 27 km dlouhý pruh nivy přiro-
zeně meandrující řeky Moravy s řadou bočních periodických i stálých ramen, přítoků, tůní a slepých ramen. Řeka a navazu-
jící luhy hostí řadu druhů přílohy I směrnice o ptácích i druhů významných z hlediska avifauny České republiky. Významná
stanoviště pro ptáky vznikla i lidskou činností – těžbou štěrkopísku.
Především v březích hlavního toku Moravy, ale pravidelně také ve stěnách štěrkopískových jezer hnízdí ledňáček říční (Al-
cedo atthis). Oblastí protahují desítky a na podzim zřejmě až stovky ledňáčků, pravidelné je zimování druhu na nezamrzají-
cích úsecích toků. Na celém hlavním toku řeky Moravy a na štěrkopískových jezerech rovněž hnízdí a běžně protahuje pisík
obecný (Actitis hypoleucos). Ve starších lužních porostech jsou charakteristickými druhy strakapoud prostřední (Dendro-
copos medius) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis).
Velký ostrov v PR Chomoutovské jezero je od roku 1997 jediným hnízdištěm racka černohlavého (Larus melanocephalus)
v oblasti a jedním ze tří pravidelných hnízdišť druhu v České republice. V několikatisícové kolonii racka chechtavého (Larus
ridibundus) hnízdilo v letech 1997-2001 každoročně 3-6 párů a v roce 2002 dokonce 16 párů (nejvíce v ČR). Štěrkopísková
jezera jsou také významnou jarní i podzimní tahovou zastávkou pro několik tisíc vodních ptáků, zejména racků, kachen
a bahňáků. Z druhů přílohy I jsou to např. rybák černý (Chlidonias niger), protahující na jaře v desítkách kusů, a jespák
bojovný (Philomachus pugnax) a vodouš bahenní (Tringa glareola), kteří v desítkách protahují na jaře i na podzim.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998-2002

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 10-15

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 100-130

Lejsek bělokrký  (Ficedula albicollis) 1 300-1 800

Další druhy přílohy I:

1998-2002 Poznámka

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 0-2

Čáp černý (Ciconia nigra) 2-3

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 2

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 0-4

Luňák červený (Milvus milvus) 0-1

Moták pochop (Circus aeruginosus) 10-15

Moták lužní (Circus pygargus) 0-1

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 0-1

Chřástal polní (Crex crex) 0-1

Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 3-16 1998 5-6, 1999 4, 2000 3, 2001 3-6, 2002 16
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Lelek lesní (Caprimulgus europeaus) 0-1

Žluna šedá (Picus canus) 3-6

Datel černý (Dryocopus martius) 10-20

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 2-5

Lejsek malý (Ficedula parva) 0-2

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 20-30

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2001 2002

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 10-20 13-18

Monitoring:
� mapovací metoda (PR Chomoutovské jezero)
� sčítání na bodech (NPR Vrapač, PR Hejtmanka)
� dravci a sovy (celé území CHKO)
� průběžné průzkumy (maloplošná zvláště chráněná území)

Hlavní ohrožující faktory:
� vodní turistika na toku Moravy: rušení hnízdících ptáků a hlavně nedodržování zákazu vstupu na náplavy (ledňáček říční,

především však pisík obecný)
� jachting v blízkosti ostrovů v PR Chomoutovské jezero: rušení hnízdících ptáků (racek černohlavý, racek chechtavý, po-

tápky aj.)
� sportovní rybolov: rušení hnízdících ptáků na tocích a štěrkopískových jezerech (vcelku málo významný faktor vzhle-

dem k již přijatým opatřením)
� myslivost: především udržování vyšších stavů zvěře (vliv na obnovu lesa), v minulosti intenzivní činnost bažantnic (je-

jich provozování je dnes již velmi výrazně omezeno)
� nerespektování základních pravidel chování v chráněném území: hlučný pohyb mimo vyznačené cesty, černé skládky,

rozdělávání ohňů apod.
� monokultury smrku: tyto porosty tvoří pouze menší část lesních porostů v CHKO (cca 10 %) a většinou se již blíží mýtní-

mu věku a tedy budou záhy nahrazeny výsadbami geograficky původních dřevin (nejde o faktor významně působící na
populace ptáků v oblasti)

� pokles hladiny podzemní vody v nejbližším okolí významných mokřadů a následně i na mokřadech samotných

potenciální faktory:
� stavby nerespektující unikátnost území a narušující různým způsobem nejen ornitologickou stránku CHKO: např. kanál

Dunaj-Odra-Labe, obchvat města Litovle apod.
� vzrůstající míra turistiky vodní i pozemní
� intenzifikace obhospodařování dnes zatravněných (či se sníženou intenzitou obhospodařovaných) pozemků
� velkoplošné holoseče – mimo odsouhlasené plány péče (černé těžby)

Prioritní opatření:

Ledňáček říční
– zachovat přirozený charakter toků a jejich břehů
– ponechávat v toku stromy spadlé do koryta řeky Moravy a jejích ramen v úsecích se statutem maloplošného zvláště

chráněného území
– revitalizovat technicky upravené (napřímené a technicky zpevněné) úseky vodních toků mimo intravilány obcí v CHKO,

obnovit vybraná (zaniklá) bývalá říční ramena podle plánu péče o CHKO
– zvýšit aktivní péči o čistotu vodních toků, podporovat výstavbu kanalizačních sběračů splaškových vod a ČOV v obcích

v CHKO a na přítocích toků, ústících v oblasti CHKO do řeky Moravy
– monitorovat hnízdní příležitosti na štěrkopískových jezerech, v případě potřeby zde upravovat nebo cíleně vytvářet nové

hnízdní stěny (PR Chomoutovské jezero, PR Moravičanské jezero)
– omezit výkon práva rybolovu a vodácké sportovní aktivity ve vybraných úsecích hlavního toku Moravy, který je

nejvýznamnějším hnízdištěm ledňáčka v oblasti
– průběžně monitorovat vývoj populace
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Strakapoud prostřední, lejsek bělokrký
– usměrňovat vývoj vybraných nejcennějších částí nejen lužního lesa s cílem ponechat je samovolnému vývoji
– zavádět přírodě blízké metody lesnického hospodaření v lužním lese
– preferovat podrostní a skupinovitě výběrný způsob obnovy lesa, při obnovní těžbě ponechávat vždy výstavky ze starších

stromů v počtech min. 10-15 ks/ha
– v nejcennějších částech oblasti netěžit nejstarší jedince dřevin a z lesa nevyklízet souše, zlomy a odumírající starší stromy
– pro obnovu dubů ve druhé zóně ochrany omezit holosečnou obnovu lesa na obnovní prvky s plochou do 0,5-0,7 ha,

v maloplošných zvláště chráněných územích do 0,2 ha
– nepřipustit výsadby geograficky nepůvodních druhů dřevin, jejich již existující monokultury (smrčiny, porosty

hybridních kultivarů topolů, dub červený apod.) postupně nahrazovat porosty s přirozenou druhovou skladbou
– při lesnických pěstebních a výchovných zásazích v tvrdém luhu podporovat tvorbu druhově bohatých a prostorově

rozrůzněných (víceetážových) porostů s dominancí dubu letního v hlavní úrovni a druhově bohatou podúrovní včetně keřů
– ponechávat přirozené porosty měkkého luhu a iniciální říční náplavy samovolné sukcesi bez lesnických zásahů
– vyloučit z oblasti lužních lesů intenzívní provoz myslivosti
– v mladých porostech podporovat lejska bělokrkého instalací hnízdních budek zabezpečených proti predaci (strakapoud

velký, plch, myšice)
– průběžně monitorovat vývoj populací obou druhů

Racek černohlavý
– omezit aktivity jacht-klubu v PR Chomoutovské jezero po dobu hnízdění tak, aby nedocházelo k rušení hnízdících ptáků
– zakázat celoročně vstup na Velký ostrov v PR Chomoutovské jezero
– každoročně monitorovat vývoj populace
– monitorovat charakter vegetace na hnízdišti v PR Chomoutovské jezero (Velký ostrov), udržovat iniciální fázi sukcese na

této lokalitě
– podporovat extenzifikaci obhospodařování okolních pozemků PR

Pisík obecný
– zachovat přirozený charakter toků a jejich břehů
– ponechat v toku stromy spadlé do koryta řeky Moravy a jejích ramen v úsecích chráněných jako maloplošná zvláště

chráněná území
– revitalizovat napřímené a technicky zpevněné úseky vodních toků mimo intravilány obcí v CHKO, obnovit vybraná

bývalá říční ramena
– zvýšit čistotu vodních toků podporou výstavby kanalizačních sběračů splaškových vod a čističek odpadních vod v obcích

v CHKO a na přítocích toků ústících v oblasti CHKO do řeky Moravy
– na větších štěrkopískových náplavech řeky Moravy umísťovat informační tabule se zákazem vstupu
– průběžně monitorovat vývoj populace

Literatura:

BUREŠ, S., 2002: Problematika rybářství a vodní turistiky v NPR Ramena řeky Moravy z pohledu ornitologa. Dep. in Správa CHKO
Litovelské Pomoraví, msc., 3 pp.

POPRACH, K. & RYBKA, V., 1995: Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Acrocephalus (Ostrava), 16: 5-6.
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19. Libavá

Zpracovali: Zdeněk Polášek, Jiří Šafář
Bohužel se nepodařilo v dostatečné míře zajistit vstup do území pro získání informací o všech druzích přílohy I, které se v území
vyskytují. Proto se při hodnocení rovněž vychází z údajů, získaných z průzkumů prováděných v polovině 90. let a z nahodilých návštěv
některých ornitologů v pozdějších letech. Údaje o tetřívku obecném byly získány při sčítání v roce 2000 a z práce Džubery (2000).
Informace o chřástalovi polním jsou na základě poznatků získaných při diplomových pracích v minulých letech (Džubera 1994, Roleček
in verb.).

Rozloha: 32 727,5 ha

Kraje: Olomoucký, Moravskoslezský

Dotčená katastrální území: Guntramovice, Norberčany, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky, Bělá u Města Libavá,
Stará Voda u Města Libavá, Trhavice, Nové Oldřůvky, Heroltovice, Město Libavá, Klokočov u Vítkova, Rudoltovice,
Horka, Olověná, Vojnovice, Dřemovice, Smilov u Města Libavá, Údolná, Dvorecký mlýn, Luboměř pod Strážnou,
Nepřívaz, Velká Střelná, Olejovice, Milovany, Hlubočky, Kovářov u Potštátu, Nová Ves u Města Libavá, Potštát-Horní
Předměstí, Varhošť, Jestřabí, Heřmánky u Města Libavá, Potštát-Dolní Předměstí, Boškov, Mrsklesy na Moravě, Kozlov
u Města Libavá, Daskabát, Přáslavice u Olomouce, Loučka, Velký Újezd, Středolesí, Slavkov u Města Libavá, Ranošov,
Uhřínov u Hranic, Podhoří na Moravě, Staměřice, Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, 1 bezejmenný katastr

Ochrana: PR Smolenská louka (10,53 ha) = 0,03 %

Ornitologický význam:
Navrhovaná ptačí oblast se výrazně odlišuje od okolního prostředí a svým charakterem a celkovou rozlohou představuje na-
prosto svérázný a unikátní region v moravských zemích. V první řadě se jedná o rozsáhlý a až na výjimky zcela neobydlený
prostor. Jediným městem je zde Město Libavá, které je sídlem správy vojenského újezdu. Významnější soustředění obydle-
ných komplexů budov přímo v prostoru vojenského újezdu již najdeme jen v obcích jako je Kozlov a Luboměř pod Stráž-
nou. Na řadě míst se lze setkat se stopami po dnes již neexistujících obcích, které byly vylidněny v roce 1947 v době, kdy
zde byl zřizován vojenský prostor. Tato místa představují v krajině zajímavé biotopy, v nichž se na rozdíl od ostatního teré-
nu vyskytují zbytky budov a je zde přítomna vegetace, která se mnohdy výrazně liší od okolních porostů.
Celý prostor vojenského újezdu je charakterizován střídáním více nebo méně souvislých lesních celků s rozlehlými bez-
lesými plochami s travinnou a bylinnou vegetací, v nichž se vyskytuje příměs keřů a náletových dřevin. Hydrologický re-
žim je zde zachován v míře jinde v okolí nevídané, mokřady jsou zastoupeny v různých podobách a v hojné míře. Zcela
unikátní je přítomnost sítě vodních toků, jejichž údolí nejsou pokryta žádnými stavbami jako je tomu všude jinde v okolní
kulturní krajině, a také množství tůní, neustále vznikajících po ostrých střelbách na dopadových plochách. Je zde rovněž
několik umělých vodních nádrží včetně údolní nádrže a řady drobných rybníčků. V lesích se kupodivu nezachovaly ve
významnější míře stanoviště s porosty starých stromů, což souvisí s intenzivní těžbou prováděnou všude na dostupných
místech. V území se vyskytují břidlicové lomy. Významnější skalní uskupení jsou zastoupena v malé míře a jsou vesměs
snadno přístupná.
Z druhů přílohy I směrnice o ptácích je prioritním druhem chřástal polní (Crex crex), obývající bezlesé plochy ve zřejmě mi-
mořádné početnosti. Vyskytuje se i v lokalitách s porosty stromů v místech zrušených obydlí. V oblasti se dochovala jedna
z posledních moravských populací tetřívka obecného (Tetrao tetrix), na známých tokaništích lze ještě dnes zastihnout i ně-
kolik tokajících samců. Z větších ptačích druhů je typickým obyvatelem zdejší krajiny čáp černý (Ciconia nigra), u kterého
se předpokládá hnízdění většího počtu párů. Z hnízdících dravců je zde častější výskyt včelojeda lesního (Pernis apivorus),
v hnízdní době zde byly pozorovány i vzácné druhy jako je orel křiklavý (Aquila pomarina) a od roku 1994 se předpokládá
hnízdění orla mořského (Haliaetus albicilla) - druhu, jehož hnízdění se poté podařilo poprvé prokázat na území bývalé se-
verní Moravy až v roce 2002. Mimo běžných druhů sov jsou zde trvale také výr velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší (Glau-
cidium passerinum) a sýc rousný (Aegolius funereus), u nichž lze předpokládat zajímavé početní stavy. Hnízdí zde ledňáček
říční (Alcedo atthis), žluna šedá (Picus canus) i datel černý (Dryocopus martius). Zřejmě ve vyšších počtech jsou zastoupeni
pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). U lejska malého (Ficedula parva) lze předpokládat hnízdě-
ní většího počtu párů.
Mezi dalšími významnými druhy je bekasina otavní (Gallinago gallinago), která obývá mokřady na dopadových plochách
a má zde vyšší hustotu než jinde v moravskoslezských zemích, což se dá předběžně předpokládat i u ostříže lesního (Falco
subbuteo), lindušky luční (Anthus pratensis), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), hýla rudého (Carpodacus erythri-
nus) a strnada lučního (Miliaria calandra).
Hranice ptačí oblasti vymezují takový prostor, který je schopen jak všem zájmovým druhům, tak i druhům doprovodným,
zabezpečit všechny jejich potřeby po celou dobu jejich přítomnosti. Jde o soběstačné území, které se skladbou biotopů
i jejich rozsáhlostí, výrazně odlišuje od okolní krajiny.
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Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:
Chřástal polní (Crex crex) – 100 volajících samců

Další druhy přílohy I :

2000-2002

Čáp černý (Ciconia nigra) +

Včelojed lesní (Pernis apivorus) +

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1

Moták pilich (Circus cyaneus) 0-2

Orel křiklavý (Aquila pomarina) ?

Orlovec říční (Pandion haliaetus) ?

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) ?

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 21 MM v r. 2000

Jeřáb popelavý (Grus grus) ?

Výr velký (Bubo bubo) +

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) +

Sýc rousný (Aegolius funereus) +

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) +

Ledňáček říční (Alcedo atthis) +

Žluna šedá (Picus canus) +

Datel černý (Dryocopus martius) +

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) +

Lejsek malý (Ficedula parva) +

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) +

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) +

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Monitoring:
� rozšíření a početnost tetřívka obecného
� nepravidelně početnost chřástala polního
� mapování hnízdního rozšíření ptáků

Hlavní ohrožující faktory:
� zarůstání bezlesí, nastupující sukcese
� změny využívání krajiny
� vysoké stavy prasete divokého

Prioritní opatření:
� zajistit udržení trvalého bezlesí, především travino-bylinných společenstev na dostatečně rozsáhlých plochách, tj. při-

bližně v současném rozměru. Dodržení tohoto požadavku může být dosaženo při provádění většiny současných vojen-
ských aktivit. V součinnosti s armádními složkami usměrňovat vojenskou činnost ve prospěch udržení mozaiky různých
sukcesních stádií od ploch bez vegetace po nevelké porosty náletových dřevin. Udržení bezlesí pomocí řízeného vypalo-
vání se jeví v současnosti jako nejlepší řešení – neprovádět na jaře a začátkem léta.

� území neodvodňovat
� chránit a podporovat menší mokřadní stanoviště v celé oblasti
� monitorovat a regulovat stavy prasete divokého
� bezpodmínečně zajistit detailní průzkum území
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Chřástal polní
– udržovat pestrou a heterogenní krajinu s vysokým podílem různých typů luk
– blokovat sukcesi na hospodářsky nevyužívaných loukách (kosení, extenzívní pastva)
– kosení provádět až po skončení hnízdění, vodění mláďat a pelichání (nejlépe září)
– kosit louky od středu pozemku k jeho okrajům
– zamezit vzniku trvalých, jakož i intenzívních pastvin na větších rozlohách
– vytvářet refugia s vysokobylinnou vegetací a rozptýlenou zelení
– vybrané plochy kosit 1x za 2 -3 roky
– zajistit, aby v době příletu chřástalů (konec dubna) byl na lokalitě dostatek ploch, kde je výška travního porostu min. 20 cm
– chránit drobné mokřady v krajině, vyloučit pastvu na těchto stanovištích
– podporovat, případně zmlazovat rozptýlenou zeleň, zejména keře, v krajině
– omezit rušení na hlavních stanovištích

Tetřívek obecný
– trvale blokovat sukcesi na tokaništích (kosení, citlivá regulace náletových dřevin)
– vytvářet rozvolněné lesní okraje s vysokým podílem měkkých dřevin (zejména jeřábu a břízy)
– pečovat o skupiny náletových dřevin na nelesní půdě, např v okolí mokřin
– umožnit sukcesi dřevin na světlinách a opuštěných polích a loukách určených k zalesnění
– vytvářet heterogenní lesní porosty s podílem měkkých dřevin (zejména jeřábu a břízy)
– podporovat listnaté stromy včetně pionýrských druhů (> 10 %) ve smrčinách
– podporovat olši, vrbu a břízu podél toků
– nevysazovat v těsné blízkosti bystřin a bažin smrkové monokultury a nebudovat zde cesty
– umožnit vytváření keřového patra, zejména prostřednictvím přirozené obnovy
– podporovat bohaté bylinné patro včetně brusnicovitých regulací stavů spárkaté zvěře
– omezit rušení na hlavních stanovištích

Literatura:

DŽUBERA, P., 1994: Ptáci (Aves) Vojenského výcvikového prostoru Libavá. Dipl. práce, PřF UP Olomouc, 122 pp.
DŽUBERA, P., 2000: Rozšíření, odhad početnosti a charakteristika biotopu tetřívka obecného (Tetrao terix) ve Vojenském výcvikovém

prostoru Libavá. Pp. 121-129 in MÁLKOVÁ, P., ed.: Sbor. Tetřevovití – Tetraonidae na přelomu tisíciletí, Čes. Budějovice 2000, LF
ČZU, Praha.
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20. Poodří

Zpracovali: Karel Pavelka, Petr Kočárek, Lenka Sovíková

Rozloha: 8 063 ha

Kraj: Moravskoslezský

Dotčená katastrální území: Svinov, Zábřeh nad Odrou, Polanka nad Odrou, Výškovice u Ostravy, Stará Bělá, Jistebník,
Proskovice, Košatka nad Odrou, Studénka nad Odrou, Stará Ves nad Ondřejnicí, Butovice, Petřvaldík, Pustějov,
Albrechtičky, Nová Horka, Hladké Životice, Bartošovice, Suchdol nad Odrou, Hukovice, Kunín, Mankovice, Vražné
u Oder, Bernartice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Šenov u Nového Jičína

Ochrana: 100 % v CHKO a IBA Poodří, 50,2 % (4 051,3 ha) mokřad mezinárodního významu Poodří, 7 MZCHÚ: NPR
Polanská niva (122,3 ha), PR Kotvice (105,5 ha), PR Polanský les (59,2 ha), PR Rákosina (16,3 ha), PP Koryta (12,9 ha), PP
Meandry Staré Odry (25,8 ha), PP Pusté nivy (0,7 ha), tj. MZCHÚ celkem 342,7 ha = 4,25 %

Ornitologický význam:
Hranice navržené ptačí oblasti jsou totožné s hranicemi CHKO Poodří. Převážná část území je tvořena nivou řeky Odry s nava-
zujícími říčními terasami Odry a jejích přítoků. Na přirozeně meandrující tok řeky s rozkolísaným průtokem vody navazují
komplexy periodických tůní a říčních ramen a mokřady v lužních lesích i na loukách. Téměř každým rokem dochází k rozsáh-
lým povrchovým rozlivům Odry. Přirozené mokřady doplňuje pět rybničních soustav s více než 50 rybníky o celkové ploše cca
700 ha. Značné množství liniové a rozptýlené zeleně včetně početných soliterních stromů dodává krajině parkový ráz.
Převážně mokřadní charakter Poodří předurčuje význam oblasti pro vodní a mokřadní druhy ptáků jak v době hnízdění, tak při
tahu. Při jarním tahu se jako významný potravní zdroj uplatňují mělce zaplavené louky v nivě Odry (až 20 km2). Kritéria pro ptačí
oblast splňují tři druhy přílohy I a jeden shromažďující se stěhovavý druh. Na vodních tocích, zejména na meandrujícím toku řeky
Odry po celé délce v oblasti (45 říčních kilometrů), nachází výborné podmínky ledňáček říční (Alcedo atthis). Na rybnících
s rozsáhlejšími porosty rákosu nebo orobince hnízdí bukač velký (Botaurus stellaris), zatímco moták pochop (Circus aeruginous)
neobsazuje jen rybníky se zachovalým tvrdými porosty vodních rostlin, ale také louky s drobnými mokřady s rákosinami nebo
odvodňovací kanály s ostrovy rákosu i obilná pole. Význačným mokřadním druhem je také chřástal kropenatý (Porzana
porzana), který sice nedosahuje stanoveného minimálního počtu, ale zavedení potřebných opatření může přispět, aby se rovněž
stal kvalifikujícím se druhem přílohy I. Vodní toky, zejména meandrující tok řeky Odry, poskytují výborné podmínky nejen pro
hnízdění ledňáčka říčního, ale také pro hnízdění břehule říční (Riparia riparia) a pisíka obecného (Actitis hypoleucos).
Až do poloviny 90. let 20. století dosahovaly počty vodních ptáků v době hnízdění více než 20 000 kusů, v dalších letech však
došlo k poklesu na 10 000-15 000 ex. v důsledku úbytku hnízdící populace racka chechtavého (Larus ridibundus). Z početných
druhů na tahu splňuje kritérium kopřivka obecná (Anas strepera), která v oblasti rovněž hnízdí. Hojně protahují bahňáci, především
čejka chocholatá (Vanellus vanellus), jespák bojovný (Philomachus pugnax) a vodouš bahenní (Tringa glareola).
Na vlhkých loukách jsou význačnými druhy chřástal polní (Crex crex) a vodouš rudonohý (Tringa totanus), který také hnízdí
na dnech vypuštěných rybníků. Břehouš černoocasý (Limosa limosa) po roce 2000 z oblasti již pravděpodobně jako hnízdící
vymizel. Místy je na loukách zjišťován konipas luční (Motacilla flava), řídce bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
a bramborníček černohlavý (Saxicola torquata).

Druhy přílohy I,  pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002 Poznámka

Bukač velký (Botaurus stellaris) 3 ? 3 4-5 3-5 volající MM, pozorování

Moták pochop (Circus aeruginous) 20 ? 24 24 24 rybníky, celé Poodří  cca 30-35

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 15-25 stavy kolísají

Další druhy přílohy I:

1998 1999 2000 2001 2002 Poznámka

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - ? 1 1-2 1-3

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10-12 12 12-15

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 1-3

Luňák hnědý (Milvus migrans) - - - 1 -

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 2-5 2-3 2-5 volající MM

Chřástal malý (Porzana parva) 0-1 1 0-1 volající MM

Chřástal polní (Crex crex) 5-10 10-12 8-12 volající MM
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Rybák obecný (Sterna hirundo) 5 ? ? 7-10 3-5 hnízdní výskyty dvojic

Rybák černý (Chlidonias niger) 3 ? ? 2 1-3 hnízdní výskyty dvojic

Rybák bahenní (Chlidonias hybridus) - - - 1 - předpoklad hnízdění

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 1-3

Žluna šedá (Picus canus) 10-20 5-10

Datel černý (Dryocopus martius) 1-3

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 3-5 5-8 7-10

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 50-70 70-90 70-90

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 20-30 10-15 2002 pokles

Druhy podle článku  4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002

Kopřivka obecná (Anas strepera) 430 ? 450 420 450-550

Do poloviny 90. let 20. století > 20 000 ex. vodních ptáků, v dalších letech pokles na 10 000-15 000 ex. v důsledku úbytku
hnízdící populace racka chechtavého (Larus ridibundus)

Druhy z Červeného seznamu:

2001 2002

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 28 110-120

Hohol severní (Bucephala clangula) 7-10 7-10

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 10-15 5-8

Monitoring:
� pravidelné sčítání ptáků na dvou bodových transektech (od r. 1994)
� sčítání vodních ptáků na rybnících (včetně Mezinárodního sčítání vodních ptáků a metody dvou kontrol): I, III., IV., V.

(2x), VI., VIII., IX. (od r. 1992)
� sčítání vodních ptáků na řece Odře v úseku mezi Hladkými Životicemi a Studénkou (15 km) včetně Mezinárodního sčítá-

ní vodních ptáků: I., IV. a IX. (od r. 1992)
� chřástal polní a křepelka polní na polovině území (od Jeseníku nad Odrou po Jistebník nad Odrou)
� populace ptáků luk v souvislosti s  pilotním agro-environmentálním projektem pro Poodří

Hlavní ohrožující faktory:
� intenzifikace hospodaření na rybnících: silné obsádky větších ryb způsobují vymizení měkkých a tvrdých porostů vod-

ních rostlin, vysoký zákal vody, téměř vymizení vodních bezobratlých a drobných obratlovců (bukač velký, moták po-
chop, chřástal kropenatý, potápka černokrká, hohol severní)

� kolísání vodní hladiny na rybnících v době hnízdění (bukač velký, moták pochop, chřástal kropenatý)
� souvislé zarůstání hladiny rybníků porosty kotvice plovoucí a řečankou pomořskou: absence volné hladiny, potlačení větši-

ny ostatních druhů vodních rostlin, úhyny ryb v důsledku nedostatku kyslíku, úhyny vodních ptáků v důsledku botulismu
� kácení starých stromů na hrázích a v okolí rybníků (hohol severní, strakapoud prostřední)
� zvyšující se turistické využívání území (pěší turistika a cykloturistika), nedodržování zákazů vjezdu: rušení hnízdících

i shromažďujících se ptáků (moták pochop, pisík obecný, ledňáček říční, hejna husí, kachen, bahňáků aj. vodních ptáků)
� myslivost a lov (vč. obory a bažantnice): zejména rušení vodních ptáků v době tahu (hejna husí, kachen, bahňáků aj.), ne-

zákonný odstřel (moták pochop)
� kosení lučních mokřadů a rákosin (moták pochop)
� hnojení luk kejdou
� upouštění od hospodaření na loukách (husy a bahňáci)
� zásahy do přirozeného charakteru vodních toků (ledňáček říční, pisík obecný, břehule říční)

potenciální faktory:
� realizace záměru plavebního kanálu Odra-Dunaj-Labe
� realizace záměru Distribučního centra ve Studénce-Nové Horce
� budování přehrad na horním toku Odry nebo na některém z jejích hlavních přítoků
� zvyšování komerčního a rekreačního využívání  území
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Prioritní opatření:
� upustit od úvah a plánů spojených s kanálem Dunaj-Odra-Labe
� upustit od úvah a plánů spojených s výstavbou Distribučního centra ve Studénce-Nové Horce
� zachovat přirozené meandrování říčního koryta
� zachovat přirozenou rozkolísanost průtoků v Odře a jejích hlavních přítocích
� zachovat přirozené povrchové rozlivy Odry
� chránit staré stromy na březích vodních toků a na hrázích a v okolí rybníků
� chránit a podporovat porosty orobinců, rákosu a zblochanu na vhodných, především větších rybnících
� periodicky vyřezávat dřeviny na vybraných rybničních ostrovech (deponiích)
� rybničním hospodařením šetrným k přírodě (regulovanými obsádkami) podporovat výskyt vodní flóry, vodních bezob-

ratlých, drobných rybek a obojživelníků
� regulovat lov vodních ptáků
� omezit výkon práva myslivosti ve zvláště chráněných územích
� postupně ukončit provoz bažantnice
� regulovat pěší turistiku, cykloturistiku, vodní turistiku, sportovní rybolov i další rekreační aktivity s ohledem na stanoviš-

tě citlivých druhů ptáků

Realizovat pilotní agro-environmentální program pro Poodří, zpracovaný Českou společností ornitologickou a Správou CHKO
Poodří ve spolupráci s dalšími experty. Navržena jsou opatření s cílem chránit cenné druhově bohaté louky, zvýšit druhovou pes-
trost degradovaných luk, chránit a obnovit druhovou pestrost fauny a flóry lučních tůních, chránit a obnovovat hnízdní biotopy
pro luční ptáky, chránit luční hmyz. Příklady opatření na loukách: snížit aplikaci dusíku se současným vyloučením kejdy, dodržo-
vat stanovený časový režim kosení luk (např. na lokalitách chřástala polního, čejky chocholaté aj. první seč až po 15. červenci),
kosit ze středu pozemků, ponechávat pruhy neposečené trávy buď uvnitř pozemku nebo podél okrajů vodotečí, při první seči vy-
loučit terénní deprese, vysazovat solitérní stromy, udržovat hlavaté vrby, vyloučit hnojení kolem tůní v okruhu 50 m. Příklady
opatření na rybnících: zavést pětiletý režim na vybraných rybnících s cílem snížit intenzitu chovu ryb, letnění a zimování.

Bukač velký
– podporovat rozsáhlé porosty orobinců a rákosu na vybraných větších rybnících
– zamezit kolísání vodní hladiny na rybnících v hnízdním období

Moták pochop
– podporovat podmáčené ostřicové porosty a rákosiny
– zamezit kosení části mokřadů a rákosin v loukách, dodržet ochranný nekosený pruh u rákosin a mokřadů v loukách
– zamezit kolísání vodní hladiny na rybnících v hnízdním období (duben – červenec)
– podporovat úpravy hnízdního prostředí vyřezáváním dřevin na vybraných deponiích

Ledňáček říční
– zachovat přirozené meandrování toků a přirozenou rozkolísanost průtoků jako základ pro vznik hnízdních příležitostí
– regulovat turistiku na březích Odry a jejích hlavních přítoků
– omezit rušení provozováním sportovního rybolovu na Odře v době hnízdění
– omezit hromadné plavby lodí na Odře v době hnízdění

Shromaždiště vodních ptáků
– omezit pohyb veřejnosti po hrázích rybníků s významnými shromaždišti
– omezit na vybraných rybnících počet honů za sezónu a snížit intenzitu lovu na tahu
– vyhlásit přechodně chráněné plochy jako klidové lokality pro protahující vodní ptáky

Chřástal kropenatý
– chránit a podporovat litorální porosty na rybnících, zejména bažinaté okraje s porosty ostřic
– zamezit kolísání vodní hladiny v hnízdním období

Potápka černokrká
– šetrným rybničním hospodařením podporovat roztroušený výskyt vodních rostlin a výskyt vodních bezobratlých živočichů
– provádět prevenci botulismu: snižovat eutrofizaci rybníků, kosit a odstraňovat souvislé porosty kotvice plovoucí
– zamezit kolísání vodní hladiny v hnízdním období
– podporovat hnízdní kolonie racka chechtavého

Hohol severní
– regulovanými rybími obsádkami jednoletých ryb podporovat průhlednost vody a výskyt vodních bezobratlých
– chránit staré  stromy na hrázích rybníků a v jejich okolí i na březích vodních toků
– vyvěšovat budky jako doplněk nedostatečného počtu přirozených dutin na lokalitách
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Pisík obecný
– zachovat přirozené meandrování vodních toků a štěrkové a písčité náplavy
– regulovat provozování sportovního rybolovu na Odře v době hnízdění
– omezit pohyb turistů v okolí Odry
– omezit hromadné plavby lodí na Odře v době hnízdění
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21. Heřmanský stav - Odra - Poolzí

Zpracovali: Zdeněk Polášek, Marek Haluzík, Kurt Rusek

Rozloha: 5 069 ha

Kraj: Moravskoslezský

Dotčená katastrální území: Kopytov, Šilheřovice, Skřečoň, Starý Bohumín, Nový Bohumín, Věřňovice, Dolní Lutyně,
Koblov, Pudlov, Dětmarovice, Závada nad Olší, Petrovice u Karviné, Záblatí u Bohumína, Vrbice nad Odrou, Koukolná,
Staré Město u Karviné, Horní Lutyně, Heřmanice, Rychvald, Hrušov, Doubrava u Orlové, Poruba u Orlové

Ochrana: 2 MZCHÚ: PR Skučák (30,08 ha), PP Věřňovice (4,58 ha), tj. MZCHÚ celkem 34,66 ha = 0,7 %, 59,2 %
(3 000 ha) IBA Heřmanský stav-Stružka

Ornitologický význam:
Pro navrženou ptačí oblast jsou charakteristická velice pestrá vodní a mokřadní stanoviště, zahrnující různě velké vodní toky,
slepá ramena a tůně, rybniční soustavy, zaplavená štěrkoviště, zatopené důlní propadliny, bažiny, mokré louky a další. Značná
část oblasti leží v říční nivě, jejíž původní ekosystém byl zcela přizpůsoben záplavám. S mokřady jsou spojeny všechny druhy
přílohy I, pro které je oblast navržena, i celá řada dalších druhů přílohy I a druhů z Červeného seznamu ptáků ČR, neuvedených
v příloze I. Oblast je rovněž důležitou tahovou lokalitou a nejvýznamnějším zimovištěm vodních ptáků na severní Moravě.
Hranice ptačí oblasti vymezují takový prostor, který je schopen jak všem zájmovým druhům, tak i druhům doprovodným,
zabezpečit všechny jejich potřeby po celou dobu jejich přítomnosti. Jde o soběstačné území, které se skladbou biotopů i je-
jich rozsáhlostí, výrazně odlišuje od okolní hustě obydlené a zastavěné krajiny průmyslového Ostravska a Karvinska. Orni-
tologicky nejlépe prozkoumanou lokalitou je Heřmanský stav, kde bylo dosud zjištěno 249 druhů ptáků. Na druhé straně se
v oblasti zřejmě nacházejí cenné ornitologické lokality, kterým dosud nebyla věnována potřebná pozornost.
Páteř ptačí oblasti tvoří dvě řeky, Odra a její přítok Olza (Olše), dva menší přítoky Odry – Vrbická a Bohumínská Stružka,
které spolu s Rychvaldskou Stružkou tvoří systém vodotečí, na kterých byly vybudovány rybniční soustavy, a přítoky Olzy
– Lutyňka, Mlýnka a meandrující Petrůvka. Oblast je dále protkána sítí menších toků, z nichž řada jsou umělé vodoteče.
Celková délka vodních toků, jejich pestrost a skutečnost, že jich část ani v silné zimě nezamrzá, umožňuje celoroční výskyt
ledňáčka říčního (Alcedo atthis), který je jedním ze čtyř druhů přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena. Těžiště hnízdění
představují úseky řek Odry a Olzy a říček Stružky a Petrůvky se zachovaným přirozeným charakterem s dynamickými říční-
mi procesy. Lovišti ledňáčka jsou nejen vodní toky, ale také rybníky, zatopené štěrkovny, tůně, lesní rybníčky, slepá říční
ramena a další. Řeky Odra a Olza jsou jediným pravidelným hnízdištěm morčáka velkého (Mergus merganser) v České repub-
lice a rovněž jedním z největších zimovišť druhu u nás. Charakteristickými druhy na vodních tocích jsou také pisík obecný
(Actitis hypoleucos) a břehule říční (Riparia riparia), ale běžně hnízdí také na stanovištích vzniklých činností člověka.
Vodní nádrže jsou zastoupeny několika rybničními soustavami u Karviné a v prostoru mezi Ostravou, Bohumínem a Orlovou
a štěrkopískovnami v nivě řeky Odry. V rybničních soustavách a v jejich okolí jsou nejdůležitější velké rákosiny, které jsou ve
svém úhrnu největší na Moravě a ve Slezsku a představují vynikající stanoviště pro hnízdění a průtah celé řady druhů ptáků.
Hnízdí v nich tři druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena: bukáček malý (Ixobrychus minutus), zřejmě v největší po-
pulaci v ČR, moták pochop (Circus aeruginosus) a slavík modráček (Luscinia svecica), který zde má jediné pravidelné hníz-
diště ve Slezsku. Charakteristickými druhy rákosin jsou dále bukač velký (Botaurus stellaris), který se při důsledné ochraně
a zavedení odpovídajících opatření může stát dalším kvalifikujícím se druhem přílohy I, a dva druhy z Červeného seznamu
(neuvedené v příloze I), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides).
Na rybnících v Karviné-Starém Městě se v kolonii racka chechtavého (Larus ridibundus) na ostrůvcích vzniklých vyhrnu-
tím rybničního dna nachází jediné pravidelné slezské hnízdiště racka černohlavého (Larus melanocephalus). Na stejné loka-
litě a dále na štěrkových ostrůvcích zatopených štěrkopískoven jsou v současnosti jediná pravidelná hnízdiště
rybáka obecného (Sterna hirundo) na severní Moravě a ve Slezsku.
Mokřadní louky nebo bažiny s nižším vegetačním krytem, tj. s ostřicemi a sítinami, jsou hnízdním biotopem chřástala
kropenatého (Porzana porzana). Tento typ stanovišť je v oblasti jedním z nejvíce ohrožených a vyskytuje se již jen ve
zbytcích na okrajích rákosových komplexů a na mokřadních loukách s bažinami.
Celoročně se vyskytuje orel mořský (Haliaeetus albicilla), v zimě v počtu 5-10 jedinců.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) min. 6 min. 6 min. 6 min. 9 min. 16

Moták pochop (Circus aeruginosus) 14-17 15-19 16-17 16-18 12-15

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 17-30 17-30 17-30 18-35 16-26

Slavík modráček (Luscinia svecica) do 25 do 25 do 25 do 25 16-22
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Další druhy přílohy I:

1998 1999 2000 2001 2002

Bukač velký (Botaurus stellaris) 2-3 2 2-3 1-4 3

Volavka červená (Ardea purpurea) - - - - 0-1

Čáp černý (Ciconia nigra) 1 1 1 1-2 1-2

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 6-7 5-6 6-7 6-7 7

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 0-2 0-2 0-3 0-3 0-1

Luňák červený (Milvus milvus) - - - - 0-1

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) - - - 0-1 0-1

Orel křiklavý (Aquila pomarina) - - - - 0-1

Raroh velký (Falco cherrug) - - 0-1 - -

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 2-4 2-4 2-4 1-4 3-4

Chřástal malý (Porzana parva) 0-2 - - 0-1 0-1

Chřástal polní (Crex crex) 9-16 10-16 8-16 7-15 14-23

Jeřáb popelavý (Grus grus) - - 0-1 0-1 -

Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 1-3 1-3 14 4-5 0-1

Rybák obecný (Sterna hirundo) min. 1-2 8-9 12-13 15 13

Žluna šedá (Picus canus) 13-20 13-20 13-20 12-22 9-13

Datel černý (Dryocopus martius) 0-2 0-2 0-2 0-3 1-3

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) - 0-1 0-1 0-1 0-1

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) - - 1 0-1 -

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 6-20 6-20 6-20 7-25 14-19

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 21-30 21-30 21-30 22-35 16-27

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2001 2002

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 10-20 13-19

Morčák velký (Mergus merganser) 5-9 7-10

Pisík obecný (Actitis hypoleuca) 9-13 13-21

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 40-45 41-46

Cvrčilka slavíková (Locustella lusciniodes) min. 15 min. 21

Monitoring:
� mezinárodní sčítání vodních ptáků
� mapování hnízdního rozšíření
� liniové sčítání (celoročně)
� vybrané druhy: bukač velký, bukáček malý, husa velká, moták pochop, vodouš rudonohý, racek černohlavý, sovy, slavík

obecný, slavík modráček
� odchyt rákosinových ptáků

Hlavní ohrožující faktory:
� zavážení mokřadů v okolí Heřmanského stavu hlušinou a jiným materiálem, zalesňování „rekultivovaných“ ploch (bahňáci)
� povolené i černé skládky na mokřadech u největších nádrží (většina zájmových druhů)
� kácení dřevin v okolí mokřadů a u řek (ledňáček říční, morčák velký)
� regulace toků (ledňáček říční, morčák velký, pisík obecný)
� znečištění vod, znečištění mokřadů v okolí skládek (ledňáček říční, morčák velký)
� vysušování mokřadů (moták pochop, ledňáček říční, chřástal kropenatý, rákosník velký)
� zazemňování mokřadů
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� eutrofizace stojatých vod (bukáček malý)
� intenzivní chov ryb na rybnících: potravní konkurence (bukáček malý, bukač velký)
� sportovní rybolov: neúměrné rušení - např. na Heřmanském stavu více než 100 rybářských budek, ke kterým vedou pří-

stupové stezky v rákosinách (bukáček malý, moták pochop, slavík modráček, bukač velký, pisík obecný)
� zahušťování komunikací při největších nádržích a březích řek Odry a Olzy: zvýšení rušení, likvidace drobných mokřadů

potenciální faktory:
� stavba dálnice D 47 (v současné variantě stavba na území ptačí oblasti nešťastným způsobem protne Odru na dvou mís-

tech a Olzu v jednom místě) a přivaděčů k dálnici
� stavba průmyslové zóny v nivě Olzy
� otevírání nových lokalit pro těžbu štěrkopísku
� kanál Dunaj-Odra-Labe
� snaha polské strany o zasypání protrženého meandru Odry pod Starým Bohumínem

Prioritní opatření:
� udržet současný stav a podobu říčních toků Odry a Olzy a jejich bezprostředního okolí: nezplavňovat Odru a upustit od

plánů na budování kanálu Dunaj-Odra-Labe
� nepřistupovat k úpravám přirozených koryt vodních toků v území
� udržet současný stav a podobu převážně zemědělské krajiny a podporovat mokřadní biotopy v prostoru Poolzí
� chránit a podporovat menší mokřadní stanoviště v celé oblasti
� posuzovat a usměrňovat rekultivační záměry s cílem zachovat cenné mokřady
� omezit hospodaření na vybraných rybnících v prostoru Orlová - Rychvald
� zachovat, podporovat a obnovovat různé mokřadní prvky v prostoru velkých vodních nádrží a jejich okolí (Heřmanský

stav, rybník Lesník, Nový Stav, Záblatský rybník)
� vytvořit klidové zóny a zamezit přístup do centrálních a nejcennějších částí v prostoru velkých vodních nádrží a jejich okolí
� přemístit mysliveckou střelnici od Heřmanského stavu s cílem zabránit rušení ptáků a zamořování prostředí olovem
� zavést management některých lokalit v rybničních soustavách v Rychvaldě (prováděno již na rybníku Skučáku), Orlové

a Karviné-Starém Městě
� posoudit možný vliv výstavby a provozu dálnice D47 na ptačí oblast (různé varianty)

Bukáček malý
– zabezpečit ochranu rákosových a orobincových porostů na velkých rybnících i menších mokřadech
– v rozlehlých rákosinách udržovat vodní plochy, které nemají kontakt s hlavní vodní plochou s výskytem velkých ryb
– řízenou péčí o vybrané mokřady zvýšit počet vhodných stanovišť

Moták pochop
– omezit rušení v době hnízdění

Ledňáček říční
– zachovat přirozený charakter vodních toků
– zvýšit péči o čistotu vodních toků
– zajistit klid na nejvýznamnějších zimních stanovištích druhu

Slavík modráček
– aktivně udržovat, případně vytvářet vhodné podmínky na hnízdištích
– snížit rušení sportovním rybolovem v době hnízdění

Bukač velký
– chránit velké komplexy rákosin a porostů orobince na největších rybnících v oblasti
– v rozlehlejších rákosinách udržovat vodní plochy, které nemají kontakt s hlavní vodní plochou s výskytem velkých ryb

Chřástal kropenatý
– chránit a podporovat hnízdní stanoviště – mokřadní louky a bažiny s ostřicemi a sítinami

Racek černohlavý, rybák obecný
– blokovat zarůstání hnízdních ostrůvků hustou a vysokou vegetací
– zamezit kolísání vodní hladiny v době hnízdění
– zakázat vstup na ostrůvky a do jejich blízkosti v době hnízdění

Morčák velký
– zachovat přirozený stav řečišť Odry a Olzy
– omezit rušení na zimovištích
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22. Beskydy

Zpracovali: Milan Škrott, Danuše Bartošová, Daniel Křenek, Jan Pavelka, Jiří Pavelka, Aleš Vašát

Kraje: Moravskoslezský, Zlínský

Rozloha: 35 243 ha

Dotčená katastrální území:Vendryně, Smilovice u Třince, Komorní Lhotka, Guty, Oldřichovice u Třince, Vyšní Lhoty,
Řeka, Raškovice, Karpentná, Morávka, Tyra, Krásná pod Lysou Horou, Pražmo, Košařiska, Návsí u Jablunkova,
Malenovice, Milíkov u Jablunkova, Hodslavice, Veřovice, Bordovice, Ostravice 1, Čeladná, Mořkov, Hostašovice, Staré
Hamry 2, Trojanovice, Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Staré Hamry 1, Mosty u Jablunkova, Zubří, Rožnov pod
Radhoštěm, Ostravice 2, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva

Ochrana: 100 % v CHKO a IBA Beskydy, 19 MZCHÚ: NPR Kněhyně-Čertův Mlýn (195,02 ha), NPR Mazák (61,57 ha),
NPR Mionší (169,70 ha), NPR Radhošť (144,93 ha), PR Čerňavina (60,72 ha), PR Huštýn (11,91), PR Klíny (58,11 ha), PR
Mazácký Grúnik (47,44 ha), PR Nořičí (37,9 ha), PR Smrk (161,25 ha), PR Trávný (151,59 ha), PR Trávný potok (20,25
ha), PR Trojačka (9,8 ha), PR V Podolánkách (32,06 ha), PP Kněhyňská jeskyně (1 ha), PP Kyčmol (0,08 ha), PP Ondrášovy
díry (4,5 ha), PP Pod Lukšincem (0,09 ha), PP Velký kámen (3,65 ha), PR Velký Polom (73,67 ha), tj. MZCHÚ celkem
1 245,24 ha = 3,5 %

Ornitologický význam:
Navrhovaná ptačí oblast Beskydy pokrývá zhruba jednu třetinu plochy CHKO a IBA Beskydy. Geomorfologicky náleží do
podprovincie Vnější Západní Karpaty, biogeograficky do Karpatské podprovincie. Má charakter výrazně členité hornatiny
s velkými výškovými rozdíly mezi vrcholy a dny četných údolí, která území člení do několika výrazných horských skupin.
Průměrná nadmořská výška oblasti činí cca 750 m, nejvyšším vrcholem je Lysá hora s 1 324 m n. m., nejníže položená místa
mají nadmořskou výšku kolem 370 m.
Před osídlením člověkem byla oblast pokryta souvislými lesy pralesovitého charakteru, v nejnižších polohách převážně buči-
nami (s příměsí dubu) a výše jedlobučinami, s postupující nadmořskou výškou se zvyšovalo zastoupení smrku, který v polo-
hách nad 1 000 m vytvářel smrkový stupeň. Místy se vyskytovaly suťové lesy. Po osídlení oblasti došlo nejdříve k odlesňování
ve větších údolích v nižších polohách, později, během tzv. valašské a pasekářské kolonizace, i ve vyšších nadmořských výš-
kách, včetně vrcholových a hřebenových poloh. Se zvyšujícím se počtem obyvatel a rozvojem průmyslu v podhůří, rychle
rostla těžba dřeva a vzniklé holiny byly zalesňovány především smrkem, stejně jako zanikající pastviny v době úpadku pas-
tevectví (od konce 18. stol.). Nyní tvoří původní pralesovité porosty nepatrný zlomek celkové rozlohy lesů a nacházejí se
převážně v nejvyšších polohách nebo na obtížně přístupných místech. Většina z nich je chráněna v rezervacích. Převážnou
část hospodářských lesů tvoří rozsáhlé smrkové monokultury. Jen místy jsou větší plochy obhospodařovaných bukových
porostů, avšak bez věkové a prostorové diverzity. V rámci těchto porostů se rozptýleně dočasně vytvářejí vhodné podmínky
pro hnízdění cílových druhů, po odtěžení porostů však opět zanikají. Jemnější způsoby hospodaření (výběr, kotlíky, využí-
vání přirozeného zmlazení atd.) jsou dosud využívány velmi málo. Při výchovných zásazích se z porostů odstraňují pionýr-
ské dřeviny (bříza, jíva, jeřáb) a poškozené nebo neperspektivní stromy, tím se však brání vzniku vhodných podmínek pro
řadu druhů ptáků vázaných na narušené, doupné a rozpadající se stromy. Při teplotním zvratu na přelomu let 1978/79 došlo
k rozsáhlému poškození lesních porostů na velkých plochách vlivem imisí. Na hřebenu Radhoště, severní straně Smrku,
Lysé hoře a Travném vznikly rozsáhlé holiny, které se postupně zalesňují.
V horských polohách se dochovaly zbytky původních pastvin, které jsou většinou v pokročilém stádiu sukcese a jen málo
z nich je obhospodařovaných.V nižších polohách, zejména v údolích a na úbočích, byly původní pastviny z velké části přemě-
něny na louky. Tyto louky jsou převážně polokulturního charakteru, velký podíl mají také kulturní louky a pouze místně se za-
chovaly květnaté louky. Bohatá je rozptýlená zeleň v podobě pásů či skupin keřů či stromů. Významným prvkem jsou také
ovocné dřeviny, které jsou vysázeny u sídel v podobě drobných sadů, alejí na mezích a podél cest nebo jako jednotlivé stromy.
Všechny vodní toky, kterých se v oblasti nachází velké množství, náleží ke štěrkonosným tokům pstruhového pásma. Jde
převážně o drobné toky se šířkou koryta pod 4 m, většinou zregulované a s redukovanými břehovými porosty.
Převážně lesnímu charakteru oblasti (lesy pokrývají cca 90 % území) odpovídá skutečnost, že všech devět druhů přílohy I,
pro které je ptačí oblast navržena, jsou lesní druhy, z nichž některé vyžadují pralesovitý charakter porostů. Nejvýznamnější
z nich jsou strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotus) a puštík bělavý (Strix uralensis) s největšími populacemi v rámci
České republiky. Početné a stabilní jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), žluny
šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus martius) a lejska malého (Ficedula parva ) V minulosti Beskydy patřily k ob-
lastem s nejvyššími počty tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v ČR. V rámci navržené ptačí oblasti byly známy desítky toka-
nišť a počty jedinců se odhadovaly na stovky. Současná populace představuje jen pouhý zlomek tohoto stavu, přesto stále
dává naději uchování druhu i do budoucna za předpokladu, že budou rychle realizována potřebná opatření. Datlík tříprstý
(Picoides tridactylus) vyhledává hlavně klimaxové smrčiny pralesovitého charakteru v nejvyšších polohách, ale je schopen
zahnízdit i ve smrkových monokulturách vyšších poloh.
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Z dalších druhů přílohy I pravidelně hnízdí včelojed lesní (Pernis apivorus), sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nej-
menší (Glaucidium passerinum). Na tahu i v hnízdním období bývá pozorován orel křiklavý (Aquila pomarina), takže nelze
vyloučit jeho hnízdění, zvláště přihlédneme-li ke skutečnosti, že tento druh zde v minulosti pravidelně hnízdil. Hojný je lej-
sek bělokrký (Ficedula albicollis). Z významných lesních druhů, které nejsou uvedeny v příloze I, je místy početný holub
doupňák (Columba oenas). Na imisních holinách v nejvyšších polohách hnízdí linduška horská (Anthus spinoletta). Po opě-
tovném zalesnění holin druh postupně zmizí. Okraje holin obývá značná část populace kosa horského (Turdus torquatus),
ale i po ztrátě těchto stanovišť zůstane pro druh dostatek vhodných stanovišť na okrajích horských luk a pastvin, při lesních
pasekách a v rozvolněných porostech.
Nejvýznamnějšími druhy otevřené krajiny jsou chřástal polní (Crex crex), křepelka polní (Coturnix coturnix), ťuhýk obecný (La-
nius collurio), cvrčilka zelená (Locustella naevia), krutihlav obecný (Jynx torquilla) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra).
Na vodních tocích hnízdí početně skorec vodní (Cinclus cinclus), konipas horský (Motacilla cinerea) a konipas bílý
(Motacilla alba), vzácně ledňáček říční (Alcedo atthis). Vodní nádrž Morávka, zásobárna pitné vody pro Ostravsko, nemá
z hlediska hnízdění i tahu vodních ptáků žádný význam.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 10-15

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 35-50

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 5-10

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 30-40

Puštík bělavý (Strix uralensis) 10-15

Žluna šedá (Picus canus) 35-50

Datel černý (Dryocopus martius) 70-120

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 50-80

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 15-35

Lejsek malý (Ficedula parva) 140-180

Další druhy přílohy I:

2002

Včelojed lesní (Pernis apivorus 5-10

Výr velký (Bubo bubo) 1-3

Sýc rousný (Aegolius funereus) 10-20

Chřástal polní (Crex crex) 10-15

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1-5

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 300-350

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 40-50

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2002

Linduška horská (Anthus spinoletta) 15-25

Kos horský (Turdus torquatus) 150-300

Monitoring:
� sčítání hnízdních populací vybraných druhů ptáků v části Veřovské vrchy a Radhošť-Čertův Mlýn (4 sezóny v letech

1994-2001)
� mapování hnízdních okrsků a Jednotný program sčítání ptáků v NPR Kněhyně-Čertův Mlýn
� vliv odumírání lesních porostů na populace ptáků
� sovy (zejména puštík bělavý) a další vybrané druhy ptáků
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Pisík obecný
– blokovat zarůstání hnízdišť hustou a vysokou vegetací
– snížit rušení v jádrových lokalitách druhu

Cvrčilka slavíková, rákosník velký
– chránit velké komplexy rákosin a porostů orobince na největších rybnících v oblasti
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Hlavní ohrožující faktory:
� kácení starých porostů s doupnými a odumřelými stromy, které zůstaly zachovány díky zanedbání výchovy nebo předr-

ženy přes mýtní věk (puštík bělavý, kulíšek nejmenší, sýc rousný, žluna šedá, datel černý, strakapoud bělohřbetý, datlík
tříprstý, lejsek malý)

� odstraňování poškozených a narušených stromů, popř. doupných stromů v hospodářských porostech při výchovných zá-
sazích a nahodilých těžbách (puštík bělavý, kulíšek nejmenší, sýc rousný, žluna šedá, datel černý, strakapoud bělohřbetý,
datlík tříprstý, lejsek malý)

� holosečný způsob obnovy lesních porostů (jeřábek lesní, tetřev hlušec, puštík bělavý, kulíšek nejmenší, sýc rousný, žluna
šedá, datel černý, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý)

� výsadba stejnověkých smrkových monokultur (jeřábek lesní, tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, žluna šedá, strakapoud bě-
lohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý)

� výsadba stejnověkých bukových monokultur (čáp černý, jeřábek lesní, tetřev hlušec, žluna šedá, strakapoud bělohřbetý,
lejsek malý)

� zalesňování rozvolněných horských porostů s různě velkými otevřenými plochami s velkým množstvím borůvek (tetřev
hlušec)

� rušení těžbou v hnízdní době (čáp černý, jeřábek lesní, tetřev hlušec, puštík bělavý)
� budování lesní cest, zvýšení návštěvnosti území – turistika, vjezd vozidel aj. (čáp černý, puštík bělavý)
� rušení lovem v místech výskytu tetřeva hlušce
� vysoké stavy vysoké a srnčí zvěře působící škody na přirozeném zmlazení (jeřábek lesní, tetřev hlušec)
� vysoké stavy prasete divokého a lišek (jeřábek lesní, tetřev hlušec), kun (sovy, datel černý), koček v okolí lidských sídel

(chřástal polní)
� kosení luk v nevhodnou dobu a nevhodnými způsoby (chřástal polní)
� zakládání trvalých pastvin (chřástal polní)
� kácení doupných a odumřelých stromů v hospodářských porostech různého typu - smrkové monokultury, výstavky

v mladších porostech, bukové monokultury (puštík bělavý, kulíšek nejmenší, sýc rousný, žluna šedá, strakapoud bělo-
hřbetý, datlík tříprstý)

� plošná těžba v přirozených porostech smrku a v porostech svým charakterem podobným, i když umělého původu (jeřá-
bek lesní, tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datlík tříprstý)

� odstraňování neperspektivních a narušených stromů při výchově porostů (puštík bělavý, kulíšek nejmenší, sýc rousný,
žluna šedá, datel černý, strakapoud bělohřbetý, lejsek malý)

� nedostatek mravenišť jako zdroje potravy (tetřev hlušec)
� rozrůstající se zástavba v podhůří a nivách (chřástal polní)

potenciální faktory:
� stavba lanovek: Radhošť, Pustevny, Lysá hora (jeřábek lesní, tetřev hlušec, puštík bělavý)
� budování nových sjezdovek: Kněhyně, Čertův mlýn, Búřanov (jeřábek lesní, tetřev hlušec)
� kůrovcové těžby v přirozených porostech s autochtoním smrkem a umělých porostech svým charakterem podobných po-

rostu přirozenému (jeřábek lesní, tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datlík tříprstý)
� zalesňování  rozvolněných ploch v klimaxových smrčinách (jeřábek lesní, tetřev hlušec, puštík bělavý, kos horský)
� výstavba nových komunikací (jeřábek lesní, tetřev hlušec)
� budování sítě cyklostezek a turistických tras (jeřábek lesní, tetřev hlušec, puštík bělavý)

Prioritní opatření:

Lesy
� zvýšit druhovou, věkovou a prostorovou diverzitu a zastoupení stanovištně původních dřevin přeměnou současných po-

rostů na nestejnověké, druhově a prostorově diferencované porosty (alespoň 60 % rozlohy porostů v území)
� změnit převažující holosečný způsob obnovy na jemnější způsoby (podrostní až výběrný)
� používat šetrné technologie minimalizující dopady na přírodní prostředí při těžbě a dopravě dříví
� omezit na minimum těžbu v lesních porostech v době hnízdění a vyvádění mláďat většiny druhů (březen-červen), přizpů-

sobit období těžby cílovým druhům
� v okolí drobných toků v hospodářských porostech podporovat vznik doprovodných porostů charakteristických pro údol-

ní nivy (olše lepká a olše šedá)
� porosty na klimaticky, reliéfově nebo půdně nepříznivých stanovištích (exponované hřebeny, vrcholy, strmé svahy, sutě) pře-

vést na lesy ochranné nebo zvláštního určení se specifickým způsobem hospodaření nebo v nich hospodaření vyloučit úplně
� zachovat a vytvářet prostor pro existenci všech rostlinných a živočišných druhů zaváděním ekologických prvků do lesní-

ho hospodářství. Jedná se o:
a) vytváření porostních okrajů
b) péče o keřové patro, kde je také nutné podporovat bobulonosné druhy dřevin
c) ponechání souší a jednotlivých stromů nebo malých skupin k úplnému rozpadu
d) malé plochy ponechat samovolnému vývoji
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� v porostech umožnit existenci pionýrským dřevinám, hlavně v horských porostech zvýšit zastoupení jeřábu
� v lesních porostech pokud možno nebudovat nové lesní cesty, zásadně omezit budování zpevněných cest, a to zvláště

v místech, kde tyto cesty v širším okolí nejsou
� neumožnit stavbu nových rekreačních objektů (sjezdovky, lanovky, hotely aj.) na místě lesního porostu
� zlepšit informovanost a zvýšit zájem o přirozené a přírodě blízké lesy, zdůrazňovat mimoprodukční funkce lesů a hod-

notu lesů jako biotopu pro vzácné a ohrožené druhy ptáků

Turistika
� vymezit klidové oblasti s vyloučením turistického ruchu a výstavby rekreačních zařízení a jiných objektů
� pokud to bude nutné, zrušit nebo omezit současné turistické aktivity (cyklostezky, turistické a běžecké trasy)
� vytyčit turistické a běžecké trasy cyklostezky tak, aby nebyly v rozporu s požadavky na ochranu cílových druhů
� co nejvíce omezit nezákonné vjíždění motorových vozidel do lesů, a to zejména nebudováním zpevněných cest a účinnou

strážní službou
� zamezit jakémukoliv budování nových sjezdovek, velkých rekreačních center, lanovek a podobných staveb, jež by vý-

razně narušily biotopy a krajinný ráz v oblasti
� v územích s vyšší koncentrací kurovitých omezit sběr lesních plodin
� zvýšit informovanost turistů i místní veřejnosti o významu tohoto území zejména z hlediska výskytu vzácných druhů ptáků

Otevřená krajina
� udržet současný stav přírodě blízkých společenstev a zlepšit celkový stav krajiny
� rozvíjet a podporovat  původní nebo jiné extenzivní způsoby hospodaření
� podporovat a udržet zemědělskou malovýrobu s důrazem na extenzitu a tradiční způsoby obhospodařování (pastva ovcí,

ruční sklizně nebo za použití lehké mechanizace, při optimálním zatížení pastvin i vypásání hovězím dobytkem)
� v nižších polohách kolem toků umožnit vývoj břehových porostů a v místech, kde nejsou ohroženy komunikace nebo lid-

ská sídla ponechat tokům přirozený vývoj
� v otevřené krajině na loukách a pastvinách podporovat rozptýlenou zeleň v podobě keřů (hloh, šípek, kalina, trnka), soli-

térních stromů, skupin stromů, mezí nebo i alejí a sadů, o tuto zeleň pečovat a bránit jejímu nadměrnému rozšíření (zarůs-
tání okolí)

� blokovat sukcesi na loukách a pastvinách
� louky s koncentrovaným výskytem chřástala polního a křepelky polní nepřevádět na trvalé pastviny, nezalesňovat je, ani

na nich nepovolovat stavby
� zainteresovat hospodařící subjekty do ochrany cílových druhů formou jednání, propagační činností, pořádáním předná-

šek, dotačními tituly podporujícími ochranu druhu nebo vyplácením kompenzací

Čáp černý
– v hnízdních lokalitách vyloučit veškeré zásahy v době hnízdění od dubna do konce července v okruhu 0,5-1 km podle

konfigurace terénu
– u každoročně obsazovaných hnízd neprovádět žádné zásahy v porostu po celou dobu hnízdění druhu na lokalitě, pokud se

jedná o rozsáhlý porost a je nutné provedení těžebního nebo výchovného zásahu, dodržet bezzásahovou zónu v okolí
hnízda o poloměru 200 m

– v  porostech ponechávat stromy s opuštěnými hnízdy dravců, krkavce a čápa černého
– v porostech ponechávat stromy s bohatě větvenou nebo poškozenou korunou (trojáky ), a to ve všech typech porostů, kde

mohou být zakládána hnízda
– v případě ohrožení hnízda (usychání větví na nichž je hnízdo postaveno) nebo jeho poškození či likvidace způsobené

neočekávanými či nevratnými vlivy provést potřebná opatření ke změně stavu nebo v okolí vybudovat nové hnízdo
– zakládat na stromech umělá hnízda
– v okolí hnízdišť nebudovat nové lesní cesty nebo pěšiny pro veřejnost (cyklotrasy, turistické značky), pokud se v bližším

okolí tyto veřejné trasy nacházejí, nebudovat v tomto okolí turistická nebo jiná odpočívadla ani tábořiště
– zamezit ničení, poškozování, znečišťování lesních mokřadů a tůní, popř. budovat nové
– zamezit znečišťování toků a jejich zbytečným regulacím

Jeřábek lesní
– obhospodařovat existující nebo potenciální teritoria jeřábka maloplošně nebo podrostně s cílem dosáhnout patrovité

a mozaikovité struktury porostů
– zachovat dostatečné zastoupení měkkých a tzv. přípravných dřevin (osika, bříza, vrby, olše, jeřáb apod.) v porostech
– podporovat a udržovat bohaté keřové a bylinné patro, hlavně z bobulovin, jako kryt a zdroj potravy (líska, zimolez,

borůvka apod.)
– vytvářet skupiny měkkých listnatých dřevin v jehličnatých porostech a naopak skupiny jehličnanů v porostech listnatých
– snížit tlak pastevních konkurentů
– upravovat popeliště a napajedla tam, kde není dostatek přirozených zdrojů vody
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– v jeřábčích domovských okrscích, zejména na hnízdištích a místech odchovu mláďat, vyloučit aplikaci herbicidů
a insekticidů

– podporovat vytváření ekotonů na okraji lesa
– podporovat bobulonosné dřeviny, keře a polokeře na loukách a pastvinách v blízkosti lesních porostů, nedopustit však

úplné zarostení těchto ploch
– snižovat stavy lišky obecné,kun a divokých prasat, v okolí lidských sídel provádět odstřel toulavých psů a koček

Tetřev hlušec
– zmapovat a vytýčit lokality s pravidelným výskytem druhu
– vymezit jádrová území s přísnějšími podmínkami ochrany
– zajistit ochranu přirozených lesů a lesů umělých, majících charakter přirozeného lesa.
– zabezpečit přírodě blízké lesní struktury ve starých porostech s významným zastoupením jehličnanů (mezernatá horní

vrstva, hluboko zavětvené stromy, tři etáže v porostu, maximální prodloužení mýtního věku, podpora rozmanitosti
druhové skladby)

– vytvářet vhodně strukturované kmenoviny včasným prosvětlením, zakládáním úzkých kulis, malých clonných skupin,
péčí o porostní okraje (ekotony)

– na lokalitách přicházejících v úvahu jako tokaniště chránit vhodné hřadovací stromy s volným letovým prostorem a v
jejich okolí vysazovat vhodné keře a udržovat světlinky pro tok na zemi

– zlepšovat potravní nabídku podporou nebo výsadbou stanovištně vhodných bobulovin a peckovin, zakládáním mravenišť
a jejich ochranou

– vyloučit těžební a pěstební práce během toku a hnízdění (březen-červen), na hnízdištích přibližovat dřevo koňskými
potahy nebo pomocí lanovek

– ploty, oplocenky a nové cesty umísťovat do tetřevích domovských okrsků jen zcela výjimečně a v nejnutnějších případech
– vyloučit požívání insekticidů a herbicidů
– v domovském okrsku a jeho bezprostředním zázemí uvážlivě rozhodovat o údržbě, obnově a budování melioračních

zařízení
– zamezit budování rekreačních a turistických zařízeních v místech s výskytem druhu a na perspektivních lokalitách
– usměrňovat turistický ruch a bude-li to nutné, zrušit i některé nevhodné stezky
– snižovat tlak predátorů (liška, kuna, prase divoké ) a potravních konkurentů (jelen)
– navázat spolupráci při ochraně druhu se Správou CHKO Kysuce a pokračovat ve spolupráci s orgány, organizacemi

a odborníky zabývajícími se ochranou druhu

Puštík bělavý
– zajistit ochranu stávajících hnízdišť
– ponechávat staré porosty jakéhokoliv charakteru a složení (vyjma porostů geograficky nepůvodních druhů) v hnízdních

lokalitách, hospodařit v nich výběrem, maximálně kotlíky
– v hnízdních lokalitách neprovádět žádné zásahy v porostech od února do poloviny června.
– ponechávat v porostech jednotlivé stromy nebo skupinky stromů k úplnému rozpadu.
– neodstraňovat z porostů stojící zlomené kmeny nad průměr 50 cm ve výčetní tloušťce (netýká se kalamitního stavu

v porostech) a doupné stromy
– nekácet stromy s opuštěnými hnízdy po dravcích, čápu černém nebo krkavci
– při přemnožení hlodavců nepoužívat rodenticidy
– podporovat druh vyvěšováním budek na vhodných lokalitách
– v hnízdních lokalitách zamezit budování nových cest (hlavně zpevněných)
– zamezit rušení ze strany veřejnosti (turisti, houbaři, atd.)

Strakapoud bělohřbetý
– vymezit jádrová území s přísnějšími podmínkami ochrany a v nich vymezit nejzachovalejší porosty bez zásahu a porosty

s mírnými zásahy a s běžným hospodařením respektujícím požadavky druhu
– zachovat stávající porosty mimo jádrová území s významným výskytem druhu.
– při výchově hospodářských porostů ponechávat narušené, odumírající a neperspektivní stromy a to zejména při probír-

kách
– nekácet  doupné a odumřelé stromy
– maximálně omezit pasečný způsob obnovy porostů a zavést jemnější způsoby (kotlíky, výběr, clonná seč atd.)
– jako obnovní dřeviny používat druhy stanovištně vhodné (hlavně buk)
– přeměňovat smrkové monokultury na smíšené nebo bukové porosty, zvláště v místech, kde se nacházejí izolované

zbytky starých bučin, přitom co nejvíce využívat dobrou zmlazovací schopnost buku ve smrkových  monokulturách
– v porostech ponechávat skupinky stromů k úplnému rozpadu
– neprovádět těžbu v březnu až červnu v porostech s výskytem druhu
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Žluna šedá
– vymezit jádrová území s přísnějšími podmínkami ochrany a v nich vymezit nejzachovalejší porosty bez zásahu a porosty

s mírnými zásahy a s běžným hospodařením respektujícím požadavky druhu
– zachovat stávající porosty mimo jádrová území s významným výskytem druhu
– při výchově hospodářských porostů ponechávat narušené, odumírající a neperspektivní stromy a to zejména při probír-

kách
– nekácet  doupné a odumřelé stromy
– maximálně omezit pasečný způsob obnovy porostů a zavést jemnější způsoby (kotlíky, výběr, clonná seč atd.)
– jako obnovní dřeviny používat druhy stanovištně vhodné (hlavně buk) a nevysazovat monokultury
– přeměňovat smrkové monokultury na smíšené nebo bukové porosty, zvláště v místech, kde se nacházejí izolované zbytky

starých bučin, přitom co nejvíce využívat dobrou zmlazovací schopnost buku ve smrkových  monokulturách
– v porostech ponechávat skupinky stromů k úplnému rozpadu
– neprovádět těžbu v březnu až červnu v porostech s výskytem druhu
– ponechávat břehové porosty (olše šedá, olše lepkavá, jasan) v údolních nivách drobných toků a nevysazovat hospodářské

dřeviny až ke hraně koryt
– ponechávat staré stromy v břehových porostech toků
– v otevřené krajině ponechávat staré solitérní stromy
– podporovat a chránit mraveniště v lesních porostech a v otevřené krajině

Datel černý
– vymezit v oblasti jádrová území a v nich vymezit nejzachovalejší porosty bez zásahu a porosty s mírnými zásahy

a s běžným hospodařením respektujícím požadavky druhu
– zachovat stávající porosty mimo jádrová území s významným výskytem druhu
– při výchově hospodářských porostů ponechávat narušené, odumírající a neperspektivní stromy, a to zejména při probírkách
– neodstraňovat odumřelé stromy
– maximálně omezit pasečný způsob obnovy porostů a zavést jemnější způsoby (kotlíky, výběr, clonná seč atd.)
– jako obnovní dřeviny používat druhy stanovištně vhodné, hlavně buk
– přeměňovat smrkové monokultury na smíšené nebo bukové porosty, zvláště v místech, kde se nacházejí izolované zbytky

starých bučin, přitom co nejvíce využívat dobrou zmlazovací schopnost buku ve smrkových  monokulturách
– při obnově porostů ponechávat skupinky stromů k úplnému rozpadu
– neprovádět těžbu v březnu až červnu v porostech s výskytem druhu
– neodstraňovat skupinky starých, doupných a narušených buků nebo jednotlivé stromy (výstavky) ve smrkových mono-

kulturách a mladých porostech všech typů
– podporovat perspektivní buky nebo jejich  skupinky ve smrkových monokulturách

Datlík tříprstý
– vymezit jádrová území s přísnějšími podmínkami ochrany
– zachovat všechny klimaxové smrčiny a porosty, které se jim svým charakterem podobají (pokud možno vyloučit

jakékoliv těžby)
– ve smrkových monokulturách a smíšených porostech neodstraňovat jednotlivé souše nebo menší skupiny souší
– ve smíšených lesích i monokulturách ponechávat jednotlivé stromy nebo malé skupinky k úplnému rozpadu (v polohách

nad 800 m n. m.)
– v nadmořských výškách odpovídajících původnímu rozšíření smrku provádět obnovu  horským ekotypem smrku.
– vyloučit z běžného hospodaření smrkové nebo smíšené porosty na klimaticky nepříznivých stanovištích s vysokým

podílem souší
– neprovádět těžbu na hnízdních lokalitách v březnu až červnu

Lejsek malý
– vymezit jádrová území s přísnějšími podmínkami ochrany a v těchto územích vymezit nejzachovalejší porosty bez

zásahu, s mírnými zásahy a s běžným hospodařením respektujícím požadavky druhu
– zachovat stávající porosty mimo jádrová území s významným výskytem druhu
– při výchově hospodářských porostů ponechávat narušené, odumírající a neperspektivní stromy, a to zejména při

probírkách, nekácet doupné a odumřelé stromy
– maximálně omezit pasečný způsob obnovy porostů a zavést jemnější způsoby (kotlíky, výběr, clonná seč atd.)
– jako obnovní dřeviny používat druhy stanovištně vhodné, hlavně buk
– přeměňovat smrkové monokultury na smíšené nebo bukové porosty, zvláště v místech, kde se nacházejí izolované zbytky

starých bučin
– při obnově porostů ponechávat skupinky stromů k úplnému rozpadu
– neprovádět těžbu v porostech v měsíci v květnu až červnu v místech s výskytem druhu
– neprovádět stejnoměrné rozvolnění zápoje místech, kde druh pravidelně hnízdí
– podporovat přirozené zmlazení v porostech

22/6

Natura 2000 v ČR: Návrh ptačích oblastí, prosinec 2002 22. Beskydy



Kulíšek nejmenší
– zachovat všechny klimaxové smrčiny a porosty, které se jim svým charakterem podobají (pokud možno vyloučit

jakékoliv těžby)
– nekácet doupné stromy, zejména smrky a souše s dutinami po datlíkovi a strakapoudovi velkém, tyto stromy ponechávat

hlavně v okrajích vzrostlých porostů při mlazinách nebo tyčkovinách
– ve smíšených lesích a tam, kde je to možné, i ve smrkových monokulturách ponechávat jednotlivé stromy nebo malé

skupinky k úplnému rozpadu
– v nadmořských výškách odpovídajících původnímu rozšíření smrku provádět obnovu  horským ekotypem smrku
– neprovádět těžbu na hnízdištích v březnu až červnu
– podporovat co největší členitost smíšených nebo smrkových porostů (okraje, průseky, světlinky, drobné mokřady,

vícepatrové porosty atd.)

Linduška horská (Anthus spinoletta)
Zalesňování holin (Lysá hora, Smrk, Travný, Kněhyně) povede k ústupu populace, která je vázána výhradně na tyto lokali-
ty. Jakmile dojde k zapojení porostů, druh z území pravděpodobně zcela zmizí. Pro jeho zachování nebudou podnikána žád-
ná opatření, protože opětovné zalesnění holin a vytvoření horských klimaxových společenstev je prioritním zájmem
ochrany přírody.

Kos horský (Turdus torquatus)
– blokovat sukcesi na horských loukách a pastvinách, podporovat extenzivní způsoby hospodaření
– nezalesňovat rozvolněné horské porosty
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23. Horní Vsacko

Zpracovali: Milan Škrott, Danuše Bartošová, Daniel Křenek, Jan Pavelka, Jiří Pavelka, Aleš Vašát

Rozloha: 27 028,4 ha

Kraje: Moravskoslezský, Zlínský

Dotčená katastrální území:
Hutisko, Valašská Bystřice, Malá Bystřice, Růžďka, Velké Karlovice, Karolinka, Jasenka, Vsetín, Halenkov, Nový
Hrozenkov, Janová, Malé Karlovice, Hovězí, Huslenky, Leskovec, Valašská Polanka, Zděchov, Lužná u Vsetína, Valašská
Senice, Pulčín, Lidečko, Francova Lhota

Ochrana: 94,9 % (25 647,6 ha) v CHKO a IBA Beskydy, 11 MZCHÚ: NPR Razula (23,52 ha), NPR Pulčín-Hradisko
(72,73 ha), PR Galovské lúky (1,95 ha), PR Halvovský potok (19,14 ha), PR Kutaný (14,93 ha), PP Brodská (3,91 ha), PP
Louka pod Rančem (0,72 ha), PP Skálí (19,87 ha), PP Smradlavá (9,28 ha), PP Stříbrník (14,50 ha), PP Vachalka (8,30 ha),
tj. MZCHÚ celkem 188,85 ha = 0,7 %

Ornitologický význam:
Navrhovaná ptačí oblast Horní Vsacko zabírá asi jednu čtvrtinu území CHKO a IBA Beskydy. Geomorfologicky náleží do
podprovincie Vnější Západní Karpaty, biogeograficky do Karpatské podprovincie. Před osídlením člověkem byla pokryta
souvislými pralesovitými porosty, v nejnižších polohách převážně bučinami s příměsí dubu, výše jedlobučinami, v nejvyš-
ších polohách a na chladnějších stanovištích byl přimíšen smrk. Místy se vyskytovaly suťové lesy. Po osídlení oblasti člově-
kem byla část lesů přeměněna na louky a pastviny a zbývající lesy po vytěžení změněny na smrkové monokultury.
V současnosti původní pralesovité porosty tvoří jen nepatrný zlomek rozlohy lesů a většinou jsou chráněny v rezervacích.
Převážnou část hospodářských lesů tvoří rozsáhlé smrkové monokultury. V některých částech území jsou větší plochy bu-
čin, většinou však bez věkového a prostorového rozrůznění. Část z nich si díky mírným způsobům hospodaření dodnes
uchovala přirozený charakter a dočasně poskytují vhodné podmínky pro hnízdění cílových druhů, které však po odtěžení
porostů opět zanikají. Jemnější způsoby hospodaření (výběr, kotlíky, podrostní způsoby, využívání přirozeného zmlazení
atd.) se dosud využívají pouze místy.
V oblasti se dodnes zachovaly rozsáhlé plochy původních pastvin a luk s vysokou druhovou diverzitou. Zčásti, zejména na hře-
benech, jsou ohrožovány nastupující sukcesí, případně záměrným zalesňováním. V údolí a na přilehlých svazích je značná část
luk a pastvin různě využívána. Diverzifikované způsoby hospodaření pomohly zachování i vytváření velmi rozmanité rozptý-
lené zeleně, která se vyskytuje v podobě remízů, pásů, roztroušených lesíků, alejí, břehových porostů kolem toků aj.
Velice rozmanitá krajina hostí bohaté populace nejen kvalifikujících se druhů přílohy I, ale i dalších významných ohrože-
ných druhů ptáků. Poněvadž se jedná o horskou oblast, má navrhovaná ptačí oblast pro většinu druhů význam jako hnízdiš-
tě. Jako tahovou zastávku ji ptáci využívají  jen v omezené míře, v zimě má význam hlavně pro místní stálé druhy.
Z lesních druhů přílohy I je nejvýznamnější strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), vyžadující přítomnost různě
narušených, odumírajících i odumřelých stromů, v kterých si tesá dutiny a hledá potravu. Jako potravní zdroje mu slouží
i stromy padlé na zem. Dává přednost bučinám nebo smíšeným porostům s převahou buku. Požadavky druhu nejlépe splňují
pralesovité porosty, ale významná část populace hnízdí v běžných hospodářských porostech ve věku nad 100 let, v kterých
se díky zanedbávání výchovných a těžebních zásahů vytvořily vhodné existenční  podmínky.
Početné a stabilní populace mají rovněž čáp černý (Ciconia ciconia), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), jehož optimálním bio-
topem jsou pestřejší smíšené porosty v blízkosti otevřených ploch s rozptýlenou zelení, žluna šedá (Picus canus), datel čer-
ný (Dryocopus martius), lejsek malý (Ficedula parva) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) i některé další druhy,
neuvedené sice v příloze I, ale významné z hlediska fauny ČR - holub doupňák (Columba oenas), rehek zahradní (Phoeni-
curus phoenicurus) a kos horský (Turdus torquatus), který vyžaduje blízkost otevřených ploch, především luk a pastvin.
Sovy z přílohy I zastupují zejména sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), dravce
včelojed lesní (Pernis apivorus), v hnízdním období se vyskytuje také orel křiklavý (Aquila pomarina). V minulosti se v území
nacházela početná populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), ale současná populace představuje jen její pouhý zlomek
a nelze ani s jistotou říci, zda druh v oblasti ještě hnízdí. Poslední hnízdění bylo zaznamenáno na začátku osmdesátých let.
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) hnízdí rozptýleně v hospodářských smrkových monokulturách, ale o jeho rozšíření
a početnosti v oblasti není dostatek znalostí.
Louky a pastviny oblasti obývá nejpočetnější populace chřástala polního (Crex crex) v Beskydech a díky množství rozptýle-
né zeleně v otevřené krajině je vůbec nejpočetnějším druhem přílohy I v oblasti ťuhýk obecný (Lanius collurio). Mezi ostat-
ní významné druhy patří také pěnice vlašská (Sylvia nisoria), křepelka polní (Coturnix coturnix), krutihlav obecný (Jynx
torquilla) a v posledních letech se objevuje na některých lokalitách i strnad luční (Miliaria calandra).
Na vodních tocích se nachází početná populace skorce vodního (Cinclus cinclus), konipasa horského (Motacilla cinerea),
nepravidelně hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis) a pisík obecný (Actitis hypoleucos), který hnízdí i na březích přehrady
Stanovnice.
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Druhy přílohy I směrnice, pro které je ptačí oblast navržena:

2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 7-11

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 50-70

Chřástal polní (Crex crex) 60-80

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 25-45

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 7-15

Lejsek malý (Ficedula parva) 100-170

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 400-600

Další druhy přílohy I:

2002

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 6-10

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 0-3

Výr velký (Bubo bubo) 0-1

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 15-25

Puštík bělavý (Strix uralensis) 0-1

Sýc rousný (Aegolius funereus) 8-15

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1-3

Žluna šedá (Picus canus) 20-30

Datel černý (Dryocopus martius) 35-70

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 25-40

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 200-350

Druhy podle článku 4.2, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2002

Kos horský  (Turdus torquatus) 40-80

Monitoring:
� hnízdní populace vybraných druhů ptáků:
� chřástal polní, strakapoud bělohřbetý, pěnice vlašská
� jednorázové průzkumy menších lokalit

Hlavní ohrožující faktory:
� kácení starých porostů (které zůstaly zachovány díky zanedbání výchovy nebo předrženy přes mýtní věk) s doupnými

a odumřelými stromy (čáp černý, jeřábek lesní, tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, sýc rousný, žluna šedá, strakapoud bělo-
hřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý, lejsek bělokrký)

� odstraňování poškozených, narušených a doupných stromů v hospodářských porostech (zejména v bučinách) při vý-
chovných zásazích a nahodilých těžbách (puštík bělavý, kulíšek nejmenší, sýc rousný, žluna šedá, datel černý, straka-
poud bělohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý, lejsek bělokrký)

� holosečný způsob obnovy lesních porostů (jeřábek lesní, tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, sýc rousný, žluna šedá, datel
černý, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý, lejsek bělokrký)

� výsadba stejnověkých smrkových monokultur (jeřábek lesní, tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, žluna šedá, strakapoud bě-
lohřbetý, lejsek malý)

� výsadba stejnověkých bukových monokultur (čáp černý, jeřábek lesní, tetřev hlušec, žluna šedá, strakapoud bělohřbetý,
lejsek malý)

� rušení těžbou v hnízdní době (čáp černý, jeřábek lesní, tetřev hlušec, puštík bělavý)
� budování lesních cest, umožňující zvýšení návštěvnosti území, vjezd vozidel atp. (čáp černý, jeřábek lesní, tetřev hlušec)
� rušení lovem v lokalitách tetřeva hlušce

23/2

Natura 2000 v ČR: Návrh ptačích oblastí, prosinec 2002 23. Horní Vsacko



� vysoké stavy vysoké a srnčí zvěře škodící okusem na zmlazení v lesních porostech (jeřábek lesní, tetřev hlušec)
� vysoké stavy černé zvěře (jeřábek lesní, tetřev hlušec a další druhy hnízdící na zemi)
� vysoké stavy lišek (jeřábek lesní, tetřev hlušec), kun (jeřábek lesní, tetřev hlušec, sovy, datel černý), toulavých psů a ko-

ček v okolí lidských sídel (chřástal polní)
� kosení luk v nevhodnou dobu a nevhodnými způsoby (chřástal polní)
� využití pozemků jako trvalých pastvin (chřástal polní)
� kácení doupných a odumřelých stromů v hospodářských porostech různého typu (kulíšek nejmenší, sýc rousný, žluna

šedá, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý)
� nedostatek mravenišť jako zdroje potravy (tetřev hlušec, žluna šedá)
� nová výstavba v podhůří a nivách (chřástal polní)

potenciální faktory:
� stavba lanovek (jeřábek lesní, tetřev hlušec)
� výstavba nových komunikací (jeřábek lesní, tetřev hlušec)
� budování nových sjezdovek (jeřábek lesní, tetřev hlušec)
� budování sítě cyklostezek a nových turistických tras (jeřábek lesní, tetřev hlušec)

Prioritní opatření:

Lesy
� zvýšit druhovou, věkovou a prostorovou diverzitu a zastoupení stanovištně původních dřevin přeměnou současných po-

rostů na nestejnověké, smíšené a prostorově diferencované porosty; přirozenou skladbu dřevin by mělo mít alespoň 60 %
rozlohy porostů v území

� změnit převažující holosečný způsob obnovy na jemnější způsoby (podrostní až výběrný)
� používat šetrné technologie minimalizující dopady na přírodní prostředí při těžbě a dopravě dříví
� omezit na minimum těžbu v době hnízdění a vyvádění mláďat většiny druhů (březen až červen) a pokud je to nutné, při-

způsobit období těžby cílovým druhům
� v okolí drobných toků v hospodářských porostech podporovat vznik doprovodných porostů charakteristických pro údol-

ní nivy ( porosty olše lepkavé, jasanu a olše šedé)
� porosty na klimaticky, reliéfově nebo půdně nepříznivých stanovištích (exponované hřebeny, vrcholy, strmé svahy, sutě)

převést na lesy ochranné nebo lesy zvláštního určení se specifickým způsobem hospodaření nebo v nich hospodaření vy-
loučit úplně

� zachovat a vytvářet prostor pro existenci všech rostlinných a živočišných druhů zaváděním ekologických prvků do lesní-
ho hospodářství:
a) vytvářet porostní okraje
b) péčovat o keřové patro, kde je také nutné podporovat bobuloviny
c) ponechávat souše a jednotlivé stromy nebo malé skupiny k úplnému rozpadu
d) ponechávat malé plochy samovolnému vývoji

� v porostech se stanovištně odpovídající druhovou skladbou dřevin uplatňovat body a-d již nyní
� v porostech umožnit existenci pionýrským dřevinám, hlavně v horských porostech zvýšit zastoupení jeřábu
� v lesních porostech pokud možno nebudovat nové lesní cesty, zvláště v místech, kde tyto cesty v širším okolí nejsou
� na vybraných lokalitách omezit sběr lesních plodů
� nepovolovat výstavbu nových rekreačních objektů (sjezdovky, lanovky, hotely aj.) na místě lesního porostu
� zlepšit informovanost a zvýšit zájem o přirozené a přírodě blízké lesy s důrazem na jejich nezastupitelné mimoprodukční

funkce a jejich hodnotu jako biotopu pro vzácné a ohrožené druhy ptáků

Otevřená krajina
� udržet popřípadě zlepšit současný ráz krajiny a její biodiverzitu
� rozvíjet a podporovat původní nebo jiné extenzivní způsoby hospodaření
� podporovat a udržet zemědělské malovýroby s důrazem na extenzitu a tradiční způsoby obhospodařování (pastva ovcí,

ruční sklizně nebo za použití lehké mechanizace, při optimálním zatížení pastvin i vypásání hovězím dobytkem)
� v nižších polohách kolem toků umožnit vývoj břehových porostů a v místech, kde nejsou ohroženy komunikace nebo lid-

ská sídla, ponechat tokům přirozený vývoj
� v otevřené krajině na loukách a pastvinách podporovat rozptýlenou zeleň, zároveň o tuto zeleň pečovat a bránit jejímu

nadměrnému rozšíření
� blokovat sukcesi na loukách a pastvinách odstraňováním náletu a pravidelným obhospodařováním
� na loukách se zvýšenou koncentrací chřástala polního (a křepelky polní) posunout seč na konec července, popřípadě

změnit technologický postup kosení luk
� nezakládat na loukách s koncentrovaným výskytem chřástala polního (a křepelky polní) trvalé pastviny, ani tyto louky

nezalesňovat nebo na nich stavět
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� zainteresovat hospodařící subjekty do ochrany cílových druhů formou jednání, propagační činností, pořádáním předná-
šek, zajištění dotačními tituly nebo vyplácením kompenzací, které vznikly v souvislosti s ochranou druhů

� při ochraně druhů zajistit dostatečné množství finančních prostředků jak ze státních zdrojů, tak z různých programů, fon-
dů, včetně fondů EU

Turistika
� vymezit klidové oblasti, které budou ušetřeny turistického ruchu a výstavby veškerých rekreačních zařízení a jiných ob-

jektů, které by přímo nebo nepřímo narušovaly prostředí  v oblasti
� tam, kde to bude nutné, zrušit nebo omezit současné turistické aktivity (cyklostezky, turistické a běžecké trasy)
� vytýčit běžecké trasy a cyklotrasy tak, aby nebyly v konfliktu s požadavky ochrany cílových druhů
� omezit nezákonné vjíždění motorových vozidel do lesů, a to zejména nebudováním zpevněných cest a účinnou strážní službou
� zamezit jakémukoliv budování nových sjezdovek, velkých rekreačních center, lanovek a podobných staveb, jež by vý-

razně narušily biotopy a krajinný ráz v oblasti
� v územích s vyšší koncentrací kurovitých omezit sběr lesních plodin
� zvýšit informovanost turistů i místních obyvatel o významu území, zejména z hlediska výskytu vzácných druhů ptáků

Čáp černý
– v hnízdních lokalitách vyloučit veškeré zásahy v době hnízdění od dubna do konce července v okruhu 500 m až 1 km

podle konfigurace terénu.
– u hnízd, která jsou obsazována každoročně, neprovádět žádné zásahy v porostu po celou dobu hnízdění druhu na lokalitě,

jedná-li se o rozsáhlý porost, dodržovat bezzásahovou zónu v okolí hnízda o poloměru 200 m
– v porostech ponechávat stromy s opuštěnými hnízdy dravců, krkavce nebo čápa černého
– rovněž ponechávat stromy vhodné pro umístění hnízda, tj. stromy s bohatě větvenou nebo poškozenou korunou (trojáky),

a to ve všech typech porostů
– upravovat hnízda ohrožená nebo poškozená různými vlivy, nahrazovat zničená hnízda vybudováním nového hnízda v okolí
– v okolí hnízdišť nebudovat nové lesní cesty nebo pěšiny a nevytyčovat cyklotrasy a pěší turistické trasy
– pokud se v bližším okolí tyto veřejné trasy nacházejí, nebudovat v tomto okolí turistická nebo jiná odpočívadla ani tábořiště
– vytvářet celkově rozmanitější strukturu lesních porostů i v otevřené krajině
– zamezit znečišťování toků a jejich zbytečným regulacím, likvidacím a znečišťování lesních mokřadů a tůní

Jeřábek lesní
– obhospodařovat existující nebo potenciální teritoria jeřábka maloplošně nebo podrostně s cílem dosáhnout patrovité

a mozaikovité struktury porostů
– zachovat dostatečné zastoupení měkkých a tzv. přípravných dřevin (osika, bříza, vrby, olše, jeřáb apod.) v porostech
– vysazovat a udržovat bohaté keřové a bylinné patro, hlavně z bobulonosných druhů jako kryt a zdroj potravy
– vytvářet skupiny měkkých listnatých dřevin v jehličnatých porostech a naopak skupiny jehličnanů v porostech listnatých
– umožnit vznik keřového a bylinného patra v porostech omezováním stavů vysoké zvěře
– upravovat popeliště a napajedla tam, kde není dostatek přirozených zdrojů vody
– vyloučit aplikaci herbicidů a insekticidů na hnízdištích a místech odchovu mláďat
– podporovat vytváření ekotonů na okraji lesa
– podporovat bobulonosné dřeviny, keře a polokeře na loukách a pastvinách v blízkosti lesních porostů
– v jádrových území omezit sběr lesních plodů
– na opuštěných loukách a světlinách připustit alespoň zčásti sukcesi, zároveň však zabránit úplnému zarůstání těchto ploch
– snižovat stavy lišky obecné, kun a prasete divokého

Chřástal polní
– nezalesňovat nelesní půdu s koncentrovaným výskytem druhu
– omezovat sukcesi na opuštěných pozemcích s koncentrovaným výskytem druhu
– nezakládat trvalé pastviny na tradičních místech soustředěného výskytu
– nezačínat pastvu na lokalitách již obsazených
– na pastvinách oplocovat podmáčené plochy v okolí vodotečí a pramenišť
– v jádrových lokalitách posunout první seč alespoň do konce července (ideálně do konce srpna), kosit ze středu pozemku

k jeho okrajům
– ponechávat neposečené nebo nespasené okraje podél cest a drobné mokřady na okrajích luk
– tlumit některé druhy predátorů, zejména toulavé psy a kočky kolem lidských obydlí, lišky a černou zvěř v lokalitách

s jejich pravidelným nebo vyšším výskytem
– opatření zavádět pružně podle výsledků každoročního monitoringu

Strakapoud bělohřbetý
– vymezit jádrová území s přísnějšími podmínkami ochrany a v nich nejzachovalejší porosty bez zásahu, porosty s mírnými

zásahy a porosty s běžným hospodařením respektujícím požadavky druhu
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– zachovat stávající porosty s významným výskytem druhu mimo jádrová území
– při výchově hospodářských porostů ponechávat narušené, odumírající a neperspektivní stromy, a to zejména při probírkách
– nekácet  doupné a odumřelé stromy
– maximálně omezit pasečný způsob obnovy porostů a zavést jemnější způsoby (kotlíky, výběr, clonná seč atd.)
– jako obnovní dřeviny používat druhy stanovištně vhodné (hlavně buk)
– přeměňovat smrkové monokultury na smíšené nebo bukové porosty, zvláště v místech, kde se nacházejí izolované zbytky

starých bučin, přitom co nejvíce využívat dobrou zmlazovací schopnost buku ve smrkových  monokulturách
– v porostech ponechávat skupinky stromů k úplnému rozpadu
– neprovádět těžbu v porostech s výskytem druhu v březnu až červnu

Datlík tříprstý
– ve smrkových monokulturách a smíšených porostech neodstraňovat jednotlivé souše nebo menší skupiny souší
– ve smíšených lesích i monokulturách ponechávat jednotlivé stromy nebo malé skupinky k úplnému rozpadu (ve stano-

vištně vhodných polohách nad 800 m n. m.)
– vyloučit z běžného hospodaření smíšené porosty na klimaticky nepříznivých stanovištích s vysokým podílem souší
– neprovádět těžbu na hnízdních lokalitách v březnu až červnu

Lejsek malý
– vymezit jádrová území s přísnějšími podmínkami ochrany a v nich vymezit nejzachovalejší porosty bez zásahu, porosty

s mírnými zásahy a porosty s běžným hospodařením respektujícím požadavky druhu
– zachovat stávající porosty s významným výskytem druhu mimo jádrová území
– při výchově hospodářských porostů ponechávat narušené, odumírající a neperspektivní stromy, a to zejména při probírkách
– nekácet doupné a odumřelé stromy
– maximálně omezit pasečný způsob obnovy porostů a zavést jemnější způsoby ( kotlíky, výběr, clonná seč atd.).
– jako obnovní dřeviny používat druhy stanovištně vhodné (hlavně buk)
– přeměňovat smrkové monokultury, zvláště v místech s izolovanými zbytky starých bučin, na smíšené nebo bukové

porosty, přitom co nejvíce využívat dobrou zmlazovací schopnost buku ve smrkových  monokulturách
– při obnově porostů ponechávat skupinky stromů k úplnému rozpadu
– neprovádět těžbu v porostech s výskytem druhu v květnu až červnu
– neprovádět stejnoměrné rozvolnění zápoje  místech, kde druh pravidelně hnízdí
– podporovat přirozené zmlazení v porostech

Ťuhýk obecný
– udržovat mozaikovitou krajinu se skupinami a liniemi křovin, nepřipustit nadměrné zarůstání bezlesí
– podporovat rozvoj rozptýlené zeleně, hlavně keřů na mezích, podél cest a na okrajích luk
– zamezit rozsáhlému či úplnému vyřezání křovin na místech s vyšší koncentrací druhu
– na lokalitách s vyšší koncentrací druhu vyřezáváním zmlazovat část křovin
– udržovat stávající lokality vhodným hospodařením (pastva, kosení)

Kos horský
– blokovat sukcesi na horských loukách a pastvinách, podporovat extenzivní hospodaření
– nezalesňovat rozvolněné horské porosty
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24. Hostýnské vrchy

Zpracovali: Jiří Polčák, Zdeněk Kratochvíl

Rozloha: 5 293,9 ha

Kraj: Zlínský

Dotčená katastrální území: Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Příkazy u Osíčka, Podhradní Lhota, Chvalčov,
Rajnochovice, Chvalčova Lhota, Slavkov pod Hostýnem, Hošťálková, Rusava, Držková, Vlčková

Ochrana: 9 MZCHÚ: PR Čerňava (18,13 ha), PR Kelečský Javorník (31,01 ha), PR Obřany (29,94 ha), PR Smrdutá (6,51
ha), PR Tesák (9,19 ha), PP Bernátka (3,00 ha), PP Na Jančích (2,50 ha), PP Sochová (16,45 ha), PP Solisko (9,93 ha), tj.
MZCHÚ celkem 126,66 ha = 2,4 %

Ornitologický význam:
Hostýnské vrchy patří z hlediska zeměpisného k západní části Karpatského systému a jsou součástí vnější části karpatského
oblouku. Nejvyšším vrcholem je Kelečský Javorník s 865 m nadmořské výšky. Lesy zabírají přes 90 % plochy navrhované
ptačí oblasti, zbytek připadá na louky, pastviny, vodní toky a sídla. Lesní porosty jsou z 60 % jehličnaté s převahou smrko-
vých monokultur a z 30 % bukové, rovněž s převahou monokultur. Z původních bukových a jedlobukových porostů i s jejich
bohatým bylinným patrem se zachovaly jen zbytky na několika málo místech, které jsou dnes přírodními rezervacemi. V ce-
lé oblasti, a to i v některých rezervacích, jsou vysoké stavy především daňčí, ale také srnčí zvěře. Důsledkem je nadměrný
okus brzdící zmlazování listnáčů a jedle. V oblasti se nalézají tři obce a početné rekreační objekty. Hostýnské vrchy patří
k nejnavštěvovanějším oblastem střední Moravy v době letní i zimní rekreace.
Ornitologicky nejcennější jsou zbytky původních bukových a jedlobukových porostů pralesovitého charakteru, které jsou
nejvýznamnějšími lokalitami strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) v Hostýnských vrších. Z dalších šplhavců
se zde vyskytuje žluna šedá (Picus canus) a datel černý (Dryocopus martius). Vzácně je zjišťován datlík tříprstý (Picoides
tridactylus), ale jeho hnízdění se dosud nepodařilo prokázat. V horských lesích s převahou buků hnízdí poměrně početná po-
pulace lejska malého (Ficedula parva) a lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) a ve starých porostech porostech čáp
černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas) a krkavec velký (Corvus corax). Doposud se nepodařilo prokázat
hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) a kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), velmi vzácně hnízdí výr velký
(Bubo bubo). Smrkové porosty obývají vzácně kos horský (Turdus torquatus) a ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatac-
tes). V centrální části přežívá  zřejmě již zbytková populace jeřábka lesního (Bonasa bonasia).
Louky v podhůří Hostýnských vrchů jsou využívány buď k pastvě nebo jsou nepravidelně koseny. Na některých místech se
zachovaly zbytky původních lučních porostů s bohatou karpatskou květenou a s rozptýlenou zelení. Nejvýznamnějšími pta-
čími druhy těchto stanovišť jsou chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria),
bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra).
Všechny vodní toky v Hostýnských vrších náleží k štěrkonosným tokům pstruhového pásma. Ve všech případech se jedná
o menší toky, nepřesahující šířku koryta 4 m, s břehovými porosty tvořenými olší, jasanem a javorem a v dolních tocích vr-
bou. Typickými hnízdícími druhy jsou skorec vodní (Cinclus cinclus), konipas horský (Motacilla cinerea) a konipas bílý
(Motacilla alba). V dolních úsecích hnízdí nepočetně ledňáček říční (Alcedo atthis) a v přilehlých břehových porostech cvr-
čilka zelená (Locustella naevia) a cvrčilka říční (Locustella fluviatilis). Za potravou zalétá čáp černý (Ciconia nigra). Bře-
hové porosty jsou významnými tahovými koridory protahujících druhů ptáků.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 27 25 26 30 28

Lejsek malý (Ficedula parva ) 80 68 80 60 75

Další druhy přílohy I:

1998 1999 2000 2001 2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 3 3 5 4 5

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 2 3 4 4 3

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 10 7 8 6 8

Chřástal polní (Crex crex) 20 22 23 25 25

Výr velký (Bubo bubo) 1 1 3 2 2
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Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 2 2 4 4 3

Sýc rousný (Aegolius funereus ) 0 1 2 2 2

Ledňáček říční (Alcedo  atthis) 3 3 4 5 5

Žluna šedá (Picus canus) 8 8 9 12 10

Datel černý (Dryocopus martius) 15 15 20 18 16

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 1 0 0 2 1

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 16 15 25 35 32

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 80 80 100 87 90

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 20 22 25 20 30

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

1998 1999 2000 2001 2002

Kos horský (Turdus torquatus) 40 35 35 30 30

Hlavní ohrožující faktory:
� holosečný způsob obnovy lesních porostů (strakapoud bělohřbetý, žluna šedá, datel černý, jeřábek lesní)
� výsadba stejnověkých smrkových monokultur (čáp černý, strakapoud bělohřbetý, žluna šedá, lejsek malý, jeřábek lesní)
� výsadba stejnověkých bukových monokultur (strakapoud bělohřbetý, žluna šedá, lejsek malý, čáp černý, jeřábek lesní)
� rušení těžbou dřeva v hnízdní době (čáp černý, jeřábek lesní)
� kácení starých porostů (čáp černý, strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, žluna šedá, datel černý)
� odstraňování poškozených a doupných stromů v porostech (strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, žluna šedá, datel černý)
� budování lesních cest - zvýšení návštěvnost území (jeřábek lesní, čáp černý)
� vysoké stavy srnčí a dančí zvěře (jeřábek lesní)
� vysoké stavy predátorů, zejména kun (dutinoví hnízdiči) a lišek (ptáci hnízdící na zemi)
� kosení luk (chřástal polní, křepelka polní)
� zakládání trvalých pastvin (chřástal polní, křepelka polní)
� výstavba nových staveb (chřástal polní, křepelka polní)

Prioritní opatření:
� na celém území omezit pěstování monokultur, zejména smrkových, a dávat přednost porostům s větší druhovou pestrostí,

zvyšovat zastoupení původních dřevin, jako je buk, jedle a místy i jilm
� v okrajových částech a kolem toků umožnit existenci bobulonosných keřů a zejména ve vyšších polohách zvýšit zastou-

pení jeřábu
� omezit nebo zcela vyloučit těžbu dřeva v některých lokalitách
� silně omezit budování nových lesních cest, zejména zpevněných
� silně omezit nebo úplně zakázat budování cyklostezek a běžeckých tratí v nejzachovalejších biotopech a přírodních re-

zervacích
� zamezit budování nových sjezdovek, velkých rekreačních center a podobných staveb
� zabránit vjezdu motorových vozidel do vymezených částí oblasti (zavést účinnou strážní službu)
� v chráněných územích zakázat sběr lesních plodů, zejména v hnízdní době ptáků
� na celém území provádět pravidelný monitoring cílových druhů ptáků

Strakapoud bělohřbetý, lejsek malý
– chránit staré bukové či jedlobukové porosty
– omezit pasečný způsob obnovy porostů a zavést jemnější způsoby (kotlíky, výběr aj.), nelikvidovat odumřelé a doupné

stromy
– při obnově porostů ponechávat skupinky stromů k úplnému rozpadu
– nahrazovat vytěžené smrkové porosty výsadbou blízkou složením přirozeným porostům
– podporovat přirozené zmlazení v porostech
– neprovádět těžbu v době hnízdění v porostech s výskytem druhu (strakapoud bělohřbetý v březnu až červnu, lejsek malý

v květnu až červnu)

Literatura: -
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25. Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Zpracovali: Karel Šimeček, Pavel Čmelík, Jaroslav Zaňát, Gašpar Čamlík, David Horal

Rozloha: 11 910,3 ha

Kraje: Jihomoravský, Zlínský

Dotčená katastrální území: Vlkoš u Kyjova, Moravský Písek, Skoronice, Vracov, Uherský Ostroh, Bzenec, Milotice
u Kyjova, Vacenovice u Kyjova, Veselí nad Moravou, Veselí – Předměstí, Zarazice, Ratíškovice, Vnorovy, Strážnice na
Moravě, Lidéřovice na Moravě, Rohatec, Petrov u Hodonína, Sudoměřice

Ochrana: 6 MZCHÚ: NPP Váté písky (99,8 ha), PR Oskovec (6,08 ha), PR Oskovec II (2,88 ha), PR Písečný rybník (35,45
ha), PP Jezero (9,6 ha), PP Vojenské cvičiště Bzenec (36,81 ha), PP Osypané břehy (75,9 ha), tj. MZCHÚ celkem 266,52 ha
= 2,24 %.

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, jak již název napovídá, je tvořena dvěma výrazně odlišnými
stanovišti - suchými borovými lesy a nivou řeky Moravy. V oblasti bylo zjištěno celkem 238 druhů ptáků, z toho 148 hnízdí-
cích.
Bory byly vysázeny v polovině 19. století na místě původních doubrav, které byly zničeny intenzívní pastvou a neřízenou
těžbou v 14.-16. století. Z původních listnatých porostů zůstala jen torza mozaikovitě rozložená v ploše borové monokultu-
ry, často se jedná jen o soliterní staleté duby, které postupně odumírají. Paradoxně se uvnitř tzv. „Moravské Sahary“ nachází
množství malých trvale podmáčených mokřadů, lemovaných menšími porosty vrb, olší a bříz. Lesy jsou intenzívně malo-
plošně těženy i v dnešní době, tato činnost má kladný i záporný dopad na populace ptáků v oblasti, stejně jako těžba písku ve
dvou pískovnách u Bzence-Přívozu. Borová Doubrava je tradičním hnízdištěm lelka lesního (Caprimulgus europaeus). Prů-
zkum v roce 2002 prokázal 34-36 teritorií, přičemž bylo zkontrolováno asi 50 % plochy území. Odhad populace pro celou
oblast je 50-60 párů. Nejvíce lelků hnízdí v části dosud relativně nenarušené těžbou. Jsou to světlé porosty borovice v mýt-
ním věku, s řídkým podrostem malých stromků z přirozeného omlazování. Bylinné patro tvoří především nesouvislé poros-
ty tuhé trávy (bika, třtina apod.), rozptýlené v souvislých plochách mechů (častý je bělomech) a vřesu. Velké plochy
v porostu, hlavně v místech písečných dun, jsou porostlé řídce pouze trsy trávy a pokryté jen jehličím a opadanou borkou
a různě velkými větvemi z borovic. Nově vzniklé paseky jsou pro lelka atraktivní jen do určitého stáří porostu.Ve věku
stromků cca 6-8 let jsou pro hnízdění nevhodné, s narůstajícím věkem pak hustý porost ztrácí na atraktivnosti i jako loviště.
Velmi důležitým faktorem je přístupnost vody. Na okrajích komplexu zaletují ptáci pít k rybníkům a mokřadům po jeho ob-
vodu, uvnitř moravské „Sahary“ jsou přímo závislí na malých mokřinách uvnitř porostu.
Typickým obyvatelem suchých borů je také skřivan lesní (Lullula arborea). Klíčovými lokalitami v oblasti jsou jsou místa
s trvale odlesněnými plochami: okolí železniční trati, pískovny a paseky kolem Bzence-Přívozu a blízké cvičiště i střelnice,
tradičním hnízdištěm je i areál hřebčína na Rúdníku u Vacenovic. Obsazuje okamžitě nové paseky a drží se na nich do doby,
než porost dosáhne výšky asi 0,5-0,8 m, poté jeho početnost výrazně klesá. Oblast je i významným tahovým koridorem ptá-
ků z jiných hnízdišť. Zbytky listnatých porostů v borové Doubravě jsou hnízdišti dudka chocholatého (Upupa epops). Na
nových pasekách v borech dříve pravidelně hnízdil ve valech z vyhrnutých kořenů, takové místo potom obsazoval pravidel-
ně několik let po sobě, ale se změnou způsobu těžby tyto možnosti hnízdění ztratil. Silné populace vytváří v této jedinečné
oblasti také břehule říční (Riparia riparia), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) a rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus).
Tok řeky Moravy mezi Přívozem a Rohatcem je posledním neregulovaným úsekem řeky, což umožňuje téměř pravidelné
jarní záplavy, vznik písčitých pláží a ostrůvků, neustálé obnovování kolmých břehů atd. V luhu se nachází jedinečná smíše-
ná lesní kolonie čápa bílého (Ciconia ciconia) a volavky popelavé (Ardea cinerea), hnízdí tu luňák hnědý (Milvus migrans)
i luňák červený (Milvus milvus), početný je strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a lejsek bělokrký (Ficedula albi-
collis). Louky, které řeku oboustranně lemovaly, byly v první polovině 70. let minulého století bohužel z větší části převede-
ny na intenzivně obhospodařovanou ornou půdu. Větší plochy luk zůstaly jen mezi obcemi Petrov a Vnorovy a jsou zřejmě
posledním hnízdištěm kolihy velké (Numenius arquata) v České republice, pravidelně zde hnízdí vodouš rudonohý (Tringa
totanus) a navrátivší se chřástal polní (Crex crex).
V nivě Moravy početně hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus), který obývá všechna vhodná místa, především podmáčené
rákosiny. Ve větších, alespoň zčásti zavodněných rákosinách je početná cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) a sýkořice
vousatá (Panurus biarmicus), vzácností jsou naopak bukač velký (Botaurus stellaris) a chřástal malý (Porzana parva).
Území, jehož páteř tvoří poslední neregulovaný úsek dolního toku Moravy se zbytky typických nivních luk, je významnou
tahovou cestou i zimovištěm pro mnoho druhů vodního ptactva, jejichž počty dosahují často tisíců jedinců.
Záhumenkové trati a ovocné zahrady na okrajích všech obcí, které do území zasahují téměř po celém jeho obvodě, obývá stra-
kapoud jižní (Dendrocopos syriacus). Hlavní část jeho populace se vyskytuje na jihovýchodním okraji oblasti mezi obcemi
Petrov až Moravský Písek. Dutiny si dlabe téměř výhradně ve starých ovocných stromech, s oblibou v ořešáku, jabloni, třešni.
Místa s roztroušenou zelení jsou stanovištěm ťuhýka obecného (Lanius collurio), pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a strnada
lučního (Miliaria calandra).
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Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

2001-2002 Poznámka

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 18-19 v lesní kolonii, v celé oblasti 23-24 párů

Moták pochop (Circus aeruginous) 20-25

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 50-60

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 60-80

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 20-25

Skřivan lesní (Lullula arborea) 20-40

Další druhy přílohy I:

2001-2002

Bukač velký (Botaurus stellaris) 0-2

Bukáček malý (Ixobrychus minimus) 1-3

Čáp černý (Ciconia nigra) 1-3

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 5-6

Luňák hnědý (Milvus migrans) 2-3

Luňák červený (Milvus milvus) 1-2

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 1-2

Chřástal malý (Porzana parva) 1

Chřástal polní (Crex crex) 1

Jeřáb popelavý (Grus grus) 0-1

Rybák obecný (Sterna hirundo) 1

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 8-10

Žluna šedá (Picus canus) do 5

Datel černý (Dryocopus martius) 10-15

Slavík modráček (Luscinia svecica) 0-1

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 20-40

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) min. 300

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 80-100

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2001-2002

Dudek chocholatý (Upupa epops) 10-15

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 100-120

Cvrčilka slavíková (Lucustella luscinioides) 20-25

Monitoring:
� čáp bílý, luňák hnědý, luňák červený, lelek lesní
� Mezinárodní sčítání vodních ptáků
� sčítání na bodech a liniích
� mapovací metoda
� hnízdní populace vodních ptáků (metoda dvou kontrol)
� odchyty a kroužkování v rákosinách

Hlavní ohrožující faktory:
� těžba písku: těžba v hnízdním období a svahování stěn pískoven (břehule říční, bělořit šedý), okamžité zalesňování vytě-

žených ploch (skřivan lesní, bělořit šedý)
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� těžba dřeva: těžba v době hnízdění (všechny zájmové druhy), holoseče na velkých plochách, zahrnování kořenů a nevy-
tváření valů z pařezů v borových lesích (dudek chocholatý, bělořit šedý), těžba listnatých porostů v borové Doubravě
(dudek chocholatý), těžba v lužním lese bez ponechání výstavků, nešetrné používání těžké techniky v podmáčených bio-
topech, okamžité zalesňování plantážním způsobem, chemizace

� obhospodařování luk: nepravidelné sečení nebo sečení v nevhodnou dobu, nepřiměřené hnojení kejdou, dlouhodobý vlá-
hový deficit v půdě způsobený zřejmě odvodněním a změnou vodního režimu v krajině (koliha velká, vodouš rudonohý)

� intenzívní obdělávání orné půdy v zaplavované nivě Moravy: pravidelné ničení snůšek bahňáků (vodouš rudonohý, čejka cho-
cholatá, bekasina otavní) během jarních prací, postupná likvidace malých mokřadů v místech depresí, stále značná chemizace

� turistický ruch: plavba lodí (hlavně motorových) po řece Moravě a Baťově kanálu, nevhodně vytýčené cyklostezky
i stezky pro pěší turisty, neohleduplné chování turistů

potenciální faktory:
� výstavba rychlostní silnice R55 a komunikací navazujících (městské obchvaty): schválený a k realizaci připravovaný ob-

chvat města Strážnice přinese snahu okolních obcí o stejné řešení neúnosné dopravní situace, což způsobí další fragmentaci
zbytků lučních porostů, znečišťování povrchových vod, zhoršení vodního režimu v oblasti, zvýšení počtu lidí minimálně
v okrajových částech luk, nárůst jiných rušivých elementů (cykloturistika, volné pobíhání psů, letecké modelářství atd.)

� myslivost: neuvážené terénní zásahy v honitbách (pročišťování porostů křovin a sečení vyšších bylin kolem mokřadů, zo-
rání a osévání těchto ploch plodinami pro krmení zvěře), nezákonné zástřely druhů v době hájení nebo druhů, které ne-
jsou vedeny jako lovná zvěř, hustá síť různých loveckých zařízení na nevhodných místech, nezákonné užívání
vodárenského objektu (výkon loveckého práva v něm) včetně terénních úprav s použitím těžké techniky, nevhodný chov
polodivokých kachen na největším mokřadu Paškovo jezero v centru borové Doubravy a devastace této lokality

� sportovní rybolov: devastace břehových porostů v úseku meandrující Moravy, znečištění odpadky, velký pohyb lidí i vo-
zidel v samé blízkosti řeky, pohyb lidí po plážích a ostrůvcích, zakládání ohnišť a stavba různých trvalých přístřešků, kte-
ré esteticky narušují okolí řeky

� rybníkářství: v PR Písečný rybník u Milotic je regulováno plánem péče, na rybníku Dobrolesný u Vracova působí problé-
my sportovní rybolov, rybník Stolářka trpí všemi důsledky souvisejícími s intenzívním chovem ryb, tj. s nadměrnou hus-
totou rybí obsádky, nevhodnou druhovou skladbou ryb, hnojením, přikrmováním a  likvidací břehových porostů

Prioritní opatření:
� změnit způsob těžby dřeva: provádět maloplošnou těžbu s ponecháváním kořenových valů, omezit těžbu listnatých stro-

mů a vůbec nekácet staré a odumřelé listnáče, zachovávat ochranné zóny při těžbě kolem mokřadů, neničit humózní vrs-
tvu při úpravě vytěžené plochy

� zatravnit co nejvíce původních luk v nivě řeky a obnovit systém hrázek, kanálů a járků, stavítek s cílem změnit vodní režim
� změnit způsob těžby písku a rekultivace pískoven: ponechávat kolmé stěny mimo těžený úsek, ponechávat větší části dna

pískoven bez porostu dřevin, ponechat samovolný průběh sukcese a vytvářet sítě tůní a prohlubní
� vysazovat vhodné dřeviny (keře i stromů) v bezlesých oblastech na vhodných místech a v přiměřeném počtu
� ponechávat staré ovocné stromy v záhumenkových tratích kolem obcí a staré stromy na hrázích různých vodních toků
� zamezit budování dalších obchvatů a rozšiřování silniční sítě v nivě Moravy
� změnit nebo alespoň upravit trasy některých cyklo- a pěších stezek tak aby vyhovovaly zájmům ochrany přírody i

rekreace, omezit pohyb lidí v blízkosti hnízdišť kolihy velké, vodouše rudonohého a chřástala polního
� sestavit a v přístavištích vyvěsit regulovaný „jízdní“ a návštěvní řád, pro řeku Moravu v meandrujícím úseku mezi silnič-

ními mosty u Rohatce a Bzence-Přívozu zakázat provoz motorových člunů v době hnízdění, tj. od 1.4. nejméně do 30.6.
� trvale monitorovat činnost všech subjektů působících v oblasti s cílem včas podchytit možné ohrožující vlivy
� propagovat jedinečnost oblasti z pohledu výskytu vzácných a ohrožených druhů ptáků, vysvětlovat účel potřebných opatření

Čáp bílý, luňák červený a luňák hnědý
– vytvořit ochranný pás luhu na březích řeky Moravy, stávající porosty netěžit blíž než 100 m od břehu řeky
– v „přirozených“ porostech provádět probírkovou těžbu s ponecháváním výstavků
– vysazovat vhodné původní dřeviny v přirozené skladbě
– netěžit v době hnízdění v okolí rezervace a hnízdišť luňáků
– zajistit pravidelné sečení luk i nově zatravněných ploch 2x do roka ve vhodných termínech
– zajistit zprovoznění járků a hrázek a stanovit roční manipulační řád na nich, a to jak v loukách, tak i v lužních lesích

Moták pochop, cvrčilka slavíková, rákosník velký
– zajistit údržbu rákosin, které jsou těžištěm výskytu těchto druhů v oblasti (Vypálenky, Vlčí hrdlo):

– vytvářet přiměřeně široké průseky v porostech a následně odklízet posečený rákos
– do budoucna zajistit možnost umělého zaplavování uvedených lokalit
– na lokalitě Vypálenky vybudovat síť tůní a prohloubit dnes ještě zřetelný příkop, který se táhne úhlopříčně celou

lokalitou, aby nedošlo k úplnému zazemnění a vyschnutí lokality, vytěžené bahno deponovat v pásech uvnitř porostu
– s VaK Hodonín konzultovat míru využívání jednotlivých vodních zdrojů v střednědobém časovém horizontu a možné

dopady čerpání vody na vývoj mokřadů v oblasti.

25/3

Natura 2000 v ČR: Návrh ptačích oblastí, prosinec 2002 25. Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví



Lelek lesní, skřivan lesní (opatření se týkají borové Doubravy)
– nepoužívat insekticidy a herbicidy
– ponechávat na pasekách (do 1 ha) výstavky v počtu min. 5 ks/ha
– v lesích hospodařit tak, aby zůstala zachovaná mozaika věkově různorodých porostů včetně pasek
– po vytěžení dřeva neničit hrabanku a humózní vrstvu jejím shrnutím těžkou technikou
– odstraňovat náletové dřeviny z trvale nezalesněných ploch (střelnice, cvičiště)
– zachovat veškeré stálé i sezónní mokřady
– regulovat populaci prasete divokého

Strakapoud jižní
– důsledně kontrolovat kácení stromů v sadech a zahradách, v alejích podél komunikací a vodotečí, soliterů (ovocné

stromy, aleje topolů, lip apod.)
– podporovat výsadbu ovocných vysokokmenů (jabloň, hrušeň, meruňka, ořešák vlašský, slivoň)

Strakapoud prostřední, lejsek bělokrký
– v luhu a v listnatých částech Doubravy při těžbě ponechávat asi pět vhodných výstavků na jeden hektar, v boru

ponechávat vtroušené staré duby
– chránit přestárlé porosty v parcích (Strážnice, Veselí nad Moravou)
– podporovat lejska bělokrkého vyvěšováním budek v mladých listnatých porostech a borových monokulturách

Dudek chocholatý
– chránit staré listnaté stromy v borové Doubravě
– postupně zvyšovat podíl listnatých porostů původních druhů stromů
– ponechávat část pařezů i s kořeny ve valech na okrajích pasek

Literatura:

ČMELÍK, P., 1996: Ptáci borové Doubravy. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 8: 27-30.
ŠÁLEK, P., 2000: Moravský Písek – Inventarizační průzkum okolních mokřadů (podtitul: Inventarizační biologický průzkum

zajímavějších lokalit v okolí Moravského Písku). Msc., 33 pp.
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26. Hovoransko - Čejkovicko

Zpracoval: Karel Šimeček

Rozloha: 1 338,8 ha

Kraj: Jihomoravský

Dotčená katastrální území: Hovorany, Čejč, Čejkovice, Mutěnice, Vrbice u Velkých Pavlovic

Ochrana: 3 MZCHÚ: PR Hovoranské louky (10,6 ha), PR Špidláky (20,9 ha), PP Výchoz (2,15 ha), tj. MZCHÚ celkem
33,65 ha = 2,5 %

Ornitologický význam:
Pro navrženou ptačí oblast jsou typické druhy suchých lesostepních stanovišť a druhy vázané na krajinu s extenzívním malo-
plošným zemědělstvím. Hnízdí tu čtyři druhy přílohy I směrnice o ptácích. Husté porosty keřů na okrajích lesů, křoviny na
svazích úvozových cest a pásy keřů kolem polních cest nebo vodotečí a další místa s rozptýlenou zelení obývají pěnice vlaš-
ská (Sylvia nisoria) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) se vyskytuje se především
na záhumenkových tratích s větším množstvím starých vzrostlých ovocných stromů, které jsou nezbytné pro dlabání hnízd-
ních dutin. Preferuje ořešáky a vysokokmenné jabloně a třešně. Staré stromy vesměs jsou ve věku chřadnutí a odumírání,
dosud jsou ponechávány na pozemcích. Centrem výskytu jsou záhumenky v okolí obcí Čejkovice a Hovorany, nevyhýbá se
ale ani velkoplošným ovocným sadům na terasách mezi Kobylím a Čejkovicemi, pokud zde nachází vhodné hnízdní stromy.
Do území zalétá za potravou také z hnízdišť v zahradách uvnitř vesnické zástavby mimo ptačí oblast. Záhumenky jsou také
stanovištěm strnada zahradního (Emberiza hortulana), který se v oblasti objevil v roce 1992. Nejdříve obsadil území na se-
veru oblasti mezi obcemi Čejč, Hovorany a Terezín a o několik let později (v roce 1997) další lokalitu na západním okraji
Čejkovic. Počet ptáků v prvních pěti letech mírně narůstal až na 18-20 zpívajících samců zjištěných na obou lokalitách, od
roku 2000 stagnuje a mírně klesá. Příčiny je těžké určit, u tak malé populace může hrát důležitou roli malá úspěšnost hnízdě-
ní (zničení hnízd predací, zemědělskou technikou, vysečením) v jedné či dvou sezónách po sobě anebo přirozená mortalita
a ztráty během tahu a zimování.
K významným druhům ptáků, které nejsou uvedeny v příloze I, patří strnad luční (Miliaria calandra), obývající stepní
lokality v počtu do 5 párů, bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) – 10-15 párů, běžně se vyskytující křepelka polní
(Coturnix coturnix) a trojice druhů, které hnízdí v úvozech cest, svazích teras a přirozených sprašových stěnách: břehule
říční (Riparia riparia) a pravidelně do 5 párů vlhy pestré (Merops apiaster) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 20-25 20-25

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 60-80 60-80

Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 18 11 12 11-12 6-8

Další druhy přílohy I:

2001 2002

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 70-90 70-90

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu: -

Monitoring:
� strnad zahradní od r. 1992 (první zjištění, území sledováno od r. 1980)

Hlavní ohrožující faktory:
� intenzívní pěstování ovoce s použitím insekticidů a herbicidů
� vysekávání křovin podél oplocení sadů, v úvozových cestách a ve svazích teras, případně jejich ničení herbicidy (pěnice

vlašská)
� terénní úpravy teras a úvozových cest
� sklizeň obilovin, vojtěšky apod. (hnízda strnada zahradního)
� polní práce prováděné pomocí malé zemědělské techniky
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� likvidace starých ovocných stromů  a starých porostů (strakapoud jižní)
� nevhodná věková struktura ovocných stromů (strakapoud jižní)
� vypalování a sečení travnatých mezí a svahů cest v době hnízdění (strnad zahradní)
� používání hlučných motorových strunových sekaček a stříkacích konví v hnízdním období, nadměrný pohyb lidí na

hnízdištích (strnad zahradní)
� nadměrné používání insekticidů a herbicidů na záhumenkách (snižování potravní nabídky a ploch vhodných k hnízdění

strnada zahradního)
� postupné ubývání/odumírání starých ovocných stromů, které jsou pro strnada zahradního důležité z důvodu obhajování

teritorií, lovu potravy apod.
� zarůstání lesostepních lokalit nálety akátu a bezu černého

potenciální faktor:
� velkoplošné zakládání vinic a jejich intenzivní obhospodařování

Prioritní opatření:
� zachovat mozaiku malých políček s pestrou skladbou plodin, vinic, sadů a rozptýlených ovocných stromů
� omezit chemické ošetřování sadů a vinic
� chránit staré ovocné stromy včetně odumřelých (nechat je stát do úplného rozpadu)
� odstraňovat nálety akátu a bezu černého
� vytvářením a obnovováním hlinitých stěn a jejich údržbou vytvářet hnízdní podmínky pro břehuli říční, bělořita šedého

a vlhu pestrou

Území je velmi příhodné pro zavedení agro-environmentálního programu.

Strakapoud jižní
– nelikvidovat staré ovocné sady i jednotlivé stromy, naopak průběžnou výsadbou do budoucna podpořit hnízdní možnosti
– ponecháváním části stromů během likvidace starých sadů (např. okrajové řady, část stromů uvnitř porostu jako výstavky

atd.) umožnit i nadále hnízdění strakapouda jižního (a krutihlava obecného)
– ponecháváním starých ovocných stromů až do jejich úplného přirozeného odumření udržet hnízdní prostředí

strakapouda jižního a strnada zahradního v optimálním stavu
– na záhumenkách, ale i v plošné výsadbě (zde na okrajích porostů nebo kolem oplocení a komunikací) vysazovat tradiční

vysokokmenné odrůdy různých druhů ovocných stromů, a tak zajistit do budoucna hnízdní možnosti pro strakapouda
jižního (a krutihlava obecného)

Pěnice vlašská
– rozšířit stávající plochy křovinatých porostů výsadbou zelených pásů podél polních cest a komunikací, po okrajích sadů

i na hranicích pozemků
– zaváděním šetrných prostředků chemické ochrany rostlin snížit negativní dopady na vývoj hmyzích společenstev, které

jsou zdrojem potravy pěnice vlašské (a dalších druhů)
– vysazováním zelených pásů křovin a planých druhů ovocných stromů na hranicích pozemků a kolem polních

komunikací posílit hnízdní možnosti pro pěnici vlašskou (a ťuhýka obecného)
– nelikvidovat křoviny (správa silnic a vodotečí, majitelé sadů a polí)

Strnad zahradní
– ponecháváním starých ovocných stromů až do jejich úplného přirozeného odumření udržet hnízdní prostředí v opti-

málním stavu
– průběžnou výsadbou nových ovocných stromů zmladit věkovou strukturu ovocných stromů na hnízdištích a do bu-

doucna zajistit kontinuální obměnu porostu
– na hnízdištích omezit používání insekticidů, které mohou mít vliv na množství a pestrost potravní nabídky, a snížit tyto

negativní dopady zaváděním šetrných prostředků chemické ochrany rostlin
– na hnízdištích zakázat používání herbicidů, které snižují velikost ploch vhodných k umístění hnízda
– zamezit likvidaci travnatých pásů kolem cest, na mezích mezi pozemky nebo na hranicích polních tratí
– tam, kde to bude možné, provádět zatravňování nových ploch
– vysekáváním travnatých ploch až po skončení období hnízdění a vyloučením používání herbicidů na hnízdištích strnada

zahradního zlepšit potravní nabídku a možnosti hnízdění
– případné pozemky ponechané ladem udržovat, po domluvě s jejich majiteli, zatravněním, sečením trávy atd.

Literatura:

ZAŇÁT, J. & ŠIMEČEK, K., 1999: Strnad zahradní (Emberiza hortulana) na jižní Moravě a několik poznámek k jeho chování na
hnízdišti. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 13: 6-13.
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27. Soutok - Tvrdonicko

Zpracovali: David Horal, Petr Horák

Rozloha: 9 660,5 ha

Kraj: Jihomoravský

Dotčená katastrální území: Hodonín, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Břeclav, Týnec na Moravě, Tvrdonice, Kostice,
Poštorná, Lanžhot

Ochrana: 4 MZCHÚ: NPR Cahnov-Soutok (13,46 ha), NPR Ranšpurk (19,2 ha), PR Skařiny (13,24 ha), PR Stibůrkovská
jezera (28,62 ha), tj. MZCHÚ celkem 74,52 ha = 0,8 %, 56,1 % součást mokřadu mezinárodního významu Mokřady
dolního Podyjí, 56,1 % IBA Soutok

Ornitologický význam:
Území patří k ornitologicky nejvýznamnějším oblastem v rámci celé ČR. Dosud zde bylo zjištěno okolo 240 druhů ptáků.
Oblast je významná jako hnízdiště, tahová zastávka i zimoviště.
Zejména Soutok je velice atraktivní pro dravce, kterých tu pravidelně hnízdí 10 druhů a u dalších dvou jsou zaznamenávány
pokusy o zahnízdění. Nachází se tu jediné hnízdiště orla královského(Aquila heliaca) a největší populace luňáka hnědého
(Milvus migrans), luňáka červeného (Milvus milvus), raroha velkého (Falco cherrug) a zřejmě i včelojeda lesního (Pernis
apivorus) v České republice. Unikátní je podzimní tahové shromaždiště a společné nocoviště luňáků červených (nejvíce
v říjnu 2000 – 132 ex.); tento druh zde i pravidelně zimuje v počtu až 25 jedinců.Významné je také pravidelné zimování orla
mořského (Haliaeetus albicilla) a společné zimní nocoviště motáka pilicha (Circus cyaneus) v neposečených porostech na
Košárských loukách, v některých letech obývané společně s kalousem pustovkou (Asio flammeus).
Charakteristickým druhem celé oblasti je čáp bílý (Ciconia ciconia), který hnízdí jednak ve třech společných lesních koloni-
ích s volavkou popelavou (Ardea cinerea, celkem 200-300 párů): PR Skařiny u Mikulčic (10-15 párů), kolonie U hrnca
u Tvrdonic (do 4 párů) a kolonie Sekulská Morava (okolo 10 párů), jednak ve volných koloniích na starých a mohutných so-
litérních, dnes již v drtivé většině zcela suchých a postupně odumírajících dubech v lučních komplexech Pohansko a Lány
(na obou zhruba do 10 párů). Rozptýleně po celé oblasti hnízdí v lužních lesích jednotlivé páry, většinou v okrajových stě-
nách lesních porostů. Potravními stanovišti jsou pole, louky a mokřady v širokém okolí. Na starých a dominantních stro-
mech ve starých stejnověkých porostech nebo ve věkově rozrůzněných porostech i na výstavcích uvnitř mladších porostů
staví hnízda čáp černý (Ciconia nigra), jehož lovišti jsou veškeré vodní plochy i toky v oblasti.
Staré porosty lužních lesů představují významná refugia dutinových hnízdičů, z nichž tři druhy, žluna šedá (Picus canus),
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) patří k těm druhům přílohy I, pro které
je oblast navržena. Strakapoud prostřední je mnohem početnější na území LS Soutok (asi 400 párů), než na území LS Tvrdo-
nice (přes 100 párů), kde již většina starších lužních porostů s převahou dubu byla vytěžena.V severní polovině obory Sou-
tok byla početnost lejska bělokrkého výrazně zvýšena vyvěšením stovek budek.
Další významnou skupinou hnízdičů jsou ptáci vlhkých nivních luk: chřástal polní (Crex crex) – až 23 volajících samců,
z nichž většina v severní části Košárských luk, jednotlivé páry bekasiny otavní (Gallinago gallinago), vodouše rudonohého
(Tringa totanus) nebo konipasa lučního (Motacilla flava). Velice významný je mokřad Spodní Pláka v jižní části Košárských
luk, kde se za vhodných podmínek hnízdí chřástal kropenatý (Porzana porzana), chřástal malý (Porzana parva) a chřástal vod-
ní (Rallus aquaticus). V letech 2000 a 2001 tu byly zaznamenány hnízdní výskyty chřástala nejmenšího (Porzana pusilla), je-
hož hnízdění v ČR nebylo dosud jednoznačně prokázáno. V oblasti hnízdí až 10 párů husy velké (Anser anser), včetně párů
obsazujících stromová hnízda, čírka modrá (Anas querquedula) a pravděpodobně i lžičák pestrý (Anas clypeata); nepravidelně
lze předpokládat i hnízdění čírky obecné (Anas crecca). Pravděpodobně hnízdí vodouš kropenatý (Tringa ochropus).
Na neregulovaném česko-rakouském úseku řeky Dyje, na řece Kyjovce a ve strmých hlinitých či písčitých březích mrtvých
ramen Moravy (původní koryto řeky, odříznuté při regulaci), zemníků, štěrkoven či písníků, ojediněle i na vhodných bře-
zích regulovaných toků Moravy a Kyjovky a také na čerstvě vyčištěných nebo obnovených lesních kanálech a příkopech
hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis). Místy hnízdí pisík obecný (Actitis hypoleucos), kulík říční (Charadrius dubius) a bře-
hule říční (Riparia riparia).
Z ostatních hnízdících druhů ptáků, nezahrnutých do výše uvedených skupin, je třeba jmenovat krutihlava obecného (Jynx
torquilla) – okolo 60 párů, ťuhýka obecného (Lanius collurio) – 200-300 párů, ťuhýka šedého (Lanius excubitor) – 5-10
párů, bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata), strnada lučního (Miliaria calandra) – až 20 zpívajících samců.
V tahovém období představují nejvýznamnější fenomén nivní louky během jarních záplav, kde se shromažďují velká hejna
především brodivých (Ciconiiformes), vrubozobých (Anseriformes) a bahňáků (Charadriiformes), popř. některých druhů
pěvců (Passeriformes).
V zimním období má největší význam zimování vodního ptactva na řekách Dyji a Moravě, kdy se zde, pokud nedojde
k zámrzu, shromažďuje až několik tisíc jedinců především kachen, včetně druhů velmi vzácných. V některých letech bývají
obsazována společná zimní nocoviště severských druhů hus (husa běločelá Anser albifrons, husa polní Anser fabalis),
rovněž v řádu až tisíců ptáků.
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Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998-2002 1998 1999 2000 2001 2002

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 48-64 49-55 56-57 56-57 63-64 48

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 11-17 11-14 11-12 13-14 17

Luňák hnědý (Milvus migrans) 10-13 10 11 11 10 13

Luňák červený (Milvus milvus) 8-13 8 9 9 12 13

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 3-22 15-22 20-22 3-4

Žluna šedá  (Picus canus) 20-35 20-30 25-30 30-35

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 500

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 1 500-2 000

Podzimní  nocoviště dravců:

1998 1999 2000 2001 2002

Luňák červený (Milvus milvus) 10 46 132 105 70

Další druhy přílohy I:

1998-2002 1998 1999 2000 2001 2002

Bukač velký (Botaurus stellaris) 0-1 - - 1 1 -

Čáp černý (Ciconia nigra) 4-6 6 5 4 5 5

Orel  mořský (Haliaeetus albicilla) 0-(1) - - - (1) -

Moták pochop (Circus aeruginosus) 0-2 - - - 2 -

Orel královský (Aquila heliaca) 1-2 1 1 1 2 2

Raroh velký (Falco cherrug) 2-4 2 2 2 3 4

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 0-7 1 5-7 5 1-2 -

Chřástal malý (Porzana parva) 0-2 1 - 2 1-2 -

Chřástal nejmenší (Porzana pusilla) 0-3 - - 1 2-3 -

Chřástal polní (Crex crex) 10-23 10 23 17 12 12-14

Datel černý (Dryocopus martius) 35

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 10-20

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 200-300

Zimní nocoviště dravců:

1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002

Luňák červený (Milvus milvus) 3 (1)* 1 (1) * 36 (18) * 42 (25) * 15 (6) *

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 14 8? 6 min. 10 13-15

Moták pilich (Circus cyaneus) 5 - 21 14 8?

* v závorce počet jedinců v pravých zimních měsících (I.-II.)

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu: -

Monitoring:
� monitoring dravců a čápa černého přímým vyhledáváním všech hnízd (od r. 1986)
� vodní a mokřadní ptáci na Košárských loukách (od r. 1999)
� sčítání chřástalů polních (od r. 1995)
� populace ptáků hnízdících v budkách - kalous ušatý, puštík obecný, poštolka obecná, krutihlav obecný, pěvci
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� mezinárodní sčítání vodních ptáků (leden) na Moravě a Dyji (od r. 2001)
� sčítání vodních ptáků v době jarní záplavy (od r. 2001)
� sledování všech hnízd čápa bílého (více než 10 let)
� hnízdní populace dalších vybraných druhů: žluna šedá, holub doupňák aj.
� sčítání na společných nocovištích: luňák červený, moták pilich, orel mořský aj.

Hlavní ohrožující faktory:
� lesní hospodářství:

– rušení lesními pracemi (těžba, zalesňování, výstavba oplocenek) v bezprostřední blízkosti hnízd v období toku
a hnízdění (čáp černý, dravci), případně smýcení stromu s hnízdem

– těžba starých porostů (šplhavci a další dutinoví hnízdiči)
– nevhodná, nevyrovnaná skladba věkových tříd, s převahou starých porostů v mýtním věku: na LS Tvrdonice již došlo

k odtěžení většiny starých porostů, což mělo za následek silný úbytek luňáka hnědého, u LS Soutok analogická situace
nastává v tomto deceniu; přechod na obnovu dubových porostů metodou tzv. obnovních bloků o výměře řádově
desítek hektarů přináší sice jistou naději na změnu k lepšímu, přesto jsou plánovány mýtní úmyslné těžby na řadě
lokalit s výskytem druhů, pro které je ptačí oblast navržena (luňák hnědý, luňák červený, včelojed lesní, žluna šedá,
strakapoud prostřední, lejsek bělokrký)

– kácení starých soliterních stromů, významných pro šplhavce a řadu druhů hmyzožravých pěvců z hlediska potravního
(a majících nezastupitelnou funkci pro různé druhy hmyzu a pro netopýry)

� vodní režim na lokalitě Spodní Pláka v době jarního tahu a hnízdění – načasování umělého zaplavování lokality jako kon-
flikt mezi zájmy ichtyologů a zájmy ornitologů: pro zajištění reprodukce fytofilních druhů ryb je ideální termín zaplavení
počátkem května a délka záplavy 5-6 týdnů, tj. do poloviny června, zatímco pro populace vodních a mokřadních druhů
ptáků má takový režim naprosto devastující účinky (vyplavení snůšek a po vypuštění lokality opouštění hnízd a silný tlak
predátorů – černé zvěře, lišek a dalších)

� vysoká návštěvnost, rozvoj cykloturistiky, nerespektování zákazů – zejména v oboře Soutok od dubna do září b(přede-
vším dravci a vodní a mokřadní druhy ptáků)

� fotografování, nekordinovaný výzkum

potenciální faktory:
� uvažovaná výstavba průplavu Dunaj-Odra-Labe: znamenala by zničení biologicky hodnotných částí celého území i po-

pulací řady druhů ptáků, pro které je ptačí oblast navržena

Pozn.: Myslivost je zaměřena na chov zvěře jelení a daňčí, což má sice negativní vliv na možnost přirozené obnovy lesních porostů (nut-
nost plotit veškeré kultury), populace ptáků tím ovšem nejsou nijak ohroženy. Naopak, více než polovina navržené ptačí oblasti patří do
obory Soutok, kde jisté omezení vstupu veřejnosti rozhodně přispívá i k zajištění klidu pro hnízdní populace ptáků.

Prioritní opatření:
Vzhledem k vysokému počtu druhů přílohy I směrnice o ptácích navržená ptačí oblast vyžaduje přísnou ochranu zahrnující
jak lužní les, tak mokřadní stanoviště i toky obou řek.
� v lesním hospodářství pokračovat v počínajícím trendu přírodě blízkého hospodaření, tzn. zejména omezování až vylou-

čení holosečí, důsledného ponechávání výstavků (min. 2-3 stromy na hektar), prodlužování doby obmýtí i obnovní doby
u dvou hlavních dřevin – dubu a jasanu, ukončení výsadby topolových monokultur

� v hnízdním období, tj. od 16.3. do 31.7., vyloučit veškeré těžby (mýtní i výchovné) u dubových porostů starších 80 let a u
jasanových porostů starších 60 let

� individuálně chránit hnízda vzácných druhů dravců (orel královský, orel mořský, raroh velký, luňák hnědý, luňák červe-
ný, včelojed lesní, ostříž lesní) a čápa černého: vyloučit hospodářskou činnost v okolí obsazených hnízd těchto druhů do
vzdálenosti 400 m u orla královského a orla mořského, 300 m u raroha velkého, luňáka hnědého, luňáka červeného, vče-
lojeda lesního a ostříže lesního a 100 m u čápa černého

� vodní režim mokřadu Spodní Pláka přizpůsobit nárokům vodních a mokřadních druhů ptáků (kachny, chřástali)
� velké komplexy nivních luk udržovat sečením, ale se zřetelem na vzácné hnízdící druhy ptáků, především chřástala pol-

ního, popřípadě vzácných druhů bahňáků (vodouš rudonohý, bekasina otavní)

Čáp bílý
– chránit jak jednotlivé hnízdní stromy, tak celé porosty v místech kolonií

Luňák hnědý
– vyloučit veškerou hospodářskou činnost v období 1.4.-31.7. (resp. do doby vyvedení mláďat na konkrétním hnízdě) do

vzdálenosti 300 m od hnízda
– zajistit ochranu vytipovaných hnízdních porostů
– na stávajících hnízdištích při mýtních těžbách zachovat okolo hnízda souvislý pás lesa o šířce alespoň 100 m a délce

(podle podmínek v dané lokalitě) 100-200 m (tj. 1-2 ha)

27/3

Natura 2000 v ČR: Návrh ptačích oblastí, prosinec 2002 27. Soutok -Tvrdonicko



Luňák červený
– vyloučit veškerou hospodářskou činnost v období 15.3.-30.6. (resp. do doby vyvedení mláďat na konkrétním hnízdě) do

vzdálenosti 300 m od hnízda
– zajistit ochranu vytipovaných hnízdních porostů
– na stávajících hnízdištích při mýtních těžbách zachovat okolo hnízda souvislý pás lesa o šířce alespoň 100 m a délce

(podle podmínek v dané lokalitě) 100-200 m (tj. 1-2 ha)

Včelojed lesní
– vyloučit veškerou hospodářskou činnost v období 1.5.-15.8. do vzdálenosti 300 m od hnízda

Ledňáček říční
– vyloučit regulaci či jiné nežádoucí vodohospodářské úpravy neregulovaných úseků řek Dyje a Kyjovky

Žluna šedá a strakapoud prostřední
– chránit staré porosty s převahou dubu a pro strakapouda prostředního na území LS Tvrdonice také jaseniny starší 50 let

s vtroušenými dalšími druhy dřevin
– uchovávat doupné, trouchnivějící a odumřelé stromy v porostech, omezit až vyloučit zdravotní probírky
– těžit v dubových porostech starších 80 let a v jasanových porostech starších 60 let mimo hnízdní období, tj. mimo březen

až červenec

Lejsek bělokrký
Druh bude mít prospěch z přírodě blízkého hospodaření v lesích
– pokračovat v podpoře populace lejska bělokrkého hnízdními budkami

Čáp černý
– zajistit ochranu vytipovaných hnízdních porostů
– individuálně chránit obsazená hnízdiště: vyloučit veškerou hospodářskou činnost v období 1.4.-31.7. (resp. do doby

vyvedení mláďat na konkrétním hnízdě) do vzdálenosti 100 m od hnízda
– při mýtních těžbách dubových porostů ponechávat jako výstavky ne jenom tzv. „přestárlé“ dominantní duby, ale navíc

i duby ve věku odpovídajícím době obmýtí (tj. okolo 140 let), a to v počtu alespoň 2-3 / ha - poté, co dostatečně odroste
okolní porost, tj. již za cca 40 let, mohou tyto stromy představovat potenciální hnízdní stromy; tyto stromy ponechávat
uvnitř porostů, nikoli je např. na křížení alejí nebo jiných podobných, pro zahnízdění čápů černých nevhodných místech

Orel mořský (zimování)
– zamezit rušení na nocovištích

Orel královský
– velmi přísně individuálně chránit všechna hnízdiště, včetně případného zpevňování nestabilních hnízd
– vyloučit veškerou činnosti v období od 1.2. do doby vyvedení mláďat (obvykle přelom července a srpna) na konkrétním

hnízdě do vzdálenosti 400 m od hnízda

Moták pilich (zimování)
– ponechávat plochy neposečené vegetace jak na vlhčích částech komplexu Košárských luk (především v jejich severní

části – Pastvisko a Horní Pláka), tak v prostoru mokřadu Spodní Pláka

Raroh velký
– velmi přísně individuálně chránit všechna hnízdiště
– vyloučit veškerou hospodářskou činnost v období od 1.2. do doby vyvedení mláďat (konec května – polovina června) na

konkrétním hnízdě do vzdálenosti 300 m od hnízda
– instalovat umělé hnízdní příležitosti, zpevňovat stávající hnízda

Chřástal malý a chřástal kropenatý
– zabezpečit optimální vodní režim na lokalitě (mokřad v jižní části Košárských luk – Spodní Pláka):

– nenastane-li „přirozená záplava“, přistoupit k řízenému napuštění lokality nejpozději k 1.4. (lépe již dříve)
– záplavu ponechat do konce července, postupné spouštění by mělo trvat nejméně 14 dní
– při sečení vodní a mokřadní vegetace (provádí se každoročně na podzim, aby se zabránilo přílišnému zarůstání)

ponechávat nejméně jednu třetinu plochy nesečenou (v ostrůvcích či pásech), nejlépe v níže položených a trvale
zamokřených částech, aby byl zabezpečen vegetační kryt pro časněji hnízdící druhy vodních ptáků

– nadále regulovat stavy prasete divokého
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Chřástal polní
– pokračovat v současných opatřeních na ochranu:

Na klíčové lokalitě – severní části tzv. Košárských luk (Pastvisko a Horní Pláka) o rozloze 110 ha byla vymezena plocha 40
ha s nejvyšší hustotou volajících samců (předběžně vytyčena podle situace v minulých letech, vymezení upřesněno nočním
sčítáním v termínu okolo 20. května). Tato jádrová plocha (nemusí být souvislá) území se seče až na přelomu srpna a září.
Zbývající plocha se naopak pokosí v co nejčasnějším termínu, okolo 25. května, kdy ještě většina samic nesedí na vejcích.
Pak zbývá dostatek času, aby tráva narostla a samice zde mohly založit svá druhá hnízda. Seno z pozdní seče je nepoužitelné,
proto byly v r. 2000 a 2001 náklady na pokosení hrazeny z prostředů Programu péče o krajinu MŽP ČR.

– při veškerém sečení všech luk v ptačí oblasti striktně dodržovat postup sečení od středu k okrajům sečené plochy

Literatura:

ČMELÍK, P., CHYTIL, J. & ŠIMEČEK, K., 1999: Vliv rozsáhlých záplav na výskyt vodních ptáků v nivě řeky Moravy. Sylvia, 35: 19-29.
ČMELÍK, P., ŠIMEČEK, K. & CHYTIL, J.,1999: Vodní ptáci v nivě řeky Moravy po povodni v červenci 1997. Zprav. Jihomoravské

pob. ČSO, 12: 6-25.
HORÁK, P., 1998: Úspěšné hnízdění orla královského (Aquila heliaca) na Moravě. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 12: 27-28.
HORÁK, P., 2000a: Čáp černý (Ciconia nigra) na Břeclavsku – historie a současnost. Crex – Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 16: 38-47.
HORÁK, P., 2000b: Tragédie na hnízdě orla královského (Aquila heliaca). Crex – Zprav. Jihomoravské pob.  ČSO, 16: 107-109.
HORÁK, P., 2000c: Hnízdění raroha velkého (Falco cherrug) v dutině stromu. Crex – Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 16: 110-112.
HORÁK, P., 2000d: Hnízdní hustota a populační dynamika dravců v lužních lesích Dolního Pomoraví v letech 1981-2000. Sbor. abstrakt

z konf. Dravci a sovy 2000, Mikulov na Moravě.
HORÁK, P., 2000e: Vývoj populace raroha velkého (Falco cherrug) na jižní Moravě v letech 1976-1998. Buteo, 11: 57-66.
HORÁK, P., 2002a: Hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na jižní Moravě v letech 1991-2000.

Crex – Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 18: 9-20.
HORÁK, P., 2002b: Složení potravy luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na jižní Moravě v době

výchovy mláďat. Sbor. abstraktů z ornit. konf. Dravci a sovy 2002, Mikulov na Moravě.
HORÁK, P., in press a: Raroh velký (Falco cherrug) na Moravě v letech 1999-2002. In OTÁHAL, I., ed.: Sbor. Přežili rok 2000: A co

dál?, Nový Jičín 2002.
HORÁK, P., in press b: Orel královský (Aquila heliaca), nový hnízdící druh české avifauny a problémy jeho ochrany. In OTÁHAL, I.,

ed.: Sbor. Přežili rok 2000: A co dál?, Nový Jičín 2002.
HORAL, D., 1995: Tahové shromaždiště a nocoviště luňáků na Břeclavsku. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 4: 21-24.
HORAL, D., 1995: Chřástal polní – návrat do údolních niv? Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 5: 42-  43.

HORAL, D., 1997: Košárské louky u Lanžhota – lokalita čtyř druhů chřástalů. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 9: 16-19.

HORAL, D., 1998: Vliv řízeného povodňování v oboře Soutok v roce 1998 na hnízdění a výskyt ptáků. 3. dílčí a 1. souhrnná zpráva, dep.
in referát životního prostředí OkÚ Břeclav, msc.

HORAL, D., 1999: Monitorování změn ptačích společenstev v oblasti obory Soutok (především Košárských luk) se zřetelem k vlivu
umělého povodňování a komentáře k některým vybraným druhům. Závěrečná zpráva za rok 1999, AOPK ČR, Brno, msc.,16 pp.

HORAL, D., 2000: Monitorování ptačích společenstev v oblasti obory Soutok (především Košárských luk) se zřetelem k vlivu vodního
režimu, a komentáře k některým vybraným druhům. Závěrečná zpráva za rok 2000, AOPK ČR, Brno, msc., 27 pp.

HORAL, D., 2001: Chřástal polní (Crex crex) na Soutoku v letech 1994-2001. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 17: 95-100.
HORAL, D., 2001b: Inventarizace význačných druhů ptáků navrhovaného ZCHÚ „Košárské louky“ (Pláky) a dalších lokalit obory

Soutok. Závěrečná zpráva za rok 2001, AOPK ČR, Brno, msc., 46 pp.
HORAL, D., 2002: Výskyty chřástala nejmenšího (Porzana pusilla) na jižní Moravě v letech 2000 a 2001. Crex – Zprav. Jihomoravské

pob. ČSO, 18: 26-29.
HORAL, D., in prep.: Inventarizace význačných druhů ptáků navrhovaného ZCHÚ „Košárské louky“ (Pláky) a dalších lokalit obory

Soutok. Závěrečná zpráva za rok 2002, AOPK ČR, Brno, msc.
HORAL, D. & HORÁK, P., 2001: Soutok. Pp. 88-89, 121-122 in MÁLKOVÁ, P. & LACINA, D., eds.: Významná ptačí území v České

republice. ČSO, Praha.
HORAL, D. & HORÁK, P., 2002: Ptáci oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Pp. 26-27 in KROPIL, R., ed., 2000: Zborník abstraktov zo

14. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou „Aplikovaná ornitológia 2002“. Vydavatelstvo TU, Zvolen.
CHYTIL, J., 1992: Současný stav a perspektivy ochrany významného ptačího území Soutok. Pp. 76-77 in HORA, J., KAŇUCH, P. a kol.,

eds.: Sbor. Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992, Čs. sekce ICBP., Praha.
CHYTIL, J. & MACHÁČEK, P., 2000: IBA Soutok. Pp. 47-48 in MÁLKOVÁ, P. & JANDOVÁ, J., eds.: Sbor. Významná ptačí území na

konci tisíciletí, Mikulov 1999, ČSO, Praha.
KRAUSE, F., 1994: Zajímavosti z pozorování zhuštěných populací lejska bělokrkého (Ficedula albicollis TEMM.) v lužních lesích.

Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 2: 3-5.
MRLÍK, V., 1999: Orli mořští (Haliaeetus albicilla) na jižní Moravě v období zimy 1997/98. Crex – Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 14: 20-28.
MRLÍK, V., 2000: Orli mořští (Haliaeetus albicilla) na jižní Moravě v období zimy 1998/99. Crex – Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 16: 27-32.
VAČKAŘ, J., 1998: Některé poznatky o ptácích Soutoku. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 11: 5-9.
ZUNA-KRATKY, T., KALIVODOVÁ, E., KÜRTHY, A., HORAL, D. & HORÁK, P., eds., 2000: Die Vögel der March-Thaya-Auen im

österreichisch-slowakisch-tschechischen Grenzraum. Distelverein, Deutsch-Wagram, 258 pp.

27/5

Natura 2000 v ČR: Návrh ptačích oblastí, prosinec 2002 27. Soutok -Tvrdonicko



27/6

Natura 2000 v ČR: Návrh ptačích oblastí, prosinec 2002 27. Soutok -Tvrdonicko



28. Lednické rybníky

Zpracovali: Petr Macháček, Josef Chytil

Rozloha: 705,9 ha

Kraj: Jihomoravský

Dotčená katastrální území: Lednice na Moravě, Sedlec u Mikulova, Charvátská Nová Ves, Hlohovec, Valtice

Ochrana: 92,5 % (653 ha) NPR a IBA Lednické rybníky, 93,3 % (658,9 ha) mokřad mezinárodního významu Lednické
rybníky

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast zahrnuje soustavu čtyř rybníků z poloviny 14. století (Nesyt 320 ha, Hlohovecký 104 ha, Prostřední
48 ha, Mlýnský 107 ha) napájených potokem Včelínkem a v lednickém parku samostatně ležící Zámecký rybník (30 ha) s 15
ostrovy s porosty dubů a dalších dřevin, který je napájen řekou Dyjí.
Lednické rybníky jsou obecně považovány za jednu z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v České republice. Jsou navr-
ženy jako ptačí oblast pro kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), který hnízdí ve smíšené kolonii s volavkou popelavou
(Ardea cinerea) na ostrovech Zámeckého rybníka již od roku 1932, a pro tři druhy shromažďujících se vodních ptáků – husu
velkou (Anser anser), lžičáka pestrého (Anas clypeata) a zrzohlávku rudozobou (Netta rufina). Husa velká na rybnících pravi-
delně hnízdí v počtu kolem 30 párů, při jarním tahu dosahuje její početnost několika set kusů a na letní shromaždiště, které
bývá zpravidla na Nesytu, se slétá až několik tisíc husí. Lžičáci na Lednických rybnících nehnízdí, na jarním tahu jich ob-
vykle bývá kolem 200 kusů a na podzim téměř každoročně kolem 1 000 kusů. Zrzohlávky hnízdí v počtu 20-30 párů a v létě
jich na rybnících pravidelně pelichá přes 300 kusů.
V rákosinách rybníků poměrně početně hnízdí např. sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), rákosník velký (Acrocephalus
arundinaceus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula),
chřástal vodní (Rallus aquaticus) a v roce 2002 byla doložena i tři hnízda chřástala malého (Porzana parva). Dříve běžný
bukáček malý (Ixobrychus minutus), téměř vymizel, jen občas zahnízdí volavka červená (Ardea purpurea). Téměř zmizely
potápky černokrké (Podiceps nigricollis), kterých dříve hnízdilo pravidelně přes 300 párů, a rackové chechtaví (Larus ridi-
bundus), hnízdící ještě nedávno v mnoha tisících párech.
V zámeckém parku i v parkových porostech kolem rybníků nachází vhodné podmínky strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 239 229 253 243 243

Další druhy přílohy I:

2001 2002

Bukač velký (Botaurus stellaris) - 1

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 1-3 2-5

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 2 3

Moták pochop (Circus aeruginous) 10 9-12

Chřástal malý (Porzana parva) ? 3

Rybák obecný (Sterna hirundo) - 103

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1 -

Žluna šedá (Picus canus) 2 1-2

Datel černý (Dryocopus martius) 3 3

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 10 10

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 5 5

Slavík modráček (Luscinia svecica) 10 2-5

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 15 10

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 50 30

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 20 10
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Druhy podle článku 4.2, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002

Husa velká (Anser anser) 4 400 2 000 2 550 6 300 4 000

Lžičák pestrý (Anas clypeata) 1 030 1 400 1 090 1 100 720

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 320 370 330 290 370

Druhy z Červeného seznamu:

2001-2002

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 20-30

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 50-80

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 20-30

Monitoring:
� pravidelné sčítání vodních ptáků (2x měsíčně) s výjimkou Zámeckého rybníka (od r. 1973)
� monitoring ptáků rákosin: odchyt ptáků na rybníku Nesyt (od r. 1994)
� každoroční sčítání hnízd v kolonii kvakošů (od poloviny 70. let)

Hlavní ohrožující faktory:
� intenzivní rybářské obhospodařování: vysoké obsádky kapra: potravní konkurence ptáků, malá průhlednost vody bloku-

jící růst submersní vegetace, redukce rákosin, kolísání vodní hladiny (všichni vodní ptáci)
� turistika a rekreace: vysoká návštěvnost, rostoucí cykloturistika, vstupování na obnažené břehy letněných rybníků, kou-

pání mimo vyhrazená místa a používání plavidel (husa velká, lžičák pestrý, zrzohlávka rudozobá)
� myslivost: rušení lovem vodní pernaté zvěře, i když je tento lov v NPR zakázán, nedodržuje se, zejména na rybníku Nesy-

tu, ochranné pásmo (hlavně husa velká)
� botulismus a jiné, dosud neobjasněné příčiny úhynu vodních ptáků (lžičák pestrý, zrzohlávka rudozobá)

potenciální faktory:
� necitlivé odbahňování (druhy obývající rákosiny)
� rekonstrukce parkových úprav Lednicko-valtického areálu (strakapoud jižní, slavík obecný)
� likvidace, resp. těžba rákosových porostů (momentálně jen na Zámeckém rybníku)

Prioritní opatření:
� snižovat rybí obsádky
� nepovolovat chov nepůvodních býložravých ryb (tolstolobik, amur)
� zakázat hnojení a používání biocidů
� nezvyšovat hladinu v hnízdní době (od poloviny března do konce června)
� pokračovat v pravidelném částečném letnění rybníků
� ponechávat staré stromy

Kvakoš noční (populace je stabilizovaná)
– nezasahovat do porostů na ostrovech s hnízdní kolonií
– podporovat výskyt drobných rybek v rybnících jako potravu

Strakapoud jižní
– ponechávat staré, prosychající a nemocné stromy

Husa velká
– kontrolovat dodržování zákazu lovu v rezervaci a jejím ochranném pásmu

Lžičák pestrý, zrzohlávka rudozobá
– zvýšit potravní nabídku snížením rybích obsádek
– snížit rušení

Bukáček malý, rákosník velký, cvrčilka slavíková
– zvýšit potravní nabídku snížením rybích obsádek
– chránit porosty rákosin
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29. Pálava

Zpracovali: Josef Chytil, Petr Macháček

Rozloha: 8 535,7 ha

Kraj: Jihomoravský

Dotčená katastrální území: Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Pavlov u Dolních Věstonic, Perná, Klentnice, Nové
Mlýny, Milovice u Mikulova, Mikulov na Moravě, Bavory, Bulhary, Sedlec u Mikulova

Ochrana: 100 % CHKO, BR a IBA Pálava, 1,6 % (140,8 ha) mokřady mezinárodního významu Mokřady dolního Podyjí
a Lednické rybníky, 13 MZCHÚ: NPR Děvín-Kotel-Soutěska (380,76 ha), NPR Křivé jezero (123,97 ha), NPR Slanisko u
Nesytu (6,76 ha), NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen (109,06 ha), PR Liščí vrch (10,82 ha), PR Milovická stráň
(88,35 ha), PR Svatý kopeček (36,08 ha), PR Šibeničník (3,71 ha), PR Turold (16,84 ha), PP Anenský vrch (0,59 ha), PP
Kienberg (6,39 ha),PP Kočičí skála (0,66 ha), PP Růžový kopec (4,03 ha), tj. MZCHÚ celkem 788,02 ha = 9,23 %

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast je totožná s CHKO Pálava. Jde o geologicky i geomorfologicky velice pestré území (160-550 m n. m.)
s vápencovým bradlem Pavlovských vrchů, které dominují nad mírně zvlněnou krajinou, a s lesnatou Milovickou pahorkati-
nou s hluboce zaříznutými údolími. Okrajově do území zasahuje niva Dyje v podobě NPR Křivé jezero. Hlavními vegetač-
ními typy jsou dubohabřiny a teplomilné doubravy, lesostep a drnové a skalní stepi a okrajově do území zasahuje i lužní les
s dominujícím dubem letním a jasanem, obklopující NPR Křivé jezero v nivě Dyje.
Lesostep a skalnaté a drnové stepi představují typické biotopy Pavlovských vrchů s mnoha charakteristickými zástupci fau-
ny. Z ptáků to jsou pěnice vlašská (Sylvia nisoria), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a strnad luční (Miliaria calandra), všich-
ni obývající rovněž i zemědělskou krajinu - křovinaté lemy polních cest a úvozů, opuštěné sady, vinice a křoviny na jejich
okrajích, sady a obě vojenská cvičiště. Na skalních stěnách a v bývalých vápencových lomech hnízdí výr velký (Bubo
bubo). Pavlovské vrchy jsou jediným pravidelnějším zimovištěm zedníčka skalního (Tichodroma muraria) v ČR.
K početným druhům teplomilných doubrav a dubohabřin Milovického lesa, zahrnutého z velké části do obor, patří straka-
poud prostřední Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), krutihlav obecný (Jynx torquilla). Silné jsou tu
i populace dravců - včelojeda lesního (Pernis apivorus), káně lesní (Buteo buteo) a jestřába lesního (Accipiter gentilis). Bo-
haté populace koprofágního hmyzu v přezvěřených oborách představují vynikající potravní zdroj pro dudka chocholatého
(Upupa epops), takže podstatná část jeho populace obývá Milovický les a jen jednotlivé páry zahnízdí na jiných lokalitách
(např. v NPR Děvín a NPR Tabulová).
Lužní stanoviště na Křivém jezeře k hnízdění využívá kolonie 10-12 párů čápa bílého (Ciconia ciconia) a přestěhovala se sem
i jediná moravská kolonie kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), která v současné době čítá okolo 80 párů. Pravidelně tu
hnízdí luňák hnědý (Milvus migrans), méně často i luňák červený (Milvus milvus) a opakovaně se o vyhnízdění pokoušel orel
mořský (Haliaeetus albicilla), pro něhož je lokalita rovněž, spolu s Milovickým lesem, pravidelným zimovištěm.
Při rakouských hranicích se nacházejí dva menší rybníky, Nový (31 ha) a Šibeník (23 ha), s rákosinovým lemem. Pravidelně
na nich hnízdí např. rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), na Novém rybní-
ku také bukáček malý (Ixobrychus minutus) a občas i chřástal malý (Porzana parva).
Staré sady, ovocné aleje, zahrady v obcích (včetně Mikulova) a další stanoviště obývá početná populace strakapouda jižního
(Dendrocopos syriacus).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998-2001 Poznámka

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10-12 lesní kolonie (+ 3 hnízda v obcích)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 10-20 ex. na zimovišti

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 7-9

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 50-60

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 70-150

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 350-600

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 1 000-2 000

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 1 000-1 300
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Další druhy přílohy I:

1998-2001

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 1-3

Čáp černý (Ciconia nigra) 1

Luňák hnědý (Milvus migrans) 1

Luňák červený (Milvus milvus) 1

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1

Moták pochop (Circus aeruginosus) 6-8

Chřástal malý (Porzana parva) 0-1

Výr velký (Bubo bubo) 4-5

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2-5

Žluna šedá (Picus canus) 8-16

Datel černý (Dryocopus martius) 20-25

Slavík modráček (Luscinia svecica) 0-2

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2001 2002

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 79 86

Dudek chocholatý (Upupa epops) 7-12 7-10

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 15-25 15-30

Monitoring:
� pravidelná sčítání vybraných druhů (např. čáp bílý)
� početnost dravců v Milovickém lese
� pravidelná třídenní kroužkovací akce na přelomu června a července
� Jednotný program sčítání ptáků: dva bodové transekty

Hlavní ohrožující faktory:
� nadměrné zarůstání stepních a lučních biotopů keři (pěnice vlašská a ťuhýk obecný - hnízdiště, dudek chocholatý - potravní

stanoviště)
� intenzívní chov ryb na rybnících Šibeník a Nový a s ním související nízká průhlednost vody a nedostatek potravy pro

vodní ptáky (bukáček malý, bukač velký, chřástal malý, rákosník velký)
� v NPR Křivé jezero rušení (především rybáři) vzácných druhů dravců při hnízdění (orel mořský, luňák červený, luňák

hnědý) a zimování (orel mořský)

potenciální faktory:
� podstatná změna způsobu lesního hospodaření - zavedení holosečného způsobu hospodaření a převod lesů na hospodář-

ské (strakapoud prostřední, lejsek bělokrký)
� zrušení současných vojenských prostorů (v r. 2005): rychlé zarůstání cvičišť nebo realizace záměru výstavby golfového

hřiště, která by znamenala nenávratné změny na lokalitách
� další intenzifikace rybničního hospodaření (bukáček malý, chřástal malý, rákosník velký)
� další rozvoj neukázněné turistiky (především orel mořský, včelojed lesní, dudek chocholatý)
� změny využívání krajiny, včetně intenzifikace zemědělské výroby, likvidace roztroušené zeleně, úhorů (strakapoud již-

ní, pěnice vlašská, ťuhýk obecný, dudek chocholatý)

Prioritní opatření:
� zamezit rušení na vybraných lokalitách v době hnízdění, vyznačení zón s vyloučením vstupu

Čáp bílý
– vyloučit rušení hnízdní kolonie
– zachovat současný způsob lesnického hospodaření v NPR Křivé jezero
– převést pole přiléhající k rezervaci na kosenou louku
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Včelojed lesní
– zachovat dosavadní způsob lesnického hospodaření v prostoru Milovického lesa i v NPR Děvín a Křivé jezero

Orel mořský
– vyloučit rušení při zimování
– zachovat v NPR Křivé jezero současný lesnický management
– vyloučit všechny činnosti na hnízdišti v okruhu nejméně 400 m po 1. lednu každého roku, aktuální lokalitu, kde se orlové

chystají hnízdit, hlásit v maximálním možném předstihu příslušné LS
– vyloučit pohyb veřejnosti v NPR Křivé jezero v hnízdním období, tj. od 1. ledna do 15. července (např. zaplavit

přístupové cesty)

Strakapoud prostřední
– zachovat dosavadní způsob lesnického hospodaření v prostoru Milovického lesa i v NPR Děvín a NPR Křivé jezero,

v Milovickém lese zvýšit podíl ponechávaných výstavků

Strakapoud jižní
– obnovit výsadby ořešáků na původních mezích, na hranicích mezi pozemky, okrajích cest, a dalších vhodných místech
– zamezit likvidaci starých zahrad a sadů i jednotlivých starých stromů

Lejsek bělokrký
– zachovat dosavadní způsob lesnického hospodaření v prostoru Milovického lesa i v NPR Děvín a NPR Křivé jezero
– v mladších porostech lze zvýšit početnost vyvěšováním budek

Pěnice vlašská, ťuhýk obecný
– uchovat roztroušené keře i rozsáhlejší křoviny na lokalitách stepního charakteru alespoň v současném rozsahu
– nelikvidovat křoviny podél polních cest, podél oplocení vinic a sadů, jednotlivé keře na svazích mezi viničními tratěmi
– blokovat zarůstání lokalit neprostupnými porosty keřů
– zajistit náhradní management současných vojenských prostorů po jejich opuštění

Kormorán velký
– vyloučit rušení hnízdní kolonie, tj. zajistit dodržování zákazu vstupu mimo cesty v NPR Křivé jezero

Bukáček malý
– snížením rybích obsádek na rybnících dosáhnout zvýšení potravní nabídky (umožnění rozvoje bezobratlých živočichů

a plevelných druhů ryb)

Dudek chocholatý
– zachovat dosavadní způsob lesnického hospodaření v prostoru Milovického lesa i v NPR Děvín a NPR Křivé jezero
– na všech lokalitách stepního charakteru zamezit rozšiřování keřových porostů

Rákosník velký
– snížit rybí obsádky na rybnících s cílem umožnit rozvoj bezobratlých živočichů a zabránit rozpadu okrajových partií rákosin
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30. Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny

Zpracovali: Josef Chytil, Petr Macháček

Rozloha: 1 050,0 ha

Kraj: Jihomoravský

Dotčená katastrální území: Ivaň, Pouzdřany, Mušov, Strachotín, Dolní Věstonice, Horní Věstonice

Ochrana: 96,9 % (1 017 ha) PR Věstonická nádrž, 100 % součást mokřadu mezinárodního významu Mokřady dolního
Podyjí, 100 % IBA Střední nádrž VDNM

Ornitologický význam:
Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny leží na soutoku Dyje, Svratky a Jihlavy, v místě bývalých lužních biotopů. V nádrži
je velice rozdílná výška vodní hladiny a již při malém poklesu vody se vynořují ostrůvky. Při hladině 170,35 m n. m. je vy-
nořeno téměř 20 ha ostrůvků ve dvou soustavách. Lokalita je významná jak v hnízdním období, tak v období tahu i v zimě.
Střední nádrž je nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného (Sterna hirundo), zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) a rac-
ka chechtavého (Larus ridibundus) v České republice. Rovněž je jediným pravidelným hnízdištěm racka bělohlavého (La-
rus cachinnans) a racka bouřního (Larus canus) a jedním ze tří pravidelných hnízdišť racka černohlavého (Larus
melanocephalus) v ČR. Ještě donedávna představovala i největší hnízdiště husy velké (Anser anser). Zatímco v roce 1992
zde bylo nalezeno 182 hnízd a v roce 1995 150 hnízd, v roce 1996 to bylo jen 64 hnízd, v roce 2000 pouhých 30, v roce 2001
28 a v roce 2002 dokonce jen 18 hnízd. V červenci se na lokalitě shromažďuje až 5 000 husí velkých. V první polovině 80. let
minulého století na nádrži vznikla první kolonie kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v ČR, která sídlí nyní v NPR
Křivé jezero.
Hnízdění ptáků je velmi silně ovlivněno výší vodní hladiny a stupněm zarůstání ostrůvků. V období bouřlivého růstu vyso-
kostébelných bylinných porostů (kopřiva, rákosiny) v letech 1997-2000 zde hnízdili velmi početně např. konipasi luční
(Motacilla flava) a rákosníci proužkovaní (Acrocephalus schoenobaenus), poměrně početně i rákosník velký (Acrocepha-
lus arundinaceus) a v několika párech cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) a slavík modráček středoevropský (Lus-
cinia svecica cyanecula).
Na nádrži se každoročně shromažďuje více než 20 000 kusů vodních a mokřadních ptáků. V době hnízdění je to hlavně zá-
sluhou kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus), v zimě bezkonkurečně převládají severské husy, jejichž početnost
dosáhla maxima v první polovině 90. let minulého století - odhadem 80 000-100 000 husí, z toho více než 90 % husy polní
(Anser fabalis). V posledních zimách naopak převažují husy běločelé (Anser albifrons).
Střední nádrž představuje rovněž největší zimoviště morčáka malého (Mergus albellus) v ČR. Totéž platí i pro orla mořské-
ho (Haliaeetus albicilla). Největší počet orlů na lokalitě byl zjištěn v únoru 1997 - 44 ex. resp. 60 ex. Ptáci nocují v přileh-
lých lužních lesích.
V době tahu je lokalita velice atraktivní pro mnoho druhů vodních ptáků (kachen, racků, rybáků a bahňáků) i pro řadu pěvců,
ať již jako potravní stanoviště, např. pro vlaštovku obecnou (Hirundo rustica), břehuli říční (Riparia riparia), moudivláčka
lužního (Remiz pendulinus), rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus) a strnada rákosního (Emberiza
schoeniclus), nebo nocoviště, hlavně  pro konipasa bílého (Motacilla alba) a konipasa lučního (Motacilla flava).

Druhy přílohy I směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002 Poznámka

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 19 20 18 32 23 ex., zima

Rybák obecný (Sterna hirundo) 213 214 274 245 97 hnízda

Ostatní druhy přílohy I:

1998 1999 2000 2001 2002 Poznámka

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - - - - 1 hnízdo

Morčák malý (Mergus albellus) 55 29 16 max. 129 32 ex., zima

Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 7 10 17 7 3-4

Rybák černý (Chlidonias nigra) ? ? 55 ? 126 ex., jarní tah

Ledňáček říční (Alcedo atthis) min. 2 2 2

Slavík modráček (Luscinia svecica) min. 2 2-3 2-5

30/1

Natura 2000 v ČR: Návrh ptačích oblastí, prosinec 2002 30. Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny



Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena:

Podzim 1998 1999 2000 2001 2002

Husa velká (Anser anser) 3 500 2 860 700 1 500 2 200

Zima 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002

Husa polní (Anser fabalis) 5 500 2 500 1 000 2 500 2 600

Husa běločelá (Anser albifrons) 2 000 3 000 3 000 25 000 12 000

Pravidelně > 20 000 ex.vodních ptáků:

Zima 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002

12 000-14 000 11 000-13 000 5 000-8 000 10 000-28 000 10 000-17 000

1998 1999 2000 2001 2002

Jaro 5 000 19 000-20 000 15 000-16 000 16 000-17 000 13 000-13 500

Léto 20 000 25 000-26 000 22 000-23 000 500-22 000 20 000-21 000

Podzim 4 000 6 000-6 500 4 000-5 000 1 000-3 000 5 000-8 000

Druhy z Červeného seznamu:
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 40-50 párů

Monitoring:
� početnost vodních ptáků v průběhu celého roku (hladinová sčítání 1x měsíčně)
� zimující ptáci: každoročně alespoň 4 ranní sčítání při rozletu husí a orlů mořských (XII.-III.)
� Mezinárodní sčítání vodních ptáků
� hnízdní populace vrubozobých, racků a rybáků (pravidelná sčítání hnízdících ptáků/hnízd)
� sledování úspěšnosti hnízdění husy velké a rybáka obecného, včetně kroužkování mláďat
� vliv lovu na početnost vodních ptáků
� vliv výšky vodní hladiny na početnost a úspěšnost hnízdění vodních ptáků

Hlavní ohrožující faktory:
� výška hladiny v nádrži: vyšší hladina (od konce roku 2001 a po celý rok 2002 na kótě 170 m n. m.) znamená podstatně

menší plochu vynořených ostrůvků, takže plochy vynořené nad úroveň hladiny jsou zcela porostlé vegetací a ptáci, kteří
vyžadují otevřené plochy s minimem vegetace, nemají kde hnízdit (v roce 2002 snížení početnosti rybáků obecných
z průměrných cca 250 párů na zhruba 100 párů a navíc vyplavení jedné z kolonií vlnami)

� intenzívní zarůstání všech suchozemských stanovišť (rybák obecný, racek černohlavý)
� nevyjasněnost dalšího smyslu nádrží, absence věcné diskuse mezi MZe a MŽP, nevyjasněnost kompetencí, protikladná

rozhodnutí jednotlivých orgánů, absence manipulačního řádu, absence plánu péče pro přírodní rezervaci Věstonická ná-
drž, nevyjasněný postoj ochrany přírody k režimu manipulace s vodní hladinou

� rušení sportovním rybolovem (při dodržování všech podmínek by sportovní rybolov neměl podstatný negativní vliv na
hnízdění ptáků)

� rušení při odlovu ryb elektrickým agregátem, nedodržování stanovené hranice 200 m pro přiblížení se lodí k břehům os-
trovů (společnosti Rybnikářství Pohořelice vydáno povolení k celoroční regulaci početnosti karasa stříbřitého a cejna
velkého elektrickým agregátem)

� myslivost:
– v severní části nádrže Lesní závod Židlochovice pořádá maximálně dvakrát za sezónu lov vodních ptáků (především

pro zahraniční lovce) za použití volavců (balabánů), hlasových nahrávek a úkrytů; lov je sice intenzívní a při nekázni
lovců může dojít i k zástřelu vzácného druhu, při dodržení všech stanovených pravidel je však akceptovatelný

– při lovu provozovaném MS Pasohlávky střelci stojí na okrajích hlavního silničního tahu Vídeň – Brno na hrázi mezi
horní a střední nádrží a střílejí po přeletujících ptácích, přičemž mnoho postřelených ptáků není vůbec dohledáno

� predace liškou obecnou
� predace hnízd a mláďat rackem bělohlavým  (kachny, rybák obecný, racek chechtavý)
� návštěvy mušovského kostela na Kostelním ostrově v hnízdní době, zejména v době snížené vodní hladiny, kdy se lze na

ostrov přebrodit (rušení hnízdících kachen a rodinek husí velkých)
� vybírání vajec z hnízd husy velké
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potenciální faktory:
� nedostatečné kolísání vodní hladiny: zrychlení zarůstání ostrůvků, zatímco řízeným kolísáním vodní hladiny lze sukcesi

blokovat
� změna současných podmínek lovu vodních ptáků – zvýšení intenzity lovu
� další intenzifikace rybářského hospodaření
� komerční využití mušovského kostela (převeden na obec Ivaň)
� botulismus

Prioritní opatření:
� přehodnotit účel celého Vodního díla Nové Mlýny, přesně určit kompetence, vypracovat manipulační režim
� okamžitě snížit hladinu na kótu 169,50 (stanoveno Rozhodnutím MŽP č.j. 560/1045/02 ze dne 12.8.2002) a toto opatření

zakotvit jak v manipulačním řádu, tak v novém plánu péče o PR Věstonická nádrž, a to na dobu nejméně 5 let
� stanovit Rybnikářství Pohořelice jednoznačné podmínky pro odlov ryb agregátem
� regulovat návštěvnost mušovského kostela: povolit pouze návštěvy lodí s průvodcem, který by byl schopen poskytnout

zasvěcené informace o významu lokality pro ochranu přírody a její historii
� zabezpečit důkladný monitoringu základních biotických i abiotických faktorů, včetně ornitologického monitoringu ales-

poň v současném rozsahu.
� pokud kolísání vodní hladiny nebude dostatečně zabraňovat zarůstání hnízdišť rybáka obecného (a částečně i racka černo-

hlavého), přistoupit k odstranění vegetace mechanickou cestou alespoň na dvou nejvýznamnějších hnízdních ostrůvcích
� na základě výsledku sledování predace rackem bělohlavým zvážit případnou redukci počtu těchto racků
� posoudit možnost výstavby umělého ostrova pro hnízdění rybáků a racků

Orel mořský
– specifická opatření nejsou nutná, v úvahu připadá umělé přikrmování ze strany Rybníkářství Pohořelice, úspěšně

vyzkoušené v zimě 2001/2002

Rybák obecný
– snížení vodní hladiny na kótu 169,50
– udržovat alespoň dva ostrůvky bez vegetace
– udržovat stálou hladinu po celé období hnízdění (1.5.-15.7.)
– zabránit rušení
– posoudit rozsah predace mláďat racky bělohlavými

Husa velká
– vyloučit jakékoliv návštěvy ostrovů a zajíždění rybářských lodí k břehům ostrovů v době hnízdění
– dodržovat zákaz vstupu na ostrovy ze strany myslivců a sportovních rybářů
– zachovat současný režim lovu (pouze o víkendech, ukončení datem 31.12)
– v období letního shromažďování není třeba žádných zvláštních opatření

Vodní ptáci
Na dosažení kritéria nejméně 20 000 ex se podílejí dvě skupiny vodních ptáků:
(1) Zimující severské husy (husa polní, husa běločelá)

– ponechat dosavadní omezení doby lovu vodních ptáků
– zabezpečit klid na střední nádrži v době případného zámrzu
– případné škody na okolních zemědělských pozemcích řešit udělováním výjimek k lovu (plašení) na těchto lokalitách

(2) Kolonie racka chechtavého
V období 1991-2002 došlo ke snížení počtu hnízdících ptáků z téměř 20 000 párů na necelých 6 500 párů. Příčiny nejsou
zcela  jasné, ubývání počtu hnízdících racků chechtavých je přinejmenším fenomén v celé ČR
– sledovat vliv predace mláďat i dospělých ptáků racky bělohlavými a pokud se to ukáže jako potřebné, navrhnout

příslušné řešení
– redukce dřevin na hnízdních lokalitách

Racek černohlavý
– blokovat zarůstání hlavní hnízdní lokality (Hřbitovní ostrov) keři a stromy
– vyloučit návštěvy hnízdiště v hnízdním období

Zrzohlávka rudozobá
– vyloučit návštěvy ostrovů v hnízdním období
– zabránit predaci liškou obecnou
– sledovat možný vliv predace rackem bělohlavým

30/3

Natura 2000 v ČR: Návrh ptačích oblastí, prosinec 2002 30. Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny



Literatura:

ČAPEK, M. & KLOUBEC, B., 1990: The avifauna of the Nové Mlýny Waterworks in the period 1981-1985. Acta Sc. Nat. Brno, 24/6: 1–51.
HUBÁLEK, Z., PELLANTOVÁ, J., HUDEC, K, HALOUZKA, J., CHYTIL, J., MACHÁČEK, P., ŠEBELA, M. & KUBÍČEK, F.,

1991: Botulismus ptactva na Vodním díle Nové Mlýny (okres Břeclav). Vet. med., Praha, 36/1: 57-63.
CHYTIL, J., 1993: Navrhovaný mokřad mezinárodního významu „Mokřady dolního toku Dyje“ a jeho význam pro ochranu ptáků.

Zprávy MOS, 51: 35-49.
CHYTIL, J., 1996: Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny. Zpravodaj IBA, listopad 1996: 4.
CHYTIL, J., 1997: Jižní Morava  a letošní ornitologická překvapení. Ptačí svět, 4(4): 6.
CHYTIL, J., 1999: The present status of Mediterranean Gull Larus melanocephalus in the Czech Republic, with notes on Slovakia. Pp.

39–40 in MEININGER P., HOOGENDOORN W., FLAMANT R. & RAEVEL P., eds.: Proc. of the 1st International Mediterranean
Gull Meeting, Le Portel, Pas-de-Calais, France, 1998. EcoNum, Baillent.

CHYTIL, J., 2000: Početné nocování konipasů lučních (Motacilla flava) na jižní Moravě. Crex – Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 16: 70-71.
CHYTIL, J., 2001: Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny. Pp. 80-81, 117 in MÁLKOVÁ, P. & LACINA, D., eds.: Významná ptačí

území v České republice. Česká společnost ornitologická, Praha.
CHYTIL, J. & MACHÁČEK, P. 1997: Jihomoravská významná ptačí území. Zpravodaj IBA, 1997: 6.
CHYTIL, J. &  MACHÁČEK, P. 1998: Z jihomoravských významných ptačích území. Zpravodaj IBA, 1998: 5.
CHYTIL, J. & MACHÁČEK, P., 1999: Hnízdění racků bělohlavých (Larus cachinnans) na Věstonické nádrži vodního díla Nové Mlýny.

Crex – Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 14: 46–48.
CHYTIL, J. & MACHÁČEK, P., 2000a: Aktuální problémy ochrany ptáků a jejich prostředí v ČR. 3. Avifauna vybraných ornito-

logických lokalit: Střední nádrž VDHM. Sylvia, 36: 15-20.
CHYTIL, J. & MACHÁČEK, P., 2000b: Vývoj hnízdních populací rackovitých (Laridae) a rybákovitých (Sternidae) na nejjižnější

Moravě. Sylvia, 36: 113-126.
CHYTIL, J. & MACHÁČEK, P., 2001: Biokoridor VDNM – vyhodnocení trasy z pohledu ornitologie. Závěrečná zpráva pro AOPK ČR,

středisko Brno.
MACHÁČEK, P., 1988: Vliv vodohospodářských úprav jižní Moravy na synuzie vodního ptactva SPR Lednické rybníky. Kand. dis.

práce, ÚSEB ČSAV Brno, 194 pp.
MACHÁČEK, P., 1992: Současný stav a perspektivy Střední nádrže vodního díla Nové Mlýny. Pp. 83-85 in HORA, J., KAŇUCH, P.

a kol., eds.: Sbor. Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992, Čs. sekce ICBP, Praha.
MACHÁČEK, P. & CHYTIL, J., 2000: IBA “Věstonická nádrž”.Pp. 58-61 in MÁLKOVÁ, P. & JANDOVÁ, J., eds.: Sbor. Významná

ptačí území na konci tisíciletí. Mikulov 1999, ČSO, Praha.
MACHÁČEK, P. & CHYTIL, J., 2001: Vývoj hnízdních populací volavkovitých (Ardeidae) a kolpíka bílého (Platalea leucorodia) na

nejjižnější Moravě. Sylvia, 37: 67–78.
MRLÍK, V., 1999: Orli mořští (Haliaeetus albicilla) na jižní Moravě v období zimy 1997/98. Crex – Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 14: 20-28.
MRLÍK V., 2002: Jihomoravská populace orlů mořských (Haliaeetus albicilla) v zimě 1999/2000. Crex – Zprav. Jihomoravské pob.

ČSO, 18: 51-54.
VYHNÁLEK, V., CHYTIL, J., MACHÁČEK, P. & HORAL D., 1999: Omezení lovu husí a kachen na okrese Břeclav. Crex – Zprav.

Jihomoravské pob. ČSO, 14: 88–98.

30/4

Natura 2000 v ČR: Návrh ptačích oblastí, prosinec 2002 30. Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny



31. Jaroslavické rybníky

Zpracovali: Vlasta Škorpíková, David Horal

Rozloha: 357,6 ha

Kraj: Jihomoravský

Dotčená katastrální území: Křídlůvky, Hrádek u Znojma, Slup, Oleksovičky, Jaroslavice

Ochrana: ostrůvek s kolonií kvakošů nočních na Horním rybníku vyhlášen v roce 2001 přechodně chráněnou plochou
každoročně v období od 1.4. do 31.8.

Ornitologický význam:
Pozemky Jaroslavických rybníků mají historickou návaznost na areál zámku Jaroslavice. V době jeho rozkvětu byl vybudo-
ván Zámecký rybník, později však pozemky byly dlouhou dobu využívány jako orná půda a rybník byl obnoven až v roce
1948. Koncem 50. let 20. století byly vybudovány rybník Horní, výtažníky a sádky.
Jaroslavické rybníky mají význam především jako hnízdiště ptáků a tahová zastávka. Jelikož jde o soustavu vodních nádrží
různé velikosti a hloubky, s různým způsobem využití a s různým rozsahem litorálních porostů a dalších biotopů, poskytují
vhodné životní prostředí pro ptačí druhy s různými nároky na prostředí. Největší vodní plocha, Zámecký rybník, má výměru
cca 190 ha a průměrnou hloubku 1 m. Litorální porost tvořený rákosem se vyskytuje pouze v jeho jihozápadním cípu. Dru-
hou největší vodní plochou je Horní rybník s 59 ha, se zcela zanedbatelnými litorálními porosty a podlouhlými ostrůvky,
které vznikly při odbahňování rybníka v 80. letech minulého století. Východní část areálu tvoří 6 výtažníků o výměře
0,9-6,5 ha. Dva nejmenší při vstupu do areálu jsou využívány ke sportovnímu rybolovu a vzhledem k vysoké návštěvnosti
jsou ornitologicky nevýznamné. Ostatní jsou klidnější, po obvodu zarostlé úzkým pruhem rákosu nebo orobince. Místy se
tyto porosty rozšiřují do vodní plochy a zarůstají též hrázky oddělující jednotlivé výtažníky.
Jediným druhem přílohy I, pro který je ptačí oblast navržena, je kvakoš noční (Nycticorax nycticorax). První hnízdící páry
se objevily hned po obnově Zámeckého rybníka v roce 1949, ale v roce 1951 byla kolonie čítající 21 hnízd zničena. Další
pokus o založení kolonie v roce 1966 byl rovněž neúspěšný, protože v následujícím roce byla hnízda zničena. Dnešní kolo-
nie, která sídlí na podlouhlém ostrůvku v nejzápadnějším výběžku Horního rybníka, vznikla pravděpodobně nejpozději
v roce 1994. Při prvním sčítání v roce 1995 bylo zjištěno 22 hnízd, v roce 1996 to bylo 31 hnízd, v roce 1997 nejméně 30
hnízd. Hnízda jsou umístěna v bezech, ve výšce 3-5 m. Z druhů přílohy I dále v oblasti pravidelně hnízdí čáp bílý (Ciconia
ciconia), moták pochop (Circus aeruginosus) a ledňáček říční (Alcedo atthis), vzácně luňák hnědý (Milvus migrans). Výji-
mečně zahnízdili chřástal malý (Porzana parva) v roce 1959, tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) v roce 1995 a ra-
cek černohlavý (Larus melanocephalus) v roce 1997.
Členitý prostor výtažníků s hrázkami zarostlými mokřadní vegetací je příhodný pro hnízdění zrzohlávky rudozobé (Netta
rufina). První zprávy o jejím hnízdění na Jaroslavických rybnících pocházejí z počátku 70. let 20. století. Od roku 1995 bylo
každoročně prokázáno hnízdění  nejméně dvou párů, v roce 2002 bylo při jedné kontrole zaznamenáno 9 rodinek.
K významným druhům, které v navržené ptačí oblasti hnízdí, patří dále husa velká (Anser anser), cvrčilka slavíková (Locus-
tella luscinioides), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), moudivláček lužní
(Remiz pendulinus), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a další. Nepravidelně bývá zjišťováno možné hnízdění bukače velké-
ho (Botaurus stellaris), čírky modré (Anas querquedula), lžičáka pestrého (Anas clypeata), výjimečně i čírky obecné (Anas
crecca). Na Horním rybníce hnízdilo ještě v roce 1995 nejméně 7 párů a v roce 1997 6-8 párů potápky černokrké (Podiceps
nigricollis).
V břehových porostech rybníků hnízdí datel černý (Dryocopus martius), možné je i hnízdění strakapouda prostředního
(Dendrocopos medius). Za potravou zalétá čáp černý (Ciconia nigra).
Na podzim se na Jaroslavických rybnících shromažďují labutě velké (Cygnus olor), husy velké (Anser anser), kachny (Anas
sp., Aythya sp.), lysky černé (Fulica atra) a v době výlovů volavky popelavé (Ardea cinerea), volavky bílé (Egretta alba),
rackové chechtaví (Larus ridibundus), různé druhy bahňáků (Charadriiformes) a další.
Na jaře nebo v létě bývá často některý z výtažníků na nižší hladině nebo vypuštěný a stává se velice atraktivní lokalitou pro
brodivé ptáky, bahňáky a rybáky, mezi kterými jsou často velmi vzácné druhy, např. v roce 1997 kulík mořský (Charadrius
alexandrinus) – jediné pozorování v České republice v posledních sedmi letech. Na tahu nebo při náhodných záletech byli
dále zastiženi kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus), ibis hnědý (Plegadis falcinellus), volavka vlasatá (Ardeola rallo-
ides), koliha velká (Numenius arquata), 5 druhů rybáků (Sterna sp., Chlidonias sp.) a další.
V zimě zde bývají pravidelně pozorovány jednotlivé exempláře orla mořského (Haliaeetus albicilla).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) ? 52 46 50 46
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Další druhy přílohy I:

2001 2002

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 1 1

Luňák hnědý (Milvus migrans) 1 -

Moták pochop (Circus aeruginosus) 2-3 2-3

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1-2 1-2

Datel černý (Dryocopus martius) 1-2 1-2

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2002

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 9 rodinek

Monitoring:
� každoroční sčítání hnízd v kolonii kvakošů nočních

Hlavní ohrožující faktory:
� intenzivní rybářské obhospodařování: vysoké rybí obsádky, chov býložravého amura, kolísání vodní hladiny (zrzohláv-

ka rudozobá)
� myslivost: rušení lovem vodních ptáků, možná záměna s jinými druhy (kvakoš noční, zrzohlávka rudozobá)
� vstup na hrázky mezi výtažníky v hnízdní době (zrzohlávka rudozobá) a na ostrůvek s kolonií kvakošů

potenciální faktory:
� zásahy do vegetace ostrůvku s hnízdní kolonií kvakošů nočních
� zásahy do vegetace hrázek mezi výtažníky (zrzohlávka rudozobá)
� zmenšování výměry litorálních porostů (zrzohlávka rudozobá)
� další intenzifikace rybářského hospodaření (kvakoš noční, zrzohlávka rudozobá)
� změna stávajícího využití areálu (kvakoš noční, zrzohlávka rudozobá)

Prioritní opatření:
� zajistit podmínky pro hnízdění kvakoše nočního a zrzohlávky rudozobé minimálně v současné početnosti ochranou jejich

hnízdišť, případně jejich počty zvýšit vytvořením nových hnízdních biotopů
� snížit intenzitu rybářského obhospodařování Zámeckého rybníka snížením rybí obsádky
� zamezit rušení, případně ohrožení lovem od 1.3. do 30.11.

Kvakoš noční
– shodná s opatřeními v rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy (Okresní úřad Znojmo, in ŠKORPÍKOVÁ &

HORAL 2001): zákaz vstupu na ostrůvek s kolonií za jakýmkoliv účelem včetně fotografování, kroužkování či výzkumu,
vyloučení jakéhokoliv nepovoleného zásahu do zeleně

Zrzohlávka rudozobá
– udržovat stávající vegetaci na hrázkách oddělujících jednotlivé výtažníky
– rozšířit rozlohu litorálních porostů, především v jihozápadním výběžku Zámeckého rybníka
– zamezit kolísání výšky vodní hladiny v hnízdní době, tj. od 1.4. do 31.8.
– omezit chov býložravých ryb - amura s cílem zvýšit potravní nabídku pro zrzohlávku a další druhy vodních ptáků
– zamezit vstupu osob a domácích zvířat na hrázky od 1.4. do 31.8.
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32. Podyjí

Zpracovali: Vlasta Škorpíková, David Horal

Rozloha: 7 564,7 ha

Kraj: Jihomoravský

Dotčená katastrální území: Vranov nad Dyjí, Onšov na Moravě, Lesná u Znojma, Čížov, Podmyče, Horní Břečkov,
Lukov nad Dyjí, Znojmo-město, Mašovice u Znojma, Podmolí, Znojmo-Hradiště, Sedlešovice, Popice u Znojma, Konice
u Znojma I, Havraníky, Hnanice

Ochrana: 98,6 % (6 174 ha) Národní park Podyjí, 49,7 % (1 391,9 ha) ochranné pásmo NP

Ornitologický význam:
Navrhovaná ptačí oblast zahrnuje Národní park Podyjí, který je jedinečným přírodním celkem, nacházejícím se na jihu Mo-
ravy při hranicích s Rakouskem. Řeka Dyje si zde prořezává hluboké koryto skalnatým okrajem Českomoravské vrchoviny
do rovinatého Dyjsko-svrateckého úvalu. Na styku těchto dvou horopisných soustav, na okraji panonika, se vyvinula velmi
bohatá rostlinná a živočišná společenstva.
Původní vegetace, kterou na většině rozlohy navrhované ptačí oblasti tvořily lesy, se zachovala na značném území. Najde-
me tu acidofilní i teplomilné doubravy, dubohabřiny, submontánní bučiny i suťové lesy či olšiny. Na části plošiny byly lesy
vykáceny a přeměněny na ornou půdu, louky a pastviny, z nichž část získala vlivem vypalování a extenzívní pastvy podobu
zapojených vřesovišť. Pro skalnaté svahy údolí je typický výskyt ostrůvků primárního bezlesí (skalní výchozy a balvanité
suti). Tok řeky Dyje je lemován říčními rákosinami, lokálně i fragmenty vrbových křovin. Lužní porosty byly v minulosti ve
značné části přeměněny na kosené aluviální louky.
Na území národního parku bylo do roku 1994 zjištěno 161 druhů ptáků. Přestože v oblasti převládají lesy, prioritními druhy
z hlediska přílohy I směrnice ES o ptácích jsou dva druhy otevřené krajiny, která se nachází hlavně v jihovýchodní části ob-
lasti. Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) obývá hlavně ovocné sady, zahrady a aleje, stanovištěm pěnice vlašské (Syl-
via nisoria) jsou křoviny rozptýlené na výslunných travnatých plochách.
Specifickým stanovištěm jsou vřesoviště střídaná extenzivními sady a vinicemi. Na tento biotop je vázána většina místní po-
pulace strnada lučního (Miliaria calandra) či ťuhýka obecného (Lanius collurio). Prostředí na styku vřesovišť a sušších lesů
vyhovuje skřivanu lesnímu (Lullula arborea). Ve světlých lesních porostech hnízdí malá populace lelka lesního (Caprimul-
gus europaeus), vhodné dutiny zde může obsadit stále vzácnější dudek chocholatý (Upupa epops). Všechny tyto biotopy
obývá i poměrně hojný krutihlav obecný (Jynx torquilla). V otevřené krajině Podyjí vzácně zahnízdí ťuhýk šedý (Lanius ex-
cubitor), podobně jako bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), který je vázán na staré zídky, hromady kamení a skalky.
Na skalních stěnách a výchozech v kaňonu Dyje je známo sedm hnízdišť výra velkého (Bubo bubo), ne všechna bývají kaž-
doročně obsazována. V první polovině minulého století tu pravidelně hnízdíval sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Pos-
lední hnízdění bylo zaznamenáno v roce 1970. Dnes se tento druh v Podyjí vyskytuje pouze sporadicky.
V lesních komplexech hnízdí několik párů čápa černého (Ciconia nigra) a včelojeda lesního (Pernis apivorus). Staré bučiny
na svazích nad Dyjí (Braitava) jsou centrem výskytu lejska malého (Ficedula parva) a holuba doupňáka (Columba oenas)
v oblasti. Typickým druhem dubohabřin je lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Věkově strukturované lesní porosty různé-
ho typu lákají datla černého (Dryocopus martius), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) či žlunu šedou (Picus
canus). Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) je zatím uváděn jen z rakouské strany Podyjí.
Na třech až čtyřech úsecích řeky Dyje hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus). Vlhčí travní porosty v nivě řeky i mimo ni se
v posledních letech staly domovem chřástala polního (Crex crex).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998- 2002

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 10-15

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 30-50

Další druhy přílohy I:

1998-2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 3-6

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 4-8

Chřástal polní (Crex crex) 2-6

Výr velký (Bubo bubo) 4-7
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Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 3-6

Žluna šedá (Picus canus) 4-8

Datel černý (Dryocopus martius) 8-12

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 15-25

Skřivan lesní (Lullula arborea) 4-8

Lejsek malý (Ficedula parva) 4-8

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 150-200

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 25-35

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu: -

Monitoring:
� mapování hnízdního rozšíření ptáků
� zimování orlů mořských

Hlavní ohrožující faktory:
Protože se ptačí oblast bude nacházet na území národního parku, jsou ohrožující faktory, které by měly negativní vliv na
předměty ochrany či na integritu ptačí oblasti, téměř minimalizovány. To se týká především druhů, které osidlují lesní kom-
plexy kolem Dyje, kde má již dnes řada míst zcela přirozený charakter – zde se žádné zásahy neprovádějí a přístup veřejnosti
je většinou vyloučen. Jinde však probíhají intenzivní snahy o změnu dochovaných biotopů např. nahrazováním nepůvod-
ních dřevin (modřín, akát, místy smrk či borovice), redukcí keřů, řízenou pastvou ovcí a koz apod. Odtud mohou vyplynout
některé ohrožující faktory:
� kácení stromů s hnízdy a hnízdními dutinami
� neuvážené odstraňování křovin a náletů v rámci péče o nelesní plochy apod.

Další ohrožení přichází ze strany návštěvníků území:
� přímé pronásledování ptáků, vybírání mláďat výra velkého a dravců
� nedodržování návštěvního řádu a rušení ptáků

Prioritní opatření:

Strakapoud jižní
– zachovat staré sady, menší lesíky i rozptýlené dřeviny na vřesovištích, cíleně o tyto lokality pečovat, např. dosazovat

vhodné druhy stromů
– citlivě přistupovat k používání chemických postřiků v sadech

Pěnice vlašská
– omezovat nadměrné zarůstání stanovišť
– zachovat křovinaté biotopy (trnité keře) na nelesních plochách

Literatura:

MARTIŠKO, J., VAČKAŘ, J. & JAGOŠ, B., eds., 1995: Ptáci Národního parku Podyjí. Moravské zemské muzeum & ZO ČSOP Brno,
Brno.

POLLHEIMER, J., 2001: Ornithologische Erhebung im Nationalpark Thayatal. Wien.
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33. Třeboňsko

Zpracovali: Jiří Bureš, Miroslav Hátle, Josef Hlásek, Bohuslav Kloubec, Jan Ševčík

Rozloha: 49 830,2 ha

Kraj: Jihočeský

Dotčená katastrální území: Záhoří, Újezdec u Kardašovy Řečice, Zlukov, Kardašova Řečice, Pleše, Horusice, Drahov,
Bošilec, Nítovice, Vlkov nad Lužnicí, Hamr nad Nežárkou, Mnich u Kardašovy Řečice, Dynín, Val u Veselí nad Lužnicí,
Ponědrážka, Ratiboř u Jindřichova Hradce, Lhota u Dynína, Hatín, Ponědraž, Frahelž, Záblatí u Ponědraže, Kolence,
Mazelov, Roseč, Lomnice nad Lužnicí, Klec, Stajka, Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Novosedly nad Nežárkou, Lužnice,
Plavsko, Stráž nad Nežárkou, Přeseka, Lásenice, Nová Ves u Sedla, Mláka, Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Stará Hlína,
Sedlo u Číměře, Příbraz, Holičky u Staré Hlíny, Břilice, Stříbřec, Mníšek, Třeboň, Lhota u Sedla, Libořezy, Nový Vojířov,
Žiteč, Nová Bystřice, Mirochov, Majdalena, Domanín u Třeboně, Staňkov, Lutová, Branná, Mnich u Nové Bystřice, Chlum
u Třeboně, Kojákovice, Hamr, Cep, Hrachoviště u Třeboně, Suchdol nad Lužnicí, Klikov, Nová Ves u Klikova, Tušť,
Rapšach

Ochrana: 89,3 % (44 504 ha) v CHKO, BR a IBA Třeboňsko, 17,7 % (8 838,8 ha) mokřady mezinárodního významu
Třeboňské rybníky a Třeboňská rašeliniště, 27 MZCHÚ: NPR Ruda (14,64 ha), NPR Stará řeka (745,0 ha), NPR Velký
a Malý Tisý (615,54 ha), NPP Vizír (10,22 ha), PR Bukové kopce (10,44 ha), PR Dračice (8,12 ha), PR Fabián (22,81 ha),
PR Horusická blata (53,66 ha), PR Losí blato u Mirochova (201,0 ha), PR Meandry Lužnice (90,25 ha), PR Na Ivance
(132,36 ha), PR Novořecké močály (236,34 ha), PR Olšina u Přeseky (6,28 ha), PR Rašeliniště Hovízna (7,0 ha), PR
Rašeliniště Pele (11,3 ha), PR Rod (36,09 ha), PR Ruda u Kojákovic (44,69 ha), PR Rybníky u Vitmanova (202,8 ha),
PR Široké blato (116,89 ha), PR Výtopa Rožmberka (190,5 ha), PR Staré jezero (128,42 ha), PR Záblatské louky (108,0 ha),
PP Hliníř (4,6 ha), PP Lhota u Dynína (7,25 ha), PP Pískovna u Dračice (7,5 ha), PP Slepičí vršek (1,87 ha), PP Soví les
(20,33 ha), tj. MZCHÚ celkem 3 033, 9 ha =  6,1 %

Ornitologický význam:
Třeboňsko je oblastí od středověku intenzivně přetvářenou, která je dnes ve stadiu určité druhotné biologické rovnováhy,
i když je poměrně hustě osídlena. V době před kolonizací (přibližně do 12. století) byla téměř celá plocha Třeboňska pokryta
různými typy lesů, které byly jen místy přerušeny otevřenými plochami močálů podél řek a rašeliništi na výstupech prame-
nů. S příchodem člověka začalo nejen mýcení lesů a vysušování pozemků, ale především, hlavně ve středověku, zakládání
rybníků, které jsou propojeny sítí stok, kanálů a umělých vodních toků.
Převažujícím lesním typem jsou chudé bory s příměsí smrku či dubu, v nivách a výtopách rybníků se nacházejí lužní doubra-
vy a olšiny. Význačným krajinným prvkem jsou aleje mohutných dubů na rybničních hrázích.
Na Třeboňsku byl zaznamenán výskyt téměř 280 druhů ptáků, z nichž nejméně 182 druhů hnízdí. Množství ptáků zdržují-
cích se na hladinách rybníků v době migrací, především v podzimním období, dosahuje v některých letech více než 20 000
exemplářů. Na větších rybnících hnízdí potápka roháč (Podiceps cristatus), pro menší a zarostlé rybníky je typická potápka
malá (Tachybaptus ruficollis). Počátkem osmdesátých let minulého století na Třeboňsku vznikla hnízdní kolonie kormorá-
na velkého (Phalacrocorax carbo), jejíž současná velikost je kolem 60 párů. Kdysi běžný bukač velký (Botaurus stellaris)
i bukáček malý (Ixobrychus minutus) dnes hnízdí jen výjimečně, zatímco kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), hnízdící
v kolonii na Bošileckém rybníku, splňuje kritérium pro navržení ptačí oblasti. Z volavek je běžná volavka popelavá (Ardea
cinerea), hnízdící nejméně ve dvou koloniích. Volavka červená (Ardea purpurea) již téměř vymizela, zato početnost zatím
nehnízdící volavky bílé (Egretta alba) narůstá, takže v pozdním létě a na podzim lze pozorovat desítky exemplářů. Hnízdě-
ní čápa bílého (Ciconia ciconia) je výhradně spojeno s lidskými sídly.V lesních komplexech hnízdí na několika lokalitách
čáp černý (Ciconia nigra).
V oblasti hnízdí asi 200 párů husy velké (Anser anser). V létě se husy shromažďují na rybnících Velký Tisý a Horusický
v celkovém počtu do 10 000 exemplářů. V podzimních a zimních měsících se objevují stohlavá hejna severských hus pol-
ních (Anser fabalis) a v menším počtu husy běločelé (Anser albifrons). Kromě husy velké splňují kritéria pro navržení ptačí
oblasti podle článku 4.2 směrnice ES o ptácích také kopřivka obecná (Anas strepera) a lžičák pestrý (Anas clypeata). Z hníz-
dících kachen patří mezi nejvýznamnější hohol severní (Bucephala clangula) a zrzohlávka rudozobá (Netta rufina).
Z dravců jsou kvalifikujícími se druhy orel mořský (Haliaeetus albicilla), jehož hnízdní i zimující populace patří k nejvý-
znamnějším v rámci celé střední Evropy, včelojed lesní (Pernis apivorus) a moták pochop (Circus aeruginosus). Z dalších
druhů přílohy I v oblasti hnízdí luňák hnědý (Milvus migrans) a luňák červený (Milvus milvus), oba v jednotlivých párech.
O početnosti populace chřástala kropenatého (Porzana porzana) sice není dostatek údajů, předpokládá se však, že po zave-
dení potřebných opatření, může tento druh přílohy I splnit kritérium pro navržení ptačí oblasti. Vzácným obyvatelem ryb-
ničních litorálních porostů je chřástal malý (Porzana parva), v loukách v oblasti v některých letech volá až deset samců
chřástala polního (Crex crex).
Třeboňsko je migrační zastávkou desítek druhů bahňáků, se kterými se setkáme ve větším množství především na dnech vy-
puštěných rybníků. Pouze několik druhů v oblasti hnízdí: mizející břehouš černoocasý (Limosa limosa) a vodouš rudonohý
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(Tringa totanus), silně ubývající čejka chocholatá (Vanellus vanellus) a bekasina otavní (Gallinago gallinago), uspokojivé
populace vodouše kropenatého (Tringa ochropus) a sluky lesní (Scolopax rusticola).
Přestože Třeboňsko stále patří mezi jihočeská centra rozšíření racka chechtavého (Larus ridibundus), stavy i počet kolonií
se v posledních letech výrazně snížily. Další druhy racků se pravidelně objevují na tahu, případně i výjimečně zahnízdí. Na
umělých písčitých ostrůvcích hnízdí až kolem 80 párů rybáka obecného (Sterna hirundo), zatímco rybák černý (Chlidonias
niger), který si staví  hnízda na polehlé litorální vegetaci a občas i na plovoucích podložkách, již téměř vymizel.
Rozlehlé lesní komplexy s diverzifikovanými porosty a s dostatkem dutin, hlavně po strakapoudech, žlunách a datlech, jsou
významnými hnízdišti kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a sýce rousného (Aegolius funereus). Výr velký (Bubo
bubo) hnízdí ve specifických podmínkách Třeboňska na zemi, případně ve starých stromových hnízdech jiných velkých ptá-
ků. Na rozdíl od lesních druhů sov se početnost druhů hnízdících v zemědělské kulturní krajině výrazně snižuje, mizí přede-
vším sýček obecný (Athene noctua) a sova pálená (Tyto  alba).
Pro řídké borové porosty na písčitých a rašelinných půdách a pro velké lesní paseky je typický lelek lesní (Caprimulgus eu-
ropaeus). Ledňáček říční (Alcedo atthis) nachází v ptačí oblasti Třeboňsko dostatek hnízdních příležitost díky husté síti vod-
ních ploch a umělých i přirozených vodních toků. Atraktivní je zejména přirozený tok řeky Lužnice s množstvím
obnažených břehových stěn. Do zemědělské krajiny se opět začíná vracet dudek evropský (Upupa epops).
Ve starších jehličnatých i smíšených lesích je běžný datel černý (Dryocopus martius), ve zbytcích lužních lesů, na hrázích,
ve starých alejích podél cest, v zámeckých a městských parcích strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a žluna šedá
(Picus canus). Celkem v oblasti hnízdí sedm druhů datlovitých.
K charakteristickým zástupcům řádu pěvců patří především některé druhy mokřadních ptáků, jako jsou např. cvrčilka
slavíková (Locustella luscinioides), a rákosníci (Acrocephalus sp.). V 80. letech 20. století oblast kolonizoval slavík
modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), jehož hnízdiště se nacházejí v rákosinách, porostech ostřic či na
podmáčených místech s hustou vegetací a rozptýlenými porosty vrb u rybníků i v říčních nivách. Odlesněné plochy s nízkou
vegetací nebo zcela bez vegetace na pasekách, ve štěrkopískovnách i drobných pískovnách a v lesních školkách obsazuje
skřivan lesní (Lullula arborea). V poslední době se v oblasti rozšířil krkavec velký (Corvus corax).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998-2002 Poznámky

Volavka bílá (Egretta alba) - podzimní shromaždiště až 380 ex.

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 80-120 1998-2000 80-100, 2001-2002 100-120

Čáp černý (Ciconia nigra) 10-15

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 10-15 hnízdící páry

40-50 zimování (ex.)

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 10-20

Moták pochop (Circus aeruginosus) 50-60

Rybák obecný (Sterna hirundo) 34-82 1998 54, 1999 34, 2000 52, 2001 82, 2002 80

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 100-150

Sýc rousný (Aegolius funereus) 30-50

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 15-30

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 20-30

Žluna šedá (Picus canus) 40-60

Datel černý (Dryocopus martius) 80-100

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 90-110

Skřivan lesní (Lullula arborea) 20-30

Slavík modráček (Luscinia svecica) 140-180

Další druhy přílohy I:

1998-2002 Poznámka

Bukač velký (Botaurus stellaris) 1-2

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 0-4

Volavka bílá (Egretta alba) 0-3

Volavka červená (Ardea purpurea) 0-1
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Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10-13

Luňák hnědý (Milvus migrans) 1-2

Luňák červený (Milvus milvus) 0-1

Moták pilich (Circus cyaneus) 0-3

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 6-10

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 3-5

Chřástal malý (Porzana parva) 0-5

Chřástal polní (Crex crex) 0-10

Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 0-1 1998 a 2002 1 pár

Rybák černý (Chlidonias niger) 0-5 1998-2001 2-5, 2002 0-3

Výr velký (Bubo bubo) 10-15

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 280-330

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 200-250

Druhy podle článku 4.2, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002 Poznámka

Husa velká (Anser anser) 10 000 6 600 8 000 6 900 2 400 srpen, v r. 2002 povodeň

Kopřivka obecná (Anas strepera) 850 822 750 950 830 březen

Lžičák pestrý (Anas clypeata) 580 600 530 1 300 480 říjen

Do poloviny 90. let 20. století pravidelně > 20 000 vodních ptáků, v dalších letech již jen nepravidelně

Druhy z Červeného seznamu:

2001 2002

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 10-20 10-20

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 61 59

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 15-20 25-35

Hohol severní  (Bucephala clangula) 45-60 45-60

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 20-30 20-30

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 15-25 15-25

Monitoring:
� orel mořský a sovy
� početnost vodních ptáků na vybraných rybnících v průběhu celého roku (hladinová sčítání 1x měsíčně)
� sčítání hnízdní populace vodních ptáků metodou dvou kontrol
� komplexní výzkum mokřadních ekosystémů na Nadějské soustavě
� hydrobiologická kontrola v NPR Velký a Malý Tisý, NPR Stará řeka, PR Rybníky u Vitmanova, PR Staré Jezero, PR Rod
� početnost populací vodních ptáků na území NPR Velký a Malý Tisý (3x měsíčně)
� monitoring ptačích populací rákosin v NPR Velký a Malý Tisý
� mapování hnízdního rozšíření ptáků (105 kvadrátů 2,9 x 2,8 km, 850 bodů)

Hlavní ohrožující faktory:

(1) Faktory ohrožující ptáky, kteří jsou potravou i způsobem hnízdění vázáni na mokřadní ekosystémy, tj. hlavně na rybníky:
� intenzita rybníkářského hospodaření – vysoké obsádky kaprů, přísun živin: eutrofie až hypertrofie, nízká průhlednost

vody, rozkolísaný kyslíkový režim s nebezpečím kyslíkových deficitů, kolísání pH, masový výskyt vodního květu sinic
s rizikem pro rybí obsádky, rychlý úbytek ponořené i plovoucí vegetace, ústup litorálních porostů, úbytek většího zoo-
planktonu, bentosu, vodních měkkýšů a dalších živočichů, kteří tvoří důležitou součást ekosystému a mimo jiné i potra-
vní základnu pro vodní ptáky (nedostatek potravní nabídky a hnízdních možností pro vodní ptáky)
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� změny výšky hladiny v době hnízdění: zaplavení hnízd v litorálních porostech a na ostrůvcích, nebo naopak jejich zpří-
stupnění pro predátory, tj.  kuny, lišky a prasata divoká

� masové vypouštění uměle odchovaných kachen: vliv na vegetaci rybníků a na stav bezobratlých a obojživelníků, potra-
vní konkurence divoce žijících druhů vodních ptáků

� lov vodních ptáků: rušení pohnízdních shromaždišť s dopadem na chování ptáků v době hnízdění – větší plachost a větší
úniková vzdálenost, tedy větší vliv přítomnosti zemědělců, turistů apod.

(2) Faktory ohrožující ptáky hnízděním i potravou vázané na lesní ekosystémy, parky a stromořadí:
� hospodaření v lesích: není významným faktorem
� přístup ke stromům rostoucím mimo les: občasná snaha o likvidaci starých alejí podél cest, názory, že by na hrázích ryb-

níků neměly být do budoucna stromové porosty

(3) Faktory ohrožující ptáky, jejichž hnízdní okrsky jsou rozlehlé a nejsou přímo vázány na konkrétní biotop. Jednotlivé
páry hnízdí nepravidelně po celé ploše oblasti, jako hnízdiště využívají lesní porosty nebo menší skupiny stromů, potra-
vu hledají v otevřené krajině či na rybničních soustavách. U těchto druhů působí kombinace předchozích faktorů.

� nezákonný lov a likvidace hnízd (hlavně moták pochop, občas orel mořský, včelojed lesní aj.)
� rušení rostoucím rekreačním využíváním oblasti

potenciální faktory:
� změny využívání rybníků v závislosti na stavu trhu se sladkovodními rybami a na ekonomické situaci majitelů rybníků:

dva extrémy – zvýšení tlaku na intenzifikaci chovu ryb a kachen a komerční využití rybníků (sportovní aktivity, výstavba
rekreačních zařízení) na jedné straně a opouštění rybníků a jejich přeměna na les či zemědělskou půdu na straně druhé

� těžba štěrkopísků – zvýšení tlaku na povolení těžby
� likvidace stromových alejí na hrázích a podél cest jako reakce na zpřísnění bezpečnostních předpisů a rozvoj dopravní in-

frastruktury

Prioritní  opatření:

Rybníky
� vyčlenit rybníky, které by pokrývaly cca 10 % rybniční plochy a byly chráněny formou maloplošných zvláště chráněných

území, kde by byl preferován stav ekosystému před efektivitou hospodářského využití s cílem umožnit existenci druhově
bohatého rybničního ekosystému (dostatek hrubého a středního planktonu po celé vegetační období, průhlednost vody
nad 50 cm po celou vegetační sezónu, přítomnost submerzní vegetace a stabilizovaný stav litorálních porostů)

� v místech významných pohnízdních shromaždišť vyloučit nebo omezit na části rybníků lov vodních ptáků a vyloučit
nebo významně omezit vypouštění uměle odchovaných ptáků; kolem těchto lokalit vytvořit dostatečně široká ochranná
pásma rovněž s vyloučením lovu, s cílem zajistit klid na shromaždištích v období zákonné doby lovu

� na ostatních rybnících zachovat dostatečnou rozlohu litorálních porostů vhodného druhového složení, tzn. při odbahňo-
vání či vyhrnování rybníků zachovat dostatečné plochy těchto porostů bez zásahu či vytvořit podmínky pro jejich obnovu
(vhodné sklony břehů)

Lesní porosty
� uplatnit přírodě blízké formy a metody lesnického hospodaření podle plánu péče o MZCHÚ a CHKO, preferovat pod-

rostní a výběrný způsob obnovy lesa, při obnovní těžbě ponechávat výstavky v počtu min. 10-15 ks/ha
� nepřipustit výsadby geograficky nepůvodních druhů dřevin, stávající monokultury postupně nahrazovat porosty s přiro-

zenou druhovou skladbou

Aleje, parky a stromy rostoucí mimo les
� vytvořit stabilizované porosty stromů vyšších věkových kategorií s převahou původních druhů (dub, lípa), ve kterých bu-

dou ponechávány starší stromy nebo jejich torza do stadia přirozeného rozpadu (pokud nebude ohroženo zdraví lidí)

Volavka bílá
– pro podporu pohnízdních shromaždišť zajistit místa s dostatkem klidu, tj. vyloučit lov vodních ptáků v jádrových zónách

shromaždišť (rybníky Horusický, Bošilecký, Záblatský,  Koclířov a NPR Velký a Malý Tisý)
– chránit a podporovat potenciální hnízdiště druhu, tj. současné kolonie volavkovitých ptáků, stávající rákosiny a litorální

porosty stejně jako keřové porosty na rybnících, v jádrových zónách podporovat obnovu rozlohy poškozených porostů rákosin

Kvakoš noční
– zachovat a podporovat existenci drobných ostrůvků s porosty křovin na rozlehlejších rybnících, či porosty křovin na

odlehlejších a těžko přístupných místech břehů
– stávající ostrůvky zabezpečit proti rozplavení
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– při odbahňování rybníků vytvořit nové ostrůvky v místech, kde vhodné lokality chybějí
– nově vybudované ostrůvky ponechat přirozenému zárůstu křovin a koordinovat jejich zřizování či obnovu s ostrůvky pro

nabídku hnízdění rybáků obecných, které je nutno udržovat bez vegetace

Čáp černý
– zachovat dostatečný počet vhodných stromů či jejich skupinek (borovice, smrky, jedle, buky a olše starší 80 let) pro

hnízdění v lesních porostech
– omezit hospodaření v okolí hnízda (okruh cca 200 m) v době hnízdění (duben – červenec)

Orel mořský
– zachovat dostatečný počet vhodných stromů (borovice, smrky, jedle, buky, olše starší 80 let) či jejich skupinek pro

hnízdění v lesních porostech
– omezit hospodaření v okolí hnízda (okruh cca 200 m) v době hnízdění (leden – červen)

Včelojed lesní
– konkrétní ochranné podmínky zasahující do způsobu hospodaření v lesích není nutné stanovovat
– vyloučit použití plošných aplikací insekticidů

Moták pochop
– zachovat stávající rozlohu rákosin a litorálních porostů na rybnících i mimo jádrová území
– podmínit odbahňování a vyhrnování rybníků zachováním cenných ploch rákosin a ostatních pobřežních porostů a vytvo-

řením vhodných sklonů břehů (1:7-10), aby zde mohlo dojít k obnově nových pobřežních porostů
– na rybnících v MZCHÚ a jádrových zónách podpořit obnovu rozlohy rákosin v rozsahu, který existoval před význam-

ným poškozením těchto porostů (60.-70. léta 20. stol.), a to jak ochranou stávajících porostů, tak i ovlivněním způsobu
hospodaření, aby nedocházelo k poškozování porostů a ekosystému rybníka rybími obsádkami a změnou chemismu vody

Rybák obecný
– zachovat a podporovat existenci drobných ostrůvků bez porostů křovin a ruderálu na rozlehlejších rybnících
– stávající ostrůvky je nutné zabezpečit proti rozplavení
– při odbahňování rybníků je vytvořit nové ostrůvky v místech, kde vhodné lokality chybějí
– nově vybudované ostrůvky udržovat bez vegetace a koordinovat jejich zřizování či obnovu s ostrůvky určenými pro

kvakoše noční, které je nutno ponechat sukcesnímu vývoji do stadia křovin

Kulíšek nejmenší, sýc rousný
– v nejcennějších částech ptačí oblasti (v MZCHÚ) netěžit nejstarší jedince dřevin a z lesa nevyklízet souše, zlomy

a odumírající starší stromové jedince
– uplatnit přírodě blízké formy a metody lesnického hospodaření, preferovat podrostní a výběrný způsob obnovy lesa, při

obnovní těžbě ponechávat výstavky v počtech min. 10-15 ks/ha
– při lesnických pěstebních a výchovných zásazích podporovat druhovou, věkovou a prostorovou diverzitu lesních porostů
– zvyšovat četnost hnízdních možností sýců rousných instalací vhodných hnízdních budek, zabezpečených proti predaci

kunou lesní
– průběžně provádět monitoring vývoje populace

Ledňáček říční
– chránit a zachovat břehové nátrže na přirozených (neregulovaných) tocích
– na upravených tocích, březích rybníků či uměle vybudovaných stokách posoudit možnosti zachování vzniklých

břehových nátrží tam, kde nehrozí poškození majetku, nebo tyto nátrže vytvářet uměle
– revitalizovat nevhodně zpevněné úseky toků
– dobudovat systém čističek odpadních vod a kanalizačních systémů a stabilizovat kvalitu vody v tocích
– kontrolovat dodržování kvality vody v rybnících s důrazem na koncové nádrže soustav, z kterých vytéká již voda do

povodí toků

Lelek lesní
– v jádrových zónách rašelinišť (PR Losí blato, PR Soví les) cíleným hospodařením dle platného plánu péče zachovat

a vytvářet rozvolněný přírodě blízký les, typický pro rašelinné stanoviště
– v hospodářských lesích v porostech s převahou borovice a smrku podporovat věkovou diverzitu porostů s použitím

maloplošné a výběrové těžby dřeva
– na obtížně zalesnitelných pozemcích (podmáčená místa, drobné pískovny, vřesoviště, průseky) preferovat udržení

bezlesí a vynětí těchto pozemků z plánů zalesnění
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Žluna šedá, strakapoud prostřední
– podporovat listnaté stromy (duby, buky, lípa, javor) v jehličnatých porostech, a to v podílu nad 20 %
– ponechat vybrané části lesů, v místech s přirozeným výskytem těchto druhů stromů (MZCHÚ) přirozenému vývoji
– zachovat a podporovat existenci jednotlivých stromů či jejich skupin ve vyšších věkových kategoriích nad dobu obmýtí

v hospodářsky využívaných porostech
– zachovat a podporovat existenci starých porostů listnatých stromů ve volné krajině i zastavěných územích (aleje na

hrázích, stromořadí poděl toků a cest, parky)

Datel černý
– zachovat a podporovat existenci jednotlivých stromů či jejich skupin ve vyšších věkových kategoriích nad dobu obmýtí

v hospodářsky využívaných porostech všeho typu
– ponechat vybrané části lesů (MZCHÚ) přirozenému vývoji

Skřivan lesní
– na obtížně zalesnitelných pozemcích (podmáčená místa, drobné pískovny, vřesoviště, průseky) preferovat udržení

bezlesí a vynětí těchto pozemků z plánů zalesnění
– na vhodných lokalitách uměle udržovat řídké bylinné porosty (odstraňování hustší vegetace a náletů dřevin

Slavík modráček
– zachovat stávající rozlohu litorálních porostů, zvláště rákosin, na rybnících i mimo jádrová území
– podmínit odbahňování a vyhrnování rybníků zachováním cenných ploch rákosin a ostatních pobřežních porostů a vytvo-

řením vhodných sklonů břehů (1 : 7–10) tak, aby zde mohlo dojít k obnově nových pobřežních porostů
– na rybnících v maloplošných zvláště chráněných územích a jádrových zónách podpořit obnovu rozlohy rákosin na

plochu, která zde existovala před významným poškozením těchto porostů (60.–70. léta 20. stol.), a to jak ochranou
stávajících porostů, tak i ovlivněním způsobu hospodaření, aby nedocházelo k poškozování porostů a ekosystému
rybníka rybími obsádkami a změnou chemismu vody

– zachovat rozptýlené keřové vrby v litorálních a mokřadních porostech

Chřástal kropenatý
– chránit stávající zachovalé rákosiny a litorální porosty na rybnících
– podmínit odbahňování a vyhrnování rybníků zachováním cenných ploch rákosin a ostatních pobřežních porostů

a vytvořením vhodných sklonů břehů (1 : 7–10) tak, aby zde mohlo dojít k obnově nových pobřežních porostů
– na rybnících v maloplošných zvláště chráněných územích a jádrových zónách podpořit obnovu rozlohy rákosin

v rozsahu, který zde existoval před významným poškozením těchto porostů (60.–70. léta 20. stol.), a to jak ochranou
stávajících porostů, tak i ovlivněním způsobu hospodaření, tak aby nedocházelo k poškozování porostů a ekosystému
rybníka rybími obsádkami a změnou chemismu vody

Husa velká, kopřivka obecná, lžičák pestrý
– zajistit na shromaždištích dostatek klidu, tj. vyloučit lov na rybnících Horusický, Bošilecký, Záblatský, Koclířov a NPR

Velký a Malý Tisý

Kormorán velký
– hnízdní kolonii v PR Rybníky u Vitmanova ponechávat bez zásahu, pokud dojde k významnému nárůstu počtu hníz-

dících párů (nad 120), projednat výjimku z ochranných podmínek a přistoupit k určité redukci počtu hnízdících párů
– u protahujících ptáků pokračovat v současné praxi umožňování odstřelu ptáků v mimohnízdním období (15.7.- 31.3.)

vyjma MZCHÚ a po vyhlášení ptačí oblasti i vyjma jádrových lokalit s vyloučením lovu vodních ptáků
– plašení ptáků střelbou v MZCHÚ a jádrových lokalitách umožňovat jen ve výjimečných případech

Hohol severní
– zachovat stávající rozsah a kvalitu hrázových porostů s převahou dubu, podporovat údržbu a obnovu těchto porostů

s důrazem na zachování vhodných hnízdních dutin a polodutin na kmenech i bočních větvích
– podpořit hnízdní možnosti umísťováním vhodných hnízdních budek na ostrůvcích či na kůlech v pobřežních porostech
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34. Údolí Otavy a Vltavy

Zpracovali: Jiří Bureš, Radek Všetečka

Rozloha: 18 430,8 ha

Kraje: Jihočeský, Středočeský

Dotčená katastrální území: Bohostice, Zbenické Zlákovice, Orlické Zlákovice, Kamenná u Bohostic, Těchnice, Holušice
u Kozárovic, Klučenice, Koubalova Lhota, Kozárovice, Zalužany, Podskalí I, Voltýřov, Podskalí II, Šerkov, Kožlí u Orlíka,
Chrást u Zahořan, Orlík nad Vltavou, Kostelec nad Vltavou, Probulov, Sobědraž, Nevězice, Smetanova Lhota, Zbonín,
Jickovice, Varvažov, Kučeř, Osek u Milevska, Horní Ostrovec, Cerhonice, Zvíkovské Podhradí, Dolní Ostrovec, Květov,
Rukáveč, Oslov, Dědovice, Malčice u Mirotic, Vráž u Písku, Vůsí, Nová Ves u Čížové, Zlivice, Branice, Jetětice, Tukleky
u Oslova, Louka nad Otavou, Stehlovice, Borečnice, Vlastec, Držov

Ochrana: 12 MZCHÚ: PR Čertova hora u Vráže (13,87 ha), PR Dědovické stráně (11,42 ha), PR Hrby (26,77 ha), PR
Krkavčina (5,53 ha), PR Výří skály u Oslova (8,12 ha), PR Žlíbky (37,39 ha), PP Bachmač (2,74 ha), PP Dubná (1,46 ha),
PP Kopaniny (2,87 ha), PP Rukávečská obora (3,0 ha), PP Vystrkov (3,07 ha), PP V Obouch (5,14 ha), tj. MZCHÚ celkem
121,38 ha = 0,7 %

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast se rozkládá v severní části Písecka na území Středočeské pahorkatiny. Jde o plochou parovinu v nad-
mořské výšce 330 (hladina Orlické přehrady) – 535 m, kterou se prořezávají hluboká údolí řek Otavy a Vltavy i významněj-
ších bočních přítoků, jako jsou Lomnice, Skalice či Hrejkovický potok. Hluboká kaňonovitá údolí řek lemovaná skalními
stěnami a skalnatými stráněmi tvoří významný fenomén oblasti. I když byla část těchto údolí zaplavena po vybudování Or-
lické přehradní nádrže, dodnes si zachovala neporušený charakter s přírodě blízkými porosty a společenstvy.
Říční údolí jsou lemována rozlehlými lesními komplexy. Převládá kulturní les s uměle upravenou skladbou dřevin, ve které
převažuje smrk a borovice lesní. V nesouvislých zbytcích se zachovaly přírodě blízké porosty s bohatým zastoupením buku,
dubu a lípy, které svým složením připomínají lesy, které zdejší oblast pokrývaly před lidskou kolonizací. Příznivá druhová
a věková skladba lesních porostů, nabídka hnízdních dutin a rozvolněnější charakter porostů s menším zápojem nejvyšších
pater umožňují četný výskyt, ptačích druhů.
Prioritním druhem oblasti je výr velký (Bubo bubo), který hnízdí hlavně ve skalnatých, kaňonovitých údolích řek (cca 1 pár
na 5 km toku řek Otavy a Vltavy). Kromě toho jsou nepravidelně nalézána hnízda i na vhodných místech v lesních komple-
xech, např. ve starých hnízdech dravců, pod vývraty stromů apod. Potravní okrsky jednotlivých párů zasahují do otevřené
krajiny i mimo ptačí oblast. Stav populace je stabilní.
Druhým kvalifikujícím se druhem přílohy I je kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), který je vázán na rozlehlejší star-
ší lesní komplexy s dostatečnou nabídkou dutin, hlavně po strakapoudovi velkém. Preferuje spíše porosty jehličnatých stro-
mů. Důležitá je přítomnost pasek či rozhraní mezi porosty různého věku a také podrostu mladších stromů a keřů. V oblasti
hnízdí rovněž menší populace sýce rousného (Aegolius funereus).
Z dravců jsou na území souvislých lesních porostů plošně rozšíření jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Ac-
cipiter nisus), káně lesní (Buteo buteo) a včelojed lesní (Pernis apivorus). Díky vhodným hnízdním příležitostem a dosta-
tku potravy na řekách i okolních rybnících je v posledních letech pravděpodobné i hnízdění orla mořského (Haliaeetus
albicilla).
Ve starších lesích je běžný datel černý (Dryocopus martius), ve zbytcích listnatých lesů vyšších věkových kategorií hnízdí
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a žluna šedá (Picus canus). V oblasti hnízdí celkem sedm druhů datlovitých.
Významným lesním druhem je čáp černý (Ciconia nigra).
K charakteristickým zástupcům řádu pěvců patří především některé druhy vázané na dostatek starších stromů s hnízdními
dutinami, jako je lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) či vzácně lejsek malý (Ficedula parva). V poslední době se rozšířil
krkavec velký (Corvus corax).
Na vodních tocích v oblasti pravidelně hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

2000-2002

Výr velký (Bubo bubo) 13-16

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 30-40

34/1

Natura 2000 v ČR: Návrh ptačích oblastí, prosinec 2002 34. Údolí Otavy a Vltavy



Další druhy přílohy I:

2000-2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 3-5

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 3

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 0-1

Moták pochop (Circus aeruginosus) 1

Moták pilich (Circus cyaneus) 0-1

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 0-5

Sýc rousný (Aegolius funereus) 8-12

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 0-5

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 8-12

Žluna šedá (Picus canus) 15-20

Datel černý (Dryocopus martius) 30-40

Strakapoud prostřední (Dendocopos medius) 20-30

Skřivan lesní (Lullula arborea) 0-5

Lejsek malý (Ficedulla parva) 10-15

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 50-100

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 20-30

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu: -

Monitoring:
� sovy
� ptačí populace v maloplošných zvláště chráněných územích

Hlavní ohrožující faktory:
� nezákonný lov výra velkého a vybírání vajec a mláďat, protože výři jsou v mnoha honitbách považováni za nežádoucí
� rušení výrů velkých při hnízdění na přístupných místech, zejména poblíž turistických cest, chatových osad a na místech

častějších návštěv lidí
� hospodaření v lesích: vyjma rušení lesními pracemi v době hnízdění, odstraňování doupných stromů, nepřestavuje

však významný negativní faktor

potenciální faktory:
� povolování výstavby chat a jiných staveb v místech hnízdišť výra velkého
� rozvoj lezení na skalách v místě hnízdišť výra velkého
� zřizování nových turistických cest v blízkosti hnízdišť
� vybírání mláďat výra velkého z obchodních důvodů

Prioritní opatření:
� zachovat co nejpestřejší strukturu krajiny minimálně v současném stavu, včetně dlouhodobého využívání lesních země-

dělských i vodních ploch způsobem, který umožňuje koexistenci hospodaření v krajině i jednotlivých ptačích druhů

Výr velký
– ponechávat přirozené porosty na skalních masivech a skalnatých stěnách bez lesnických zásahů samovolné sukcesi
– vyloučit lesní práce v blízkosti hnízd v době hnízdění (leden až červen)
– zamezit výstavbě rekreačních staveb v jádrových zónách
– v jádrových zónách nezřizovat nové turistické stezky
– vyloučit sportovní aktivity z jádrových zón v době hnízdění (leden až červen)
– průběžně provádět monitoring vývoje populace (především hustoty hnízdících populací na vybraném reprezentativním

území)
– umístit informační tabule a vydat leták popisující význam území a výra velkého v přírodě
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Kulíšek nejmenší, sýc rousný
– zvýšit spolupráci s majiteli a uživateli lesů a ovlivnit tvorbu lesních hospodářských plánů s cílem zachování věkově,

druhově a prostorově  variabilních porostů s hnízdními možnostmi
– v nejcennějších částech ptačí oblasti netěžit nejstarší jedince dřevin, ponechávat doupné stromy a z lesa nevyklízet souše,

zlomy a odumírající starší stromové jedince
– uplatnit přírodě blízké formy a metody lesnického hospodaření, preferovat podrostní a skupinovitě výběrný způsob obnovy lesa,

při obnovní těžbě ponechávat výstavky ze starších stromových jedinců obnovovaného porostu v počtech min. 10-15 ks/ha
– nepřipustit výsadby geograficky nepůvodních druhů dřevin (s výjimkou modřínu) a jejich stávající porosty postupně

nahrazovat porosty s přirozenou druhovou skladbou
– při lesnických pěstebních a výchovných zásazích podporovat tvorbu druhově bohatých a prostorově rozrůzněných

(víceetážových) porostů v hlavní úrovni a s druhově bohatou podúrovní včetně keřů
– průběžně provádět monitoring vývoje populace (především hustoty hnízdících populací na vybraném reprezentativním území)

Literatura:

BUREŠ, J., HLÁSEK, L., PECL, K., ŠÁLEK, M. & VŠETEČKA, R., 1995: Ptactvo Písecka – Ornis kraje píseckého. ZO ČSOP 18/08
Písek II, 174 pp.
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35. Řežabinec

Zpracoval: Karel Pecl

Rozloha: 110,3 ha

Kraj: Jihočeský

Dotčená katastrální území: Putim, Lhota u Kestřan, Ražice

Ochrana: 100 % NPR Řežabinec, Řežabinecké tůně, 100 % IBA Řežabinec

Ornitologický význam:
Rybník Řežabinec, který tvoří podstatnou část národní přírodní rezervace Řežabinec, Řežabinecké tůně a s katastrální vý-
měrou 104,5 ha je největším rybníkem na Písecku, byl založen v roce 1524 a od té doby s menšími přestávkami využíván
k chovu ryb. Jedná se o mělký rybník s hloubkou okolo 1 m a bohatými porosty rákosu a ostřic. Hladina rybníku leží v nad-
mořské výšce 371,28 m. Východně od rybníku se za hrází z vátého písku nacházejí tůně, které jsou pozůstatkem dřívější těž-
by písku. Lokalita je obklopena poměrně intenzivně využívanou zemědělskou krajinou.
Protože při vyhlášení ochrany rybníka Řežabinec v roce1949 nebylo omezeno rybářské obhospodařování, došlo v 70. a 80.
letech k značnému zvýšení produkce ryb. Silné rybí obsádky nejenže zlikvidovaly ponořené a plovoucí rostliny, ale silně
zredukovaly i tvrdé příbřežní porosty, k čemuž přispěla i zvýšená vodní hladina. Rovněž se snížila početnost vodních bez-
obratlých živočichů, důležité potravy pro mnohé vodní ptáky. V současné době je chov ryb usměrňován plánem péče, který
stanovuje druhovou skladbu a množství vysazených ryb s cílem napomoci obnově porostů vodních rostlin a vzniku podmí-
nek pro pestré společenstvo vodních organismů. K tomu má přispět i etapovité oplocování vybraných úseků rákosin jako
ochrana před kapry a labutěmi.
V průběhu 90. let bylo na lokalitě zjištěno 166 druhů ptáků, z toho 87 hnízdících. Na jaře a zejména koncem léta a na podzim
je Řežabinec významným shromaždištěm vodních ptáků. Jediným předmětem ochrany navržené ptačí oblasti je shromaž-
diště husy velké (Anser anser) v době od července do října, na které se slétá až kolem tisícovky, vzácně i přes 2 000 husí.
Podobně se na rybníku shromažďují kachny, např. v červnu až 300 kopřivek obecných (Anas strepera), převážně samců
před odletem na pelichaniště. V některých letech bývají početná hejna kopřivek pozorována i na podzim, obvykle se však
dlouho nezdrží. Husy velké i kopřivky na rybníku také hnízdí v počtu kolem 20 párů, resp. 20-40 párů.
Na lokalitě pravidelně hnízdí několik druhů přílohy I, ale žádný z nich nedosahuje početnosti, která by opravňovala
navrhnout pro něho ptačí oblast. Z dalších druhů je významná potápka černokrká (Podiceps nigricollis), jejíž kolonie až
kolem 50 párů je jednou z největších v jižních Čechách. Početnost druhu se zvýšila po roce 1994, což je zřejmě reakce na
snížení intenzity rybářského hospodaření. Dalším význačným druhem je racek chechtavý (Larus ridibundus), pro něhož
(a pro společenstva bahenních a vodních rostlin) byla v roce 1949 vyhlášena rezervace. V současnosti je Řežabinec jedinou
lokalitou s kolonií racků na Písecku. Hnízdí tu 2 000-3 000 párů, ale v letech 1976-77, kdy kolonie dosáhla největšího
rozmachu, se její velikost odhadovala na 10 000-15 000 párů.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena: -

Další druhy přílohy I:

1998 1999 2000 2001 2002

Moták pochop (Circus aeruginosus) 2 3 3 2 3

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 1 1 1 1 1-3

Chřástal malý (Porzana parva) 1 1 1 - 1

Rybák obecný (Sterna hirundo) 10 5 5 10 (-15) 5

Rybák černý (Chlidonias niger) - 3 3-5 2 1

Žluna šedá (Picus canus) - - 1 1 1

Slavík modráček (Luscinia svecica) 3 3 5 5 6

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 3 3 3 1(-2) 3

Druhy podle článku 4.2, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002 Poznámka

Husa velká (Anser anser) 902 550 1 000 722 168 v r. 2002 povodně
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Druhy z Červeného seznamu:

2001 2002

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 16-20 45

Monitoring:
� sčítání metodou bodového transektu (20 bodů) 1x měsíčně (od r. 1980)
� odchytová a kroužkovací akce Acrocephalus (od r. 1977)

Hlavní ohrožující faktory:
� vysoká koncentrace živin ve vodě a ve dně rybníku: čas od času botulismus
� kolísání vodní hladiny v době hnízdění
� letní shromaždiště labutě velké: spásání litorálních porostů
� zvýšený počet divokých prasat v honitbách okolo rezervace a zvyšování přitažlivosti rezervace pro ně zakládáním újedí

v ochranném pásmu (husa velká, moták pochop, chřástali a další vodní ptáci)
� rušení lovem na hranicích ochranného pásma (husa velká a další shromažďující se  vodní ptáci)
� turistika a houbaření: odhazování odpadků, občas i táboření a rozdělávání ohně na území rezervace a nedodržování záka-

zu vjezdu motorových vozidel, ale nemá žádný výrazný vliv na život ptáků v rezervaci

Prioritní opatření:
� odstranit přebytek živin odbahněním rybníku
� pokračovat v regulaci rybí obsádky s cílem zajistit dostatek živočišné i rostlinné potravy pro ptáky
� pokračovat v etapovitém oplocování příbřežních porostů s cílem  zkvalitnit a rozšířit lemové tvrdé porosty
� udržovat nízké ostrůvky v jihozápadní zátoce
� zajistit klid v rezervaci a jejím blízkém okolí
� zachovat zákaz lovu a rozšířit pásmo se zákazem lovu vodních ptáků na min. 300 m
� regulovat stavy prasete divokého v okolí rezervace
� kontrolovat dodržování návštěvního řádu rezervace
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36. Hlubocké obory

Zpracoval: Jiří Pykal

Rozloha: 3 321,6 ha

Kraj: Jihočeský

Dotčená katastrální území: Vlkov u Drahotěšic, Hluboká nad Vltavou, Poněšice, Dobřejovice u Hosína, Vitín

Ochrana: 3 MZCHÚ: PR Karvanice (14,17 ha), PR Libochovka (77,63 ha), PP Baba (2,69 ha), tj. MZCHÚ celkem 94,49 ha = 2,8 %

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast je tvořena téměř výhradně souvislým lesním komplexem po obou březích Vltavy, jehož nejvýznamnější
součástí jsou dvě obory: na levém břehu řeky Stará obora o výměře 1 511 ha, založená v r. 1771, s chovem daňka, muflona a pra-
sete divokého a na pravém břehu Poněšická obora o výměře 1 742 ha, založená v r. 1853, kde je chován jelen evropský. Obě obo-
ry jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení. Díky specifickému způsobu lesního hospodaření se v nich i v přiléhajících
územích na svazích údolí Vltavy udržel vysoký podíl listnatých dřevin v porostech (kolem 50 %, především dub, buk a lípa). Pod-
statný je také vysoký podíl starých a “přestárlých” porostů (”porosty ve stoprocentní likvidnosti” ve smyslu rámcových směrnic
pro hospodaření v odpovídajících hospodářských souborech, ne fyzická přestárlost porostů). Listnaté porosty starší než 90 let za-
ujímají plochu více než 800 ha, ve stáří nad 120 let pak plochu více než 450 ha. V zájmové oblasti jsou vyhlášeny genové základ-
ny dubu letního, buku lesního, lípy srdčité a smrku ztepilého na celkové ploše 1 308 ha. Obmýtí je v genových základnách
stanoveno pro dub na 160-180 let, pro buk a lípu na 140 let a pro smrk na 130 let; obnovní doba je 50 let.
Díky těmto podmínkám dosahují zde neobvykle vysoké početnosti některé typické druhy ptáků evropského listnatého lesa. Jedná se
především o dva druhy z přílohy I směrnice o ptácích - strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) a lejska bělokrkého (Fice-
dula albicollis). V oblasti jsou běžné i další druhy evropského listnatého lesa, jednak z řádu šplhavců: žluna zelená (Picus viridis),
žluna šedá (Picus canus), strakapoud malý (Dendrocopos minor) a datel černý (Dryocopus martius), a také z řádu pěvců: šoupálek
krátkoprstý (Certhia brachydactyla), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), lejsek šedý (Muscicapa striata) a dlask tlustozobý
(Coccothraustes cocothraustes). Početnosti několika desítek párů dosahuje také holub doupňák (Columba oenas).
Od roku 1990 ve Staré oboře pravidelně hnízdí pár orla mořského (Haliaeetus albicilla). Při průzkumu v 2001 byli dále
zjištěni včelojed lesní (Pernis apivorus), krahujec obecný (Accipiter nisus), rorýs obecný (Apus apus), lejsek malý
(Ficedula parva) a krkavec velký (Corvus corax).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

2001

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 50-80

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 450-700

Další druhy přílohy I:

2001

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 1

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1

Žluna šedá (Picus canus) 10-20

Datel černý (Dryocopus martius) 20-40

Lejsek malý (Ficedula parva) 2-3

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast vyhlášena: -

Druhy z Červeného seznamu: -

Monitoring: první průzkum obou obor proveden až v r. 2001 – liniové sčítání a průzkum potenciálně nejzajímavějších míst
(8 návštěv)

Hlavní ohrožující faktory:
Stav navržené ptačí oblasti Hlubocké obory lze charakterizovat jako dlouhodobě vyrovnaný, stabilní, stejně jako stav popu-
lací cílových druhů. Přesto existuje několik potenciálních ohrožujících faktorů:
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� výstavba IV. železničního koridoru Praha – České Budějovice: jedna z uvažovaných alternativních variant trasy prochází
jihovýchodní částí Poněšické obory a pokud by byla realizována, bylo by to velmi výrazné nevratné poškození území
včetně ztráty biotopů cílových ptačích druhů v trase koridoru

� tracheomykóza dubů: odhadnout významnost tohoto potenciálního ohrožujícího faktoru, jehož příčina nebyla dosud jed-
noznačně stanovena, je obtížné

� gradace obaleče dubového: zatím bez trvalejšího poškození napadených stromů či porostů, tedy ohrožující faktor jen níz-
ké významnosti

� stav zvěře v oborách:
– v Poněšické oboře stav chované jelení zvěře odpovídá kapacitě prostředí, takže bez problémů probíhá zmlazení

a přirozená obnova
– ve Staré oboře jsou naopak stále vysoké stavy zvěře, které znemožňují přirozenou obnovu, na druhé straně ale

spoluvytvářejí typickou strukturu porostů v oboře s nízkým zakmeněním, často až “parkových” či “pastevních” lesů,
což vyhovuje oběma druhům ptáků, kteří jsou předmětem ochrany v oblasti

Prioritní opatření:
� plán lesního hospodaření a hospodaření se zvěří upravit tak, aby se udržel či zvýšil rozsah vhodných biotopů pro oba ptačí

druhy, které jsou hlavním předmětem ochrany v oblasti

Strakapoud prostřední, lejsek bělokrký
– udržet či zvýšit současný podíl starých a “přestárlých” listnatých porostů (více než 800 ha ve stáří nad 90 let, více než 450

ha ve stáří nad 120 let, zhruba 190 ha ve stáří nad 170 let) s výskytem odumírajících či poškozených stromů (zlomy,
pahýly, doupné stromy apod.), které mají zásadní význam jako hnízdní i potravní biotopy obou druhů

– doba obmýtí listnatých a smíšených porostů musí být co nejdelší (nad 150 let), některé porosty nechat “přestárnout”,
v nejzachovalejších segmentech, např. v MZCHÚ, udržovat obmýtí rovno fyzickému věku stromů, obnovní dobu nepřetržitou

– obnovní doba listnatých porostů musí být co nejdelší (50 let) pro zvýšení věkové a prostorové diverzity, maximálně
preferovat přirozenou obnovu porostů, v případě umělé obnovy vysazovat listnáče ve směsi

– preferovat listnaté dřeviny (buk, dub, lípa, habr, javor mléč a klen) na úkor jehličnanů, udržet či zvýšit současný podíl
(cca 50 %) listnatých dřevin v porostech

– zachovat (tj. záměrně nekácet) veškeré velmi staré duby (nad 200 let) v oblasti, pokud tyto stromy padnou z přirozených
příčin (vítr, blesk aj.), ponechat je jako ležící torza jako potravní stanoviště pro strakapouda prostředního i z hlediska
ochrany diverzity dřevokazného hmyzu

– pozvolný úbytek velmi starých dubů, způsobený přirozenými příčinami, kompenzovat ponecháváním určitého podílu
dubů, které jsou dnes ve stáří 150-200 let tak, aby se celkové množství velmi starých dubů nesnižovalo
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37. Českobudějovické rybníky

Zpracoval: Jiří Pykal

Rozloha: 6 589,6 ha

Kraj: Jihočeský

Dotčená katastrální území: Olešník, Nákří, Dívčice, Hluboká nad Vltavou, Mydlovary u Dívčic, Lékařova Lhota,
Plástovice, Sedlec u Českých Budějovic, Munice, Zliv u Českých Budějovic, Pašice, Mahouš, Vlhlavy, Pištín, Malé
Chřášťany, Němčice u Netolic, Češnovice, Tupesy, Bavorovice, Dasný, Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, České Vrbné,
Jaronice, Haklovy Dvory, České Budějovice 2, Křenovice u Dubného

Ochrana: 3 MZCHÚ: PR Mokřiny u Vomáčků (61,5 ha), PR Vrbenské rybníky (245,8 ha), PP Velký Karasín (9,8 ha), tj.
MZCHÚ celkem 317,1 ha  = 4,8 %

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast Českobudějovické rybníky v centrální části Budějovické pánve se zhruba 50 rybníky různé velikosti
v převážně zemědělské krajině je významná především jako hnízdiště, letní shromaždiště a tahová zastávka mnoha druhů
vodních ptáků, přičemž početnost populací některých druhů je velmi významná i z hlediska celé České republiky.
Některé druhy včetně cílových druhů z přílohy I směrnice o ptácích jsou soustředěny v hnízdních koloniích na ostrůvcích
několika rybníků a za potravou zaletují na další rybníky i jiné vodní plochy v bližším či vzdálenějším okolí. Kvakoš noční
(Nycticorax nycticorax) hnízdí v několika koloniích na rybničních ostrovech a poloostrovech porostlých křovinami. Zatím-
co v nejpočetnější kolonii (zpravidla 80-90 párů) na Zlivském rybníku v posledních letech počet hnízd klesá kvůli rozplavo-
vání a částečnému rozpadu hnízdních ostrůvků (deponií vzniklých při odbahňování rybníka v 60. letech), současně naopak
vzrůstá velikost kolonie na poloostrově Starohaklovského rybníka. Počet párů v další kolonii na ostrůvcích Zbudovského
rybníka kolísá. Dříve existovaly kolonie na ostrůvku rybníka Velké Nákří (do konce 1. poloviny 90. let) a na ostrově rybní-
ka Volešek (v 80. letech). Důvodem jejich zániku může být, alespoň na Volešku, skutečnost, že dřívější křovinná vegetace
přerostla do stromové výšky. V kolonii kvakošů na Zlivském rybníku hnízdí od roku 1997 1-4 páry volavky stříbřité(Egret-
ta garzetta) a tamtéž a na ostrůvku rybníka Velké Nákří hnízdí od roku 1991 pravidelně, v posledních letech 3-4 páry kolpí-
ka bílého (Platalea leucorodia). Pro oba druhy je oblast v současné době jediným hnízdištěm v České republice.V několika
koloniích na rybničních ostrůvcích porostlých pouze nízkým a sporadickým travino-bylinným porostem hnízdí rybák obec-
ný (Sterna hirundo). V posledních letech byly hnízdní kolonie rybáků pravidelně na ostrůvcích na rybnících Bezdrevu a Vy-
šatovu (ostrůvky vytvořeny cíleně pro hnízdění vodních ptáků v 80. a 90. letech) a na Dasenském a Dominu (ostrůvky
vytvořeny při odbahňování rybníků v 60. a 70. letech). Oblast je také jedním z center výskytu racka chechtavého (Larus ridi-
bundus) v ČR. V letech 1998-2002 zde hnízdilo 2 400-4 500 párů v 11 koloniích. Nejpočetnější kolonie je na rybníku Domin
v PR Vrbenské rybníky, v  uvedeném období zde hnízdilo 1 500-2 000 párů.
Slavík modráček (Luscinia svecica cyanecula) oblast kolonizoval teprve na přelomu 80. a 90. let 20. století, dnes hnízdí v poč-
tu asi 30-50 párů v litorálních porostech rybníků i v terestrických rákosinách v okolí rybníků a ve specifickém prostředí bývalé-
ho tankového cvičiště na okraji Českých Budějovic s mnoha tůněmi (bývalými okopy) a podmáčenými plochami s křovitými
vrbami.
Vrbenské rybníky jsou jediným známým hnízdištěm bukáčka malého (Ixobrychus minutus) v oblasti a tamtéž se nachází je-
diná pravidelná kolonie potápky černokrké (Podiceps nigricollis). Na rybnících v celé oblasti hnízdí přes 100 párů husy vel-
ké (Anser anser), desítky párů kopřivky obecné (Anas strepera) a několik desítek párů zrzohlávky rudozobé (Netta rufina),
vzácností je naopak hohol severní (Bucephala clangula) – cca 5 párů.
Na rozsáhlejších vlhkých loukách v okolí rybníků hnízdí dnes již vzácně několik druhů lučních bahňáků: břehouš černooca-
sý (Limosa limosa) a vodouš rudonohý (Tringa totanus). Početnější je pouze čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Všechny
tyto druhy využívají dna polovypuštěných rybníků ke sběru potravy, někdy zde i hnízdí.
Od druhé poloviny 90. let minulého století hnízdí v oblasti (v r. 2002 za jejími hranicemi) jeden pár orla mořského (Haliaee-
tus albicilla) a několik ptáků zde také zimuje. Potravně jsou vázáni především na větší rybníky, živí se zpravidla uhynulými
rybami.
V období letního shromažďování a jarního i podzimního průtahu jsou pro ptáky významné především větší rybníky. Zde se již od
letních měsíců sdružují velká hejna husy velké (Anser anser). Na jaře a na podzim protahují početná hejna různých druhů kachen:
hlavně na jaře kopřivka obecná (Anas strepera), polák chocholačka (Aythya fuligula) a polák velký (Aythya ferina), hlavně na
podzim čírka obecná (Anas crecca) a lžičák pestrý (Anas clypeata). Na dnech vypouštěných rybníků se shromažďují zejména
v období podzimního průtahu četné druhy bahňáků: koliha velká (Numenius arquata), různé druhy vodoušů a jespáků atd.
V zimním období je většina plochy rybníků zamrzlá, zimující vodní ptáci, především hejna kachen divokých (Anas platy-
rhynchos) se zdržují na nezamrzlých plochách, udržovaných na komorových rybnících.
V průběhu 70.-80. let 20. století došlo k výraznému poklesu početnosti hnízdních populací různých druhů kachen a lysky
černé (o více než 50 %). Hlavní příčinou bylo zvýšení intenzity rybářského hospodaření na rybnících, především zvýšení
hustoty rybích obsádek, a z toho vyplývající omezení potravní základny pro vodní ptáky (bentos – hlavně larvy pakomárů,
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velký zooplankton, vodní plži aj.). V průběhu 90. let se tento pokles početnosti vodních ptáků zpomalil, přesto však dále
pokračuje u některých druhů (polák chocholačka, polák velký), početnost ostatních druhů zůstává nízká ve srovnání
s obdobím např. první poloviny 70. let 20. století. V průběhu 90. let i na počátku nového století se navíc výrazně snižuje
početnost racka chechtavého; příčiny zatím nejsou známy.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

2001 2002 Poznámka

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 105 133 1998 124 páry

Rybák obecný (Sterna hirundo) 50 72

Slavík modráček (Luscinia svecica) 30-50 30-50

Další druhy přílohy I:

2001 2002 Poznámka

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 2 3

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 2 2 1998 2 páry, 1999 1 pár, 2000 1 pár

Volavka bílá (Egretta alba) 50-70 ex., podzim

Čáp bílý (Ciconia ciconia) 5

Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 4 4 1999 3 páry, 2000 4 páry

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) - hnízdění 1 - 1998-2000 1 pár

- zimování 4-8 ex,

Moták pochop (Circus aeruginous) 10

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 5

Žluna šedá (Picus canus) +

Datel černý (Dryocopus martius) +

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 5-10

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 100-150

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 50-70

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena:

2002 1998-2002 Poznámka

Husa velká (Anser anser) 2 500 400-2 500 konec léta a podzim

Kopřivka obecná (Anas strepera) 900 800-1 200 jaro

Druhy z Červeného seznamu:

2001-2002

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 20-40

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 20-40

Monitoring:
� pravidelné hladinové sčítání vodních ptáků
� mezinárodní sčítání vodních ptáků
� monitoring hnízdních populací vodních ptáků metodou dvou kontrol

Hlavní ohrožující faktory:
� intenzivní rybářské hospodaření na rybnících:

– husté obsádky kapra na rybnících: výrazné snížení početnosti drobných vodních bezobratlých živočichů (bukáček
malý, potápka černokrká, částečně volavka stříbřitá a kolpík bílý, potápivé kachny, mláďata plovavých kachen)

– zvyšování hladiny vody, tj. objemu zadržené vody v rybnících s cílem zvýšit produkci ryb: v kombinaci s nízkou průhledností
vody a s hustými obsádkami vede k ústupu litorálních porostů, které jsou hnízdním biotopem mnoha druhů vodních ptáků

– botulismus (otravy vodních ptáků botulotoxinem) související s eutrofizací až hypertrofizací rybníků: významnost
tohoto faktoru je v některých obdobích na některých lokalitách velmi vysoká
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� myslivost – lov vodní pernaté zvěře: časté a významné rušení vodních ptáků v době jejich letního shromažďování a pod-
zimního průtahu (husa velká, kachny aj. na větších rybnících)

� přirozené sukcesní změny vegetace na ostrůvcích, které jsou hnízdišti některých druhů, rozplavování hnízdních ostrůvků
(rybák obecný, kvakoš noční, volavka stříbřitá, kolpík bílý)

� přeměna až zánik tradičních komplexů mokrých luk, které navazovaly na rybníky (tzv. Zbudovská blata, louky mezi Ná-
křím a Olešníkem aj.) a byly potravním stanovištěm např. husy velké a hnízdištěm několika druhů tzv. lučních bahňáků:
louky byly ve většině případů odvodněny drenáží, dočasně rozorány a intenzivně hnojeny, změnilo se druhové složení
porostu, zvýšila jeho hustotu a výšku; ptáci takto změněný biotop prakticky nejsou schopni využívat

potenciální faktory:
� rekonstrukce silnice I/20 Vodňany – České Budějovice: Komunikace prochází ve značné délce územím ptačí oblasti.

V přípravné dokumentaci pro tuto stavbu je navrženo několik variant vedení nové trasy této silnice (zejména obchvaty
Dasného a Češnovic). Z hlediska ochrany ptáků v ptačí oblasti lze doporučit přijetí varianty A (červené), příp. varianty B
(modré) v km 0-14 a varianty B (modré) v km 14-21.

Prioritní opatření:
� snížit intenzitu chovu ryb na vybraných rybnících a několik rybníků v dané sezóně vždy zařadit do agro-environmentálního

programu zaměřeného na zvýšení biodiverzity rybníků (v úvahu připadají zejména menší rybníky s litorálními porosty,
které jsou často využívány jako plůdkové) s cílem alespoň lokálně zlepšit potravní nabídku pro druhy vodních ptáků, kte-
ré se živí drobnými vodními živočichy

� aktivním managementem zabránit nežádoucím změnám na hnízdištích cílových druhů, především na rybničních ostrův-
cích, ale i v litorálních porostech rybníků (zastavit úbytek litorálních rákosin)

� v období letního shromažďování a podzimního průtahu zabránit nadměrnému vyrušování hejn vodních ptáků na shro-
maždištích, zejména lovem

� realizovat pozitivní změny vlhkých luk navazujících na rybníky, které jsou potravním stanovištěm některých cílových
druhů (agro-environmentální program, revitalizace)

� obnovit původní společenstva mokrých luk v území tzv. Zbudovských blat, které byly potravním stanovištěm některých
cílových druhů (husa velká) a zároveň hnízdištěm několika ohrožených druhů lučních bahňáků (břehouš černoocasý, vo-
douš rudonohý, bekasina otavní, čejka chocholatá)

Kvakoš noční
– zabránit postupující abrazi některých hnízdních ostrůvků (např. Zlivský rybník)
– v případě potřeby blokovat nežádoucí přerůstání křovin na hnízdních ostrůvcích
– zajistit klid na hnízdištích, tj. zakázat vstup na hnízdiště od 15.3. do 31.7.

Rybák obecný
– udržovat odpovídající stadia sukcese na hnízdních ostrůvcích,  tj. likvidovat nálet dřevin a vysoký bylinný porost
– na vhodných místech vytvářet nové ostrůvky pro hnízdění
– po dobu hnízdění nezvyšovat vodní hladinu (zabránit tak zaplavení ostrůvku nebo jeho části)
– nespouštět vodu v době hnízdění (zabránit tak přístupu predátorů)
– zajistit klid na hnízdištích, tj. zakázat vstup na ostrůvky s koloniemi od 15.4. do 31.7.

Slavík modráček
– provádět management hlavních hnízdišť: na bývalém vojenském cvičišti u Českých Budějovic omezovat nadměrné

zarůstání křovinami (tj. asi nad 25 % pokryvnosti) a vytvářet mělké terénní deprese a tůňky, které budou periodicky
zaplaveny vodou a částečně zarostou rákosem (náhrada zarůstajících a zanikajících terénních depresí a tůní)

Bukáček malý, volavka stříbřitá, kolpík bílý, potápka černokrká a zrzohlávka rudozobá
– zakázat vstup na hnízdiště
– snížit intenzitu chovu ryb (tj. snížit celkovou hmotnost nasazovaných ryb) na vybraných rybnících s cílem zvýšení

množství živočišné potravy pro tyto cílové druhy ptáků především v době hnízdění

Shromaždiště vodních ptáků
– lov na tahu v celé oblasti pouze 1x týdně
– omezení počtu honů na hlavních shromaždištích vodních ptáků, především husy velké (rybníky Volešek, Zlivský

a Vlhlavský) na dva za sezónu nebo každý rok ponechat střídavě jeden velký rybník v úplném klidu
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38. Dehtář

Zpracovali: Bohuslav Kloubec, Jiří Pykal

Rozloha: 342,9 ha

Kraj: Jihočeský

Dotčená katastrální území: Radošovice u Českých Budějovic, Dehtáře u Českých Budějovic, Žabovřesky u Českých
Budějovic, Záboří u Český Budějovic, Čakov u Českých Budějovic

Ochrana: 49,1 % (168,3 ha ) přechodně chráněná plocha od 15.7. do 30.11., 75,8 % (260 ha) IBA Dehtář

Ornitologický význam:
Rybník Dehtář je jedním z největších jihočeských rybníků a společně s několika většími rybníky v Českobudějovické pánvi
je především významnou zastávkou migrujících ptáků. Výška vodní hladiny často kolísá, každý sudý rok na podzim je ryb-
ník až několik měsíců v důsledku výlovu vypuštěn a obvykle mívá nižší stav vody i v následujícím roce.Východní část Deh-
táře bývá zvláště v létě hojně využívána lidmi (rekreace, vodní sporty), západní část je však po celý rok relativně klidná
a díky své rozloze a konfiguraci terénu ideálním místem pro výskyt vodních ptáků. Ke zklidnění této části rybníka přispěla
i změna honiteb a omezená myslivecká aktivita, stejně jako vyhlášení přechodně chráněné plochy v druhé polovině roku.
Tyto i další faktory bezesporu přispívají ke zvyšování významu rybníka Dehtáře především jako odpočinkového místa pro
potulující se a táhnoucí ptáky. Pro hnízdění většího množství ptáků nejsou díky absenci vhodných litorálních porostů příliš
dobré podmínky, přesto v travinných příbřežních porostech hnízdí některé druhy vodních a mokřadních ptáků. Za uplynu-
lých 15 let bylo na lokalitě zjištěno cca 110 druhů ptáků. Nejčastěji zjišťovanými ptáky jsou zástupci vrubozobých, bahňáků
a dlouhokřídlých.
Významnými místy pro hnízdění jsou lesík na jižním poloostrově s kolonií asi 100 párů volavky popelavé (Ardea cinerea)
a umělý ostrůvek vybudovaný v roce 1991 s kolonií rybáka obecného (Sterna hirundo), která se z původních několika hníz-
dících párů zvýšila až na cca 50-100 párů. Počet hnízdících párů však rok od roku kolísá, neboť může být např. ovlivněn výji-
mečně vysokou hladinou rybníka, jako tomu bylo v roce 1996, kdy byl hnízdní ostrůvek v důsledku vyšších srážek během
hnízdní sezóny téměř celý zatopen. Brzy po svém vzniku začal být ostrůvek využíván ke hnízdění i rackem chechtavým (La-
rus ridibundus), jehož početnost se postupně zvyšovala až na několik set hnízdících párů, ale také každoročně kolísá.
V jednotlivých měsících dochází k poměrně výrazným změnám v počtu vyskytujících se druhů i kusů. Největší počet dru-
hů byl zaznamenán v období května až října v souvislosti s výskytem protahujících i hnízdících ptáků. Ještě výraznější zá-
vislost na tahu je zřejmá u počtu jedinců, kdy největší množství bylo zjištěno během jarního tahu v měsíci dubnu a zvláště
pak v delším období pohnízdního shromažďování a podzimního tahu během srpna až listopadu. Především v tomto období
vzrůstá význam Dehtáře v rámci celé českobudějovické i třeboňské rybniční pánve. Díky častému nižšímu stavu vodní hla-
diny se vytváří vhodné potravní podmínky ještě před zahájením podzimních výlovů. Proto se zde v tomto období objevuje
řada druhů ptáků, především bahňáků a kachen, vyskytujících se v počtu až několika set kusů. Počet bahňáků i dalších druhů
ptáků pak dále vzrůstá při vlastním výlovu rybníka.
Modelovým ptačím druhem, který může být indikátorem exponovanosti lokality, je husa velká (Anser anser). Zatímco ještě
koncem 70. let se zde na podzim zdržovala až několikatisícová hejna husí, docházelo v průběhu 80. let k výraznému poklesu
početnosti. Od konce 80. let až do počátku 90. let bylo zaznamenáno snižování, resp. stagnace celoroční frekvence i podzim-
ní početnosti tohoto druhu. V letech 1992-1993 však letní a podzimní shromaždiště husí na Dehtáři opět začíná nabývat na
významu – početnost husí v tomto období se z původních cca 100-200 ks postupně zvyšuje na 1500-3000 ks, čímž se Dehtář
stává opět jedním z nejvýznamnějších shromaždišť husí v jižních Čechách. Husa velká začala také v posledních letech na
Dehtáři pravidelně hnízdit v počtu cca 5 párů.
Mezi protahující druhy patří dále potápka roháč (Podiceps cristatus), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), volavka bílá
(Egretta alba), volavka stříbřitá (Egretta garzetta), čáp bílý (Ciconia ciconia), kolpík bílý (Platalea leucorodia), husa polní
(Anser fabalis), husa běločelá (Anser albifrons), kopřivka obecná (Anas strepera), lžičák pestrý (Anas clypeata), zrzohlávka
rudozobá (Netta rufina), orlovec říční (Pandion haliaetus), rybák černý (Chlidonias nigra); vodouš rudonohý (Tringa tota-
nus) a další. Zimují orel mořský (Haliaeetus albicilla) a moták pilich (Circus cyaneus).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002 Poznámka

Rybák obecný (Sterna hirundo) 50-100 0-10 26
velikost kolonie závisí na výšce vodní
hladiny – stupni zatopení ostrůvku
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Další druhy přílohy I:

2001 2002 Poznámka

Volavka bílá (Egretta alba) (1) - pokus o hnízdění

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) (1) možné hnízdění v blízkém okolí

Moták pochop (Circus aeruginosus) 1 1

Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena:

1998 1999 2000 2001 2002 Poznámka

Husa velká (Anser anser) 1700 2000 2500 1600 podzim

Druhy z Červeného seznamu: -

Monitoring:
� pravidelná hladinová sčítání vodních ptáků (od r. 1986 197 kontrol)

Hlavní ohrožující faktory:
� rekreace: několik desítek rekreačních chat u východní a jižní části rybníka, v letních měsících koncentrace až několika set

lidí, koupání převážně ve východní části rybníka poblíž hráze, surfaři a rekreanti na loďkách a člunech (zpravidla dodržu-
jí bójemi vyznačenou linii), jízda na koni, turisté, myslivci, ornitologové

� myslivost: výkon práva myslivosti provádí pouze jeden subjekt (Rybnikářství Hluboká nad Vlt. a.s.) - v pozdním podzi-
mu 1-2 hony, jinak je rušení ptáků mysliveckými aktivitami na lokalitě, na rozdíl od bezprostředního okolí rybníka, mini-
mální

� rybářské obhospodařování: obsádky ryb s převahou kaprů překračují hodnoty doporučované jako vhodné pro produkci
potravy využitelné vodními ptáky, zvyšování vodní hladiny v době hnízdění

� zemědělství: nemá na lokalitu bezprostřední vliv, určitým negativním faktorem je rozorávání luk až do bezprostřední
blízkosti rybníka v jeho západní části

potenciální faktory:
� necitlivý lesnický zásah do porostu s kolonií volavky popelavé
� další intenzifikace rybníkářství: zvýšení vodní hladiny a rybí obsádky
� obnovení odchovny a vypouštění kachen divokých
� budování dalších rybochovných, mysliveckých, rekreačních aj. zařízení

Prioritní opatření:
� udržet současný relativně stabilní stav biotopu
� postupně zmírňovat intenzivní způsob rybářského hospodaření, zvyšovat podíl alternativní rybí obsádky, zamezit zvyšo-

vání vodní hladiny
� zlepšit podmínky pro hnízdění: vybudovat další hnízdní ostrůvky, vytvořit podmáčená luční stanoviště v okolí rybníka,

zachovat zalesněný poloostrov bez výraznějších zásahů
� snížit vyrušování ptáků: omezit všechny nevhodné aktivity, instalovat naučné tabule, udržovat bójky ohraničující západ-

ní část území rybníka
� zachovat opatření stanovená rozhodnutím o vyhlášení přechodně chráněné plochy (PYKAL & KLOUBEC 1998): v ob-

dobí od 15.7. do 30.11. je zakázáno vjíždět loďkami, windsurfingy apod., vstupovat a vjíždět vozidly, lov vodních ptáků
omezen na dva hony ročně, zákaz chovu a vypouštění polokrotkých kachen divokých, zákaz chovu domácích kachen

Rybák obecný
– udržovat hnízdní ostrůvek (odstranění ruderálu v zimním období 1x za rok, oprava rozplavených částí 1x za 5-10 let,

zvětšení rozlohy ostrůvku)
– omezit rušení kolonie (tabule s textem, namátková strážní služba)
– udržovat normovanou vodní hladinu v hnízdním období (1.5.-15.7.)
– vybudovat až tří další ostrůvky na vhodných místech rybníka

Husa velká
– omezit rušení v době letního a podzimního shromažďování (kontakt s vlastníky a uživateli, tabule s textem, namátková

strážní služba)
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ICBP, Praha.
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39. Novohradské hory

Zpracoval: Petr Zasadil

Rozloha: 9 029,5 ha

Kraj: Jihočeský

Dotčená katastrální území: Benešov nad Černou, Hojná Voda, Velký Jindřichov, Staré Hutě u Horní Stropnice, Lužnice
u Pohorské Vsi, Pivonice u Pohorské Vsi, Rapotice u Malont, Bělá u Malont, Dolní Příbraní, Pohoří na Šumavě

Ochrana: 8 MZCHÚ: NPR Žofínský prales (97,72 ha), NPP Hojná voda (9,09 ha), PP Myslivna (14,0 ha), PP Pohořské
rašeliniště (39,02 ha), PP Prameniště Pohořského potoka (72,0 ha), PP Stodůlecký vrch (50,07 ha), PP Ulrichov (9,24 ha),
PP U tří můstků (3,78 ha), tj. MZCHÚ celkem 294,92 ha = 3,3 %

Ornitologický význam:
Většinu navržené ptačí oblasti Novohradské hory pokrývají lesy, převážně smrkové, s ostrůvky bučin a pralesovitých smí-
šených jedlobučin (např. Žofínský prales, Hojná Voda). Hlavními nelesními stanovišti jsou enklávy v okolí bývalých sídel,
která byla zničena po poválečném odsunu německého obyvatelstva. Díky vylidnění oblasti po roce 1945 a její dlouholeté
izolaci v bývalém hraničním pásmu i díky rozumnému lesnickému obhospodařování a extenzívní zemědělské výrobě se ne-
jen zachovala, ale nově vznikla další stanoviště pro řadu vzácných a ohrožených druhů ptáků.
Oblast je jednou z nejbohatších lokalit výskytu jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) v Čes-
ké republice. Více či méně vhodná stanoviště pro jeřábka se nacházejí rozptýleně po celém území ptačí oblasti. Jako nejvhodnější
se jeví plochy ponechané samovolnému vývoji (NPR Žofínský prales, NPP Hojná Voda), lesy s nízkou intenzitou obhospodařo-
vání (některé suťové lesy) a lesy obhospodařované maloplošnými podrostními způsoby s vysokým podílem přirozené obnovy,
která vytváří husté keřové patro. Zajímavé jsou též některé porosty kolem vodních toků či na zamokřených stanovištích a místa
podléhající samovolné sukcesi na bývalé zemědělské půdě nebo drobné diskontinuity např. na hranicích lesních porostů. Datlík
tříprstý, kromě Novohradských hor pravidelně hnízdící v Čechách jen na Šumavě a v Blanském lese, se vyskytuje především
v porostech ponechaných samovolnému vývoji (NPR Žofínský prales, NPP Hojná Voda) a porostech, jejichž věk (výrazně) pře-
sahuje 100 let (např. genové základny, porosty rezonančního dřeva, staré bukové porosty). Tyto plochy se vyskytují se ostrůvko-
vitě v různých částech ptačí oblasti, celkově však nedají odhadnout ani na 10 % výměry lesních porostů.
Z druhů přílohy I v lesích navržené ptačí oblasti dále hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), kulíšek nejmenší (Glaucidium passe-
rinum), sýc rousný (Aegolius funereus), žluna šedá (Picus canus), datel černý (Dryocopus martius) a lejsek malý (Ficedula
parva), z druhů z Červeného seznamu ČR (neuvedených v příloze I) to jsou např. holub doupňák (Columba oenas) a kos
horský (Turdus torquatus). V nedávné minulosti se v oblasti vyskytoval i tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a teoreticky stále
existuje možnost jeho opětovného návratu (hlavní biotopy zůstaly zachovány, chybí však zdrojová populace).
Prakticky všechny nelesní enklávy v navrhované ptačí oblasti jsou hnízdištěm chřástala polního (Crex crex). Nejvýznamnější
z nich jsou lokality Pohoří, Příbrání a Rapotice, do kterých je rovněž soustředěn výskyt tetřívka obecného (Tetro tetrix).

Druhy přílohy I směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena:

1998-2002

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 30-40

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 15-20

Další druhy přílohy I

1998-2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 4-6

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 5-7 MM

Chřástal polní (Crex crex) 20-30 MM

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 20-30

Sýc rousný (Aegolius funereus) 20-30

Žluna šedá (Picus canus) 6-10

Datel černý (Dryocopus martius) 30-40

Lejsek malý (Ficedula parva) 15-20

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 0-2

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 10-20
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Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2001-2002

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 6-10

Kos horský (Turdus torquatus) 20-30

Monitoring:
� bodové transekty a liniová sčítání
� tetřívek obecný
� chřástal polní (od r. 1994)

Hlavní ohrožující faktory:
� lesní hospodářství: současný způsob obhospodařování lesů je z hlediska předmětu ochrany přijatelný, pro dlouhodobé

udržení druhů jsou však potřeba další zlepšení (jeřábek lesní, datlík tříprstý, lejsek malý)
� nevhodná doba kosení luk: červen, červenec (chřástal polní)
� zarůstání nelesních enkláv, na kterých se nedaří pravidelně kosit či jiným způsobem blokovat sukcesi (chřástal polní, tet-

řívek obecný, kos horský)
� turistický ruch s vrcholem v červnu až srpnu, zvláště v oblasti Pohoří a Hojné Vody (tetřívek obecný, jeřábek lesní)
� výstavba: snaha o obnovu zaniklých vesnic a výstavbu rekreačních objektů (osobních i komerčních) může vést k narušení

integrity nelesních enkláv a zvýšení rušení pro zde se vyskytující druhy, vysoce významný faktor zejména v oblasti Po-
hoří a Příbrání (chřástal polní)

� myslivost: rušení výkonem práva myslivosti (tetřívek obecný)
� predace: zejména liška obecná a prase divoké (jeřábek lesní, tetřívek obecný, chřástal polní, bekasina otavní)

potenciální faktory:
� intenzivní pastva na nelesních enklávách zejména v době hnízdění a  vodění mláďat (tetřívek obecný, chřástal polní)
� zarůstání nelesních enkláv v případě pozastavení pravidelného kosení či pastvy (tetřívek obecný, chřástal polní, kos horský)
� odvodňování či nevhodný management mokřin na lesní i nelesní půdě (jeřábek lesní, tetřívek obecný, chřástal polní, be-

kasina otavní, kos horský)
� výrazný nárůst turistického ruchu, zejména pobytové rekreace (jeřábek lesní, tetřívek obecný, chřástal polní)
� nezákonný lov (tetřívek obecný)

Prioritní  opatření:
� regulovat rozvoj turistiky, turistické využití území směrovat do méně citlivých oblastí (např. Hojná Voda), pečlivě vybí-

rat trasy nově vymezovaných turistických, cykloturistických, ev. lyžařských či jezdeckých stezek

Lesní biotopy
� zvýšit podíl smíšených a věkově rozrůzněných porostů
� minimalizovat podíl stejnověkých smrkových monokultur
� udržet, resp. zvýšit podíl ploch ponechaných samovolnému vývoji
� zvýšit podíl starých a odumřelých stromů v lesních porostech
� udržet současný vysoký podíl přirozené obnovy
� zvýšit prostorovou heterogenitu lesních porostů
� zachovat současný vysoký podíl maloplošných a podrostních způsobů obnovy

Nelesní biotopy
� zachovat vysokou heterogenitu a diverzitu nelesních enkláv
� zachovat vysoký podíl extenzivně obhospodařovaných lučních ekosystémů
� zamezit vytváření trvalých pastvin, plošně regulovat vytváření dočasných pastvin
� posunout kosení hospodářsky nevyužívaných luk do září
� blokovat sukcesi na nelesních enklávách
� regulovat výstavbu, vč. obnovy zaniklých vesnic

Jeřábek obecný
– podporovat listnaté stromy včetně pionýrských druhů (> 10 %) ve smrčinách
– podporovat smrk a/nebo jedli (> 20 %) v čistých listnatých lesích
– podporovat olši, vrbu a břízu podél toků
– nevysazovat v těsné blízkosti bystřin a bažin smrkové monokultury a nebudovat zde cesty
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– umožnit sukcesi dřevin na světlinách a opuštěných polích a loukách určených k zalesnění
– ponechat části lesa přirozenému vývoji vč. ponechání odumřelých stromů
– zavádět maloplošnou a výběrovou těžbu dřeva
– umožnit vytváření keřového patra, zejména prostřednictvím přirozené obnovy
– podporovat bohaté bylinné patro vč. brusnicovitých regulací stavů spárkaté zvěře
– omezit turistický tlak na hlavní stanoviště

Datlík tříprstý
– zvýšit podíl starých a odumřelých stromů v lesních porostech
– prodloužit dobu obmýtí a obnovní dobu porostů
– preferovat smíšené porosty a alespoň 30 % zastoupení listnatých dřevin
– při obnově porostů ponechat část stromů (min. 5 %) na dožití, nejlépe ve skupinách či liniích např. při hranicích porostů,

kolem lesních cest apod.
– ponechat části lesa přirozenému vývoji vč. ponechání odumřelých stromů
– preferovat maloplošné a podrostní způsoby obnovy porostů

Čáp černý
– zamezit rušení na hnízdištích těžbou, turistikou apod.
– vyloučit těžbu porostů v okolí hnízd

Tetřívek obecný
– trvale blokovat sukcesi na tokaništích (kosení, citlivá regulace náletových dřevin)
– zabezpečit nerušený průběh toku a omezit rušení v době hnízdění a vyvádění kuřat
– vytvářet rozvolněné lesní okraje s vysokým podílem měkkých dřevin (zejména jeřábu a břízy)
– pečovat o skupiny náletových dřevin na nelesní půdě, např. v okolí mokřin
– vytvářet heterogenní lesní porosty s podílem měkkých dřevin (zejména jeřábu a břízy)
– nezalesňovat nelesní enklávy
– podporovat bohaté bylinné patro vč. brusnicovitých regulací stavů spárkaté zvěře
– chránit mraveniště, případně je přenášet z bohatších lokalit
– regulovat nebo vyloučit používání umělých i přirozených hnojiv na pozemcích v okolí mokřadů
– snížit ztráty na hnízdech a kuřatech regulací stavu pozemních predátorů, hlavně lišky obecné a prasete divokého

Chřástal polní
– udržovat pestrou a heterogenní zemědělskou krajinu s vysokým podílem různých typů luk
– blokovat sukcesi na hospodářsky nevyužívaných loukách (kosení, extenzívní pastva)
– kosení provádět až po skončení hnízdění, vodění mláďat a pelichání (v polovině srpna)
– kosit louky od středu pozemku k okraji, aby ohrožená zvířata mohla snadněji uniknout
– vytvářet refugia s vysokobylinnou vegetací a rozptýlenou zelení
– vybrané plochy kosit 1x za 2 – 3 roky
– na hlavních lokalitách (Pohoří, Rapotice, Dolní Přibrání) nezakládat trvalé a intenzivní pastviny alespoň na části pozemků
– zamezit přístup pasoucího se dobytka na prameniště a mokřady kolem vodotečí
– zajistit, aby v době příletu chřástalů (konec dubna) byl na lokalitě dostatek ploch, kde je výška travního porostu min. 20 cm
– chránit drobné mokřady v zemědělské krajině, vyloučit pastvu na těchto stanovištích
– podporovat (ev. zmlazovat) rozptýlenou zeleň, zejména keře, v zemědělské krajině
– omezit turistický tlak na hlavní stanoviště

Lejsek malý
– vytvářet enklávy čistých bučin či porostů s vysokým zastoupením buku (nad 50 %)
– prodloužit mýtní věk a obnovní dobu bukových porostů
– ponechat na dožití jednotlivé buky či jejich skupinky, např. při okrajích porostů
– ponechat části bučin přirozenému vývoji
– preferovat maloplošné a podrostní hospodářské způsoby

Kos horský
– vytvářet pestré a heterogenní lesní ekosystémy
– preferovat nestejnověké porosty
– preferovat maloplošné hospodářské způsoby a přirozenou obnovu
– vytvářet a udržovat světliny a drobné nelesní enklávy
– vytvářet rozvolněné lesní okraje
– chránit drobné mokřiny a rašeliniště
– ponechat části lesa přirozenému vývoji vč. ponechání odumřelých stromů
– umožnit vytváření keřového patra, zejména prostřednictvím přirozené obnovy
– chránit potravní stanoviště, např. blokováním sukcese na loukách sousedících s lesy
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40. Boletice

Zpracoval: Luděk Bufka

Rozloha: 23 542 ha

Kraj: Jihočeský

Dotčená katastrální území: Zbytiny, Volary, Koryto, Křišťanov, Spálenec, Horní Sněžná, Arnoštov u Českého Krumlova,
Ondřejov u Českého Krumlova, Třebovice u Českého Krumlova, Střemily, Uhlíkov u Českého Krumlova, Jablonec
u Českého Krumlova, Křenov u Kájova, Boletice, Maňávka u Českého Krumlova, Polná u Černého Krumlova

Ochrana: 57 % (13 412 ha) v CHKO, BR a IBA Šumava, 2 MZCHÚ: NPP Blanice (136,91 ha), PP Vyšný - Křišťanov
(4,42 ha), tj. MZCHÚ celkem 141,33 ha = 0,6 %

Ornitologický význam:
Ptačí oblast je navržena v hranicích vojenského výcvikového prostoru Boletice. Jedná se o velmi pestré území s poměrně
vysokou lesnatostí. Převažují lesní druhy avifauny, včetně mnoha klíčových druhů z hlediska ochrany přírody. V lesních
ekosystémech se dochovalo více fragmentů přirozených stanovišť pralesního charakteru (např. Černý les, Bulov, Dlouhý
hřbet). Na tato stanoviště jsou svým výskytem vázány některé významné druhy jako datlík tříprstý (Picoides tridactylus),
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), kos horský (Turdus torquatus), čáp černý (Ci-
conia nigra), vzácně tetřev hlušec (Tetrao urogallus).
Velmi významným fenoménem celé oblasti jsou plochy antropogenního bezlesí v různém stupni sekundární sukcese a na
výcvikových plochách specificky ovlivněné vojenskou činností. Díky tomu je dnes oblast pestrou mozaikou různých stano-
višť a přes svojí relativně vysokou nadmořskou výšku mnohé lokality vykazují poměrně vysokou druhovou pestrost orni-
tocenóz. Populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v oblasti využívá hojně mozaiku stanovišť vzniklou na opuštěném
sekundárním bezlesí a ovlivňovanou specificky vojenskou činností a tvoří spolu s populací v hornovltavské kotlině jádro
výskytu druhu v celých jižních a západních Čechách. V celé oblasti se vyskytuje jeřábek lesní (Bonasa bonasia), který obsa-
zuje různá stanoviště: vyskytuje se i v klimaxových smrčinách, horských smíšených porostech, ale nejvyšší hustoty jsou
v členitých územích, kde se prolíná les s bezlesím, zejména dlouhodobě neobhospodařovaným, v ekotonech na rozhraní
smíšených porostů se zarůstajícím bezlesím, často na kontaktu s břehovými porosty kolem menších toků. Zejména preferuje
mozaiky porostů olše šedé, lísky a jeřábu (potrava) s jehličnany (úkryt).
V oblasti také hnízdí druhy typické spíše pro biotopy charakteru suchých lesostepí jako pěnice vlašská (Sylvia nisoria),
která přednostně obsazuje keřové formace na vojenských cvičištích, zejména ty v relativně nižších nadmořských výškách,
a strnad luční (Miliaria calandra). Velmi početná je populace ťuhýka obecného (Lanius collurio), ve vazbě na vojenská
cvičiště s přítomností silně narušovaných ploch bez vegetace (tankové cesty, taktická cvičiště) se zde hojněji vyskytuje
skřivan lesní (Lullula arborea). Na vhodných stanovištích sekundárního bezlesí se rozptýleně po celé oblasti vyskytuje
a hnízdí chřástal polní (Crex crex) a bekasina otavní (Gallinago gallinago).

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998-2002

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 50-100

Chřástal polní (Crex crex) 50-80 MM

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 30-50

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 10-20

Skřivan lesní (Lullula arborea) 15-20

Další druhy přílohy I:

1998-2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 1

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 1-3

Moták pilich (Circus cyaneus) 0-2

Orel křiklavý (Aquila pomarina) 0-1

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 20-40 MM

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 0-2

Výr velký (Bubo bubo) 0-2
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Puštík bělavý (Strix uralensis) 0-1

Sýc rousný (Aegolius funereus) 20-40

Žluna šedá (Picus canus) 5-10

Datel černý (Dryocopus martius) 30-40

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 0-2

Slavík modráček (Luscinia svecica) 2-5

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 10-20

Lejsek malý (Ficedula parva) 5-10

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 50-100

Druhy podle článku 4.2 směrnice  o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2001-2002

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 10-30

Monitoring:
� sčítání tokajících tetřívků
� početnost chřástala polního (dále odchyty, nároky na stanoviště aj.)
� mapování avifauny na plochách sekundárního bezlesí (druhá polovina 90. let 20. stol.)

Hlavní ohrožující faktory:
� lesnické hospodaření:

– domýcování zbytků starých a smíšených porostů a smrkové hospodářství (datlík tříprstý, kulíšek nejmenší)
– eliminace listnatých dřevin a pionýrských listnatých dřevin v lesních porostech (jeřábek lesní, tetřívek obecný)

� intenzita vojenské činnosti v některých lokalitách: celodenní vojenský výcvik na lokalitách s tokaništi tetřívka obecného
� vysoké stavy jelení zvěře: blokování přirozeného zmlazení listnáčů a jedle, omezující zavádění přírodě blízkého hospodaře-

ní v lesích a kontinuitu cenných porostů (lesní druhy ptáků), omezování porostů brusnicovitých rostlin (tetřívek obecný)
� rušení na tetřívčích tokaništích: fotografování,  intenzivní a nekoordinované sledování
� zalesňování nelesních enkláv (tetřívek obecný, chřástal polní, bekasina otavní)
� kosení luk v nevhodnou dobu a nevhodným způsobem, pastva skotu (chřástal polní)
� predace: liška obecná, prase divoké (jeřábek lesní, tetřívek obecný a další druhy hnízdící na zemi)

potenciální faktory:
� nepřetržitá intenzivní vojenská výcviková činnost na citlivých lokalitách v nevhodném období (tetřívek obecný)
� útlum vojenské činnosti na jiných lokalitách: zarůstání ploch a tím úbytek biotopů druhů vázaných na sekundární stano-

viště závislé na vojenském výcviku (skřivan lesní, pěnice vlašská)
� velkoplošné vyřezávání náletových dřevin, zejména břízy v lokalitách, kde zimují tetřívci
� pokračující vytváření smrkových monokultur a eliminace přirozených smíšených porostů (datlík tříprstý, kulíšek nejmenší)

Prioritní opatření:
� udržet současný stav mozaikovosti území při využívání prostoru pro vojenskou činnost, udržet a zlepšit podmínky pro

druhy vázané částečně nebo zcela na sekundární bezlesí, sukcesní plochy a vojenská cvičiště
� zachovat kontinuitu zbytků cenných přirozených lesních porostů a zavádět přírodě bližší hospodaření v lesích
� zakázat sběr lesních plodů ve významných lokalitách výskytu klíčových druhů
� vyloučit pastvu dobytka na podmáčených plochách a v okolí pramenišť

Jeřábek lesní (podle KLAUSE & SEWITZE 2000):
– podporovat listnaté stromy včetně pionýrských druhů (> 10 %) ve smrčinách
– podporovat smrk a/nebo jedli (> 20 %) v čistých listnatých lesích
– podporovat olši, vrbu a břízu podél toků
– nevysazovat v těsné blízkosti bystřin a bažin smrkové monokultury a nebudovat zde cesty
– umožnit spontánní sukcesi dřevin na světlinách a opuštěných polích a loukách
– ponechat části lesa přirozenému vývoji včetně ponechání stojících i padlých odumřelých stromů
– zavádět maloplošnou a výběrovou těžbu dřeva
– umožnit vytváření keřového patra
– podporovat bohaté bylinné patro vč. brusnicovitých regulací stavů spárkaté zvěře
– snížit ztráty na hnízdech a kuřatech regulací stavu pozemních predátorů, hlavně lišky obecné a prasete divokého
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Chřástal polní
– zemědělské postupy na hnízdištích upravit tak, aby docházelo k co nejmenším přímým ztrátám a ničení hnízdního biotopu:

– kosit všechny louky od středu pozemku k jeho okrajům,neprovádět hromadným nasazením sekaček, udržovat co
nejpomalejší rychlost sečení

– louky v dané lokalitě nekosit naráz a vždy zachovat dostatek nepokosených porostů jako refugium
– v rozsáhlejších nelesních enklávách plochách s výskytem hnízdících chřástalů nejcennější lokality ponechat nekosené

až do poloviny srpna
– nezakládat trvalé pastviny v místech koncentrovaného výskytu
– nezahajovat pastvu na místech již chřástaly obsazených, vyloučit pastvu zejména v okolí pramenišť a na cenných

podmáčených plochách
– nepoužívat v zemědělství chemické látky

– ve zvláště cenných lokalitách s vysokou hustotou hnízdní populace snižovat početnosti některých predátorů, zejména
lišky obecné

– regulovat sukcesi na sekundárním bezlesí, ke které dochází v důsledku nižší intenzity vojenského výcviku
Na vybraných lokalitách zavést agro-environmentální program. Pro každého majitele nebo uživatele luk v zájmových loka-
litách vypracovat harmonogram sklízení luk a pastvy s ohledem na ochranu chřástala polního. Příslušná opatření realizovat
pružně s ohledem na výsledky monitoringu v dané sezóně.

Kulíšek nejmenší
– chránit zbytky lesů přirozeného charakteru
– zavést přírodě bližší systém hospodaření, využívající přirozenou druhovou skladbu dřevin a směřující i k věkové

a prostorové rozrůzněnosti porostů
– v částech porostů ponechávat některé stromy až do fáze rozpadu pro zajištění dostatečné nabídky hnízdních možností,

neodstraňovat doupné stromy
– nezalesňovat drobné proluky a nelesní enklávy

Datlík tříprstý
– chránit zbytky lesů přirozeného charakteru
– zavést přírodě bližší systém hospodaření, využívající přirozenou druhovou skladbu dřevin a směřující i k věkové

a prostorové rozrůzněnosti porostů
– v částech porostů ponechávat některé stromy až do fáze rozpadu pro zajištění dostatečné nabídky hnízdních možností,

neodstraňovat doupné stromy

Skřivan lesní
– udržet současný stav mozaiky na vojenských cvičištích, včetně obnažených ploch bez vegetace (buď udržením intenzity

vojenské činnosti nebo realizací náhradních opatření)

Tetřívek obecný
– chránit přirozená stanoviště, zejména mokřady, vyloučit odvodňování
– zabezpečit nerušený průběh toku
– omezit rušení v době hnízdění a vyvádění kuřat
– snížit ztráty na hnízdech a kuřatech regulací stavu pozemních predátorů, hlavně lišky obecné a prasete divokého
– podporovat resp. neeliminovat pionýrské dřeviny, zejména břízu, v lesních porostech a v okolí mokřadů, zároveň

s ponecháním dostatku volných bezlesých enkláv
– nezalesňovat nelesní enklávy
– vyloučit aplikaci chemických látek při ochraně zemědělských kultur a údržbě vojenských  cvičišť
– regulovat nebo vyloučit používání umělých i přirozených hnojiv na pozemcích v okolí mokřadů
– zvyšovat potravní nabídku:

– zamezit úbytku brusnicovitých a vřesovcovitých rostlin v důsledku zarůstání ploch travou a náletovými dřevinami,
případně v důsledku jejich ničení vysokými stavy jelenů

– chránit mraveniště, případně je přenášet z bohatších lokalit
– zakázat sběr lesních plodů (borůvek, brusinek) v lokalitách výskytu a v letech neúrody

Pěnice vlašská
– udržet rozvolněné keřové formace na sukcesních plochách vojenských cvičišť
– nevysekávat křoviny velkoplošně a naráz

Bekasina otavní
– chránit mokřady na bezlesí
– neodvodňovat podmáčené plochy
– nezalesňovat uměle nelesní stanoviště
– vyloučit v podmáčených stanovištích pastvu dobytka
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41. Šumava

Zpracoval: Luděk Bufka

Rozloha: 96 843,8 ha

Kraje: Jihočeský, Plzeňský

Dotčená katastrální území: Oldřichovice u Děpoltic, Matějovice, Děpoltice, Zadní Chalupy, Hamry na Šumavě, Zelená
Lhota, Městiště u Děpoltic, Datelov, Hojsova Stráž, Javorná na Šumavě, Onen Svět, Mokřany, Kochánov III, Kochánov II,
Špičák, Zhůří, Alžbětín, Pancíř, Hůrka u Železné Rudy, Prášily, Železná Ruda, Javorná u Polomu, Hartmanice II, Opolenec,
Kundratice II, Debrník u Železné Rudy, Velký Radkov I, Kašperské Hory, Rejštejn, Zálužice II, Klášterský Mlýn I, Velký
Radkov II, Klášterský Mlýn II, Paště, Řetenice u Stach, Kozí Hřbet, Lídlovy Dvory, Svojše, Červená u Kašperských Hor,
Nicov, Srní II, Milov, Stachy, Horky u Srní, Srní I, Studenec u Stach, Zhůří u Rejštejna, Horská Kvilda, Vchynice-Tetov I,
Javoří Pila, Nové Hutě, Kvilda, Filipova Huť, Vchynice-Tetov II, Roklanský Les, Šindlov, Nový Svět u Borových Lad,
Včelná pod Boubínem, Svinná Lada, Bučina u Kvildy, Borová Lada, Knížecí Pláně, Horní Vltavice, Milešice, Zahrádky
u Borových Lad, Slatina u Horní Vltavice, Březová Lada, Horní Světlé Hory, Mlynářovice u Volar, Žlíbky, Polka, Stodůlky
u Strážného, Lenora, Volary, Dolní Světlé Hory, Hliniště, Vlčí Jámy, Strážný, Řasnice, České Žleby, Radvanovice, Silnice,
Dolní Cazov, Horní Cazov, Chlum u Volar, Stožec, Pěkná, Želnava, Nová Pec, Zvonková, Horní Planá, Černá v Pošumaví,
Pestřice, Kyselov, Frymburk, Jasánky, Pasečná, Lipno nad Vltavou, Přední Výtoň, Frydava, Zadní Výtoň

Ochrana: zahrnuje 100 % NP Šumava a 29,3 % (28 396,8 ha) v CHKO Šumava, 100 % v BR a IBA Šumava, 10,5 %
(10 216,6 ha) mokřad mezinárodního významu Šumavská rašeliniště, 49 MZCHÚ: NPR Bílá strž (79,02 ha), NPR
Boubínský prales (666,41 ha), NPR Černé a Čertovo jezero (174,86 ha), NPR Velká Niva (120,31 ha), PR Amálino údolí
(80,93 ha), PR Kepelské mokřady (10,59 ha), PR Kyselovský les (6,79 ha), PR Losenice (2,7 ha), PR Městišťské rokle
(186,91 ha), PR Milešický prales (9,63 ha), PR Nebe (13,89 ha), PR Prameniště (335,27 ha), PR Rašeliniště Borková (47,48
ha), PR Zátoňská hora (49,29 ha), PR Zhůřská pláň (131,5 ha), PP Borová Lada (115,42 ha), PP Buková slať (15,8 ha), PP
Házlův kříž (51 ha), PP Jasánky (132 ha), PP Jelení vrch (6,88 ha), PP Jezerní luh (30,36 ha), PP Jezerní slať (103,54 ha),
PP Jilmová skála (8,12 ha), PP Kotlina Valné (79,46 ha), PP Kvilda-Pod políčky (32,6 ha), PP Malá niva (147,34 ha), PP
Modravské slatě (3 615 ha), PP Multerberské rašeliniště (8,51 ha), PP Obří zámek (52,34 ha), PP Olšinka (32,27 ha),
PP Pestřice (55 ha), PP Pod Šindlovem (6,5 ha), PP Povydří (660,6 ha), PP Pramen Vltavy (7,78 ha), PP Prameniště
Hamerského potoka (47 ha), PP Račínská prameniště (117 ha), PP Spálený luh (101,16 ha), PP Splavské rašeliniště (77,69
ha), PP Stožec (52,81 ha), PP Stožecká skála (13,46 ha), PP Strážný-Pod Obecním lesem (7,78 ha), PP Svatý Tomáš (60,11
ha), PP Tetřevská slať (18,94 ha), PP Trojmezná hora (386,58 ha), PP Úval Zvonková (51 ha), PP Vltavské stráně (8,16 ha),
PP Vltavský luh (1 714,34 ha), PP Zhůřský lom (0,75 ha), PP Žďárecká slať (34,64 ha), tj. MZCHÚ celkem 9 767,5 ha = 10,1 %

Ornitologický význam:
Navržená ptačí oblast pokrývá celý Národní park Šumava a část CHKO Šumava. Je to území s vysokou lesnatostí. Převládají
smrkové monokultury, na značných plochách se však zachovaly zbytky přirozených lesů. Nejvýznamnější jsou horské klimatické
smrčiny ve vrcholových partiích nad 1 100 m, značně poškozené kůrovcovou kalamitou, a smíšené smrko-jedlobukové lesy
v nižších polohách. Typickým ekosystémem Šumavy jsou početná vrchovištní a údolní rašeliniště, pokrytá převážně stromovými
a klečovými porosty borovice blatky. Z nelesních stanovišť jsou nejvýznamnější velké komplexy mokrých a rašelinných luk,
vzniklých hlavně extenzivním obhospodařováním nebo úplnou absencí hospodaření v posledních desetiletích.V území je proká-
záno 145 hnízdících druhů ptáků, především se jedná o druhy lesních a lučních biotopů. Celoevropsky významné je území zejmé-
na z hlediska přežívání reliktních populací některých boreálních druhů avifauny.
Mezi nejvýznamnější druhy oblasti patří lesní kurovití ptáci, zejména tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Jeho populace na Šu-
mavě je dnes jedinou reprodukceschopnou populací v rámci České republiky a představuje zhruba 90 % výskytu v České re-
publice. Velmi významná je i z hlediska ostatních zbytkových populací v rámci středohorských ekosystémů střední Evropy.
Typickými stanovišti jsou v současnosti klimatické smrčiny, podmáčené smrčiny a náhorní vrchoviště. Jádro hnízdního výsky-
tu je v oblastech obvykle nad 1 000-1 100 m, v nižších polohách je hnízdění ojedinělé. Velmi početná šumavská populace je-
řábka lesního (Bonasa bonasia) je vedle Alp největší ve střední Evropě. Druh se vyskytuje v zóně klimatických smrčin, ve
smíšených horských porostech, ale nejvyšší hustoty dosahuje v členitých územích, kde se prolíná les s bezlesím, často dlouho-
době neobhospodařovaným, v ekotonech na rozhraní smíšených porostů se zarůstajícím bezlesím, často na kontaktu s břeho-
vými porosty kolem menších toků. Zejména je početný v územích s mozaikou porostů olše šedé, lísky a jeřábu (potrava) s
jehličnany (úkryt). Velmi významná je zde i populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix), který je vázán hlavně na vrchoviště
náhorního a zejména údolního typu, rašelinné březiny, sukcesní plochy sekundárního bezlesí, částečně využívané jako louky či
pastviny, některé ležící ladem a v různém stupni zarůstání pionýrskými dřevinami. Populace tetřívka v navržené ptačí oblasti
Šumava společně s populací ve vojenském prostoru Boletice tvoří jádro výskytu druhu v celých jižních a západních Čechách.
Především ve smrčinách přirozeného charakteru a částečně i ve smrkových monokulturách ve vyšších polohách (cca nad
900 m) hnízdí v celé oblasti datlík tříprstý (Picoides tridactylus). Na stejných stanovištích, hlavně v rozvolněných porostech
a na jejich okrajích při různých typech bezlesí hnízdí kos horský (Turdus torquatus). Velmi početné jsou populace kulíška
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nejmenšího (Glaucidium passerinum) a sýce rousného (Aegolius funereus). Obě tyto sovy se vyskytují v celé oblasti a hníz-
dí jak ve smíšených porostech, tak i ve smrkových monokulturách, pokud zde naleznou vhodné hnízdní dutiny. Zejména
zbytky přirozených smíšených porostů jsou místem hnízdního výskytu datla černého (Dryocopus martius). Rozptýleně
v celé oblasti, především ve zbytcích starých bučin, hnízdí čáp černý (Ciconia nigra).
Velmi významná je v území populace chřástala polního (Crex crex), svým výskytem vázaného na mozaiku antropogenního
bezlesí. Pestrá mozaika bezlesých enkláv v různém stadiu sukcese a často ve vazbě na mokřady, vytváří specifické podmín-
ky i pro další druhy významné z hlediska ochrany přírody – pro bekasinu otavní (Gallinago gallinago), hýla rudého (Car-
podacus erythrinus), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), cvrčilku zelenou (Locustella naevia), ťuhýka obecného (Lani-
us collurio), ťuhýka šedého (Lanius excubitor), slavíka modráčka (Luscinia svecia) aj.
Šumava je také významnou oblastí výskytu některých druhů ptáků, jejichž populace nejsou početné, avšak jedná se o vzácné
druhy s nízkými populačními hustotami a nebo o malé izolované populace významné svou reliktností. Mezi takové druhy
patří sokol stěhovavý (Falco peregrinus), který zde na dvou lokalitách hnízdí víceméně nepřetržitě nejméně již od 80. let 20.
století. Na Šumavě se vyskytuje a hnízdí reintrodukovaná populace puštíka bělavého (Strix uralesnis). Jedná se o jedinou
oblast výskytu v Čechách a druhou v rámci celé České republiky. Malá izolovaná populace strakapouda bělohřbetého
(Dryocopos leucotos) je významným reliktem oblasti. Ostrůvkovitý hnízdní výskyt je vázaný úzce jen na zbytky smíšených
porostů přirozeného charakteru (květnaté a horské acidofilní bučiny pralesovitého charakteru). Lejsek malý (Ficedula parva)
je indikátorem smíšených lesů přirozeného charakteru se zastoupením mladých vývojových stadií lesa s převahou buku.

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena:

1998-2002

Čáp černý (Ciconia nigra) 8-10

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 500-700

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 40-50 MM

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 60-80 MM

Chřástal polní (Crex crex) 120-150 MM

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 90-120

Sýc rousný (Aegolius funereus) 90-140

Datel černý (Dryocopus martius) 100-150

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 60-90

Další druhy přílohy I:

1998-2002

Včelojed lesní (Pernis apivorus) 5-8

Luňák červený (Milvus milvus) 0-1

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 0-1

Moták pochop (Circus aeruginosus) 0-1

Moták pilich (Circus cyaneus) 0-4

Orel křiklavý (Aquila pomarina) 0-1

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus ) 2

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 1-2

Chřástal malý (Porzana parva) 0-1

Výr velký (Bubo bubo) 2-5

Puštík bělavý (Strix uralensis) 3-4

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2-4

Žluna šedá (Picus canus) 14-22

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 6-12

Skřivan lesní (Lullula arborea) 4-8

Slavík modráček (Luscinia svecica) 2-4

Lejsek malý (Ficedula parva) 22-44

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 150-200
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Druhy podle článku 4.2 směrnice o ptácích, pro které je ptačí oblast navržena: -

Druhy z Červeného seznamu:

2002

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 50

Kos horský (Turdus torquatus) 125-160

Monitoring:
� jeřábek lesní: dlouhodobé sledování populace v okolí Kašperských Hor až Kvildy, průzkum rozšíření v okrajových čás-

tech šumavského podhůří, doporučení pro management stanovišť
� tetřívek obecný: pravidelná sčítání na tokaništích, potrava
� chřástal polní: početnost populace, kroužkování, nároky na stanoviště, fidelita, návrhy na management bezlesí včetně

opatření pro pastvu a kosení luk aj.
� tetřev hlušec: početnost a rozšíření zbytkové populace, nároky na stanoviště, telemetrické sledování vypuštěných jedinců
� puštík bělavý: výsledky reintrodukčního programu
� datlík tříprstý: rozšíření, hustota populace a nároky na stanoviště (vč. vlivu kůrovcové kalamity) v oblasti Modravy
� hýl rudý: aktuální rozšíření a vývoj populace od osídlení Šumavy tímto druhem, biologie
� mapování hnízdního rozšíření ptáků Vltavského luhu (1993-1994)
� kvantitativní výzkum avifauny na plochách sekundárního bezlesí - Nové údolí, Krásná Hora, bývalý vojenský prostor

Dobrá Voda, Knížecí Pláně a další
� kvantitativní výzkum smíšených pralesovitých porostů
� ornitologický výzkum oblastí přirozeného výskytu smrku a studie vlivu odumírání lesů a různého typu managementu na

ornitocenózy – okolí Modravy (1998-2000)
� průběžná inventarizace první zóny NP a MZCHÚ v CHKO

Hlavní ohrožující faktory:
� stav lesních ekosystémů a jejich postižení vlivem kůrovcové kalamity, zejména stav zóny klimatických smrčin: usychání

a rozpad stromového patra porostů často na velkých plochách, vznik holin a fragmentace lesních ekosystémů (tetřev hlu-
šec, datlík tříprstý, kos horský)

� mimo území NP Šumava stále preference smrkových monokultur, velmi pomalé a neefektivní uplatňování principů pří-
rodě bližšímu hospodaření v lesích

� navrácení lesů na území NP obcím: problémy s uplatňováním speciálních managementů
� umělé zalesňování bezlesí (jeřábek lesní, tetřívek obecný, chřástal polní aj.)
� myslivost: nezákonný lov (puštík bělavý), vysoké stavy spárkaté zvěře blokující přirozené zmlazení jedle a buku
� zemědělství: intenzivní a neregulovaná pastva skotu (chřástal polní)
� meliorace z dřívější doby: degradace a zarůstání vrchovišť (tetřívek obecný, tetřev hlušec)
� nárůst antropogenního tlaku související s postupnou rekolonizací – rozvoj obcí, výstavba
� doprava: vzrůstající dopravní zatížení horské části Šumavy, zejména transity Vimperk - Strážný, Železná Ruda - Klatovy

a Železná Ruda - Hartmanice (narušení celistvosti území, přímé ohrožení druhů)
� turistické zatížení některých citlivých lokalit (Poledník, Plechý, Boubín, Povydří), přímé rušení (např. Nové Hutě), hra-

niční přechody (pod Plechým, Gsenget), vodácké zatížení horní Vltavy ve Vltavském luhu (týká se zejména tetřevovi-
tých ptáků, lokálně může jít i o kritický faktor)

� přímé rušení  související se sportovním rybolovem na pravém břehu Lipenské nádrže (tokaniště tetřívků)

potenciální faktory:
� výstavba: další rozvoj sídel a dopravy, např. Zhůří a pravý břeh Lipna (jeřábek lesní, tetřev hlušec, tetřívek obecný, chřás-

tal polní aj.)
� předpokládaný nárůst turistiky, tlaky na budování areálů pro zimní sporty
� nové hraniční přechody v citlivých územích (tetřev hlušec)
� změna struktury lesních porostů po kůrovcové kalamitě
� prodej půdy v národním parku
� další navýšení dopravního zatížení některých komunikací v citlivých lokalitách a územích: přemostění Lipna u Horní

Plané a následné podstatné zvýšení zátěže na pravém břehu Lipenské nádrže, zvýšení zátěže transitních komunikací, zej-
ména Hartmanice - Železná Ruda a Vimperk – Strážný (hlavně tetřev hlušec a tetřívek obecný)

Prioritní opatření:
– chránit nebo rekonstruovat přirozené biotopy
– uplatňovat speciální management na antropogenním bezlesí
– provádět osvětu mezi místními občany i návštěvníky území
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Čáp černý
– chránit zbytky lesů přirozeného charakteru
– v hospodářských lesích přírodě zavést bližší systém hospodaření využívající přirozenou druhou skladbu dřevin a směřující

i k věkové a prostorové rozrůzněnosti porostů
– zajistit klid na hnízdních lokalitách
– instalovat umělá hnízda

Jeřábek lesní
– podporovat, resp. neeliminovat listnaté stromy včetně pionýrských druhů (více než 10 %) ve smrčinách
– podporovat olši, břízu, vrbu podél toků
– nevysazovat v těsné blízkosti bystřin a bažin smrkové monokultury a nebudovat zde cesty
– umožnit spontánní sukcesi dřevin na světlinách a opuštěných polích a loukách
– ponechat části lesa přirozenému vývoji vč. ponechání stojících i padlých odumřelých stromů
– zavádět maloplošnou a výběrovou těžbu dřeva
– umožnit vytváření keřového patra
– podporovat bohatě vyvinuté bylinné patro vč. brusnicovitých rostlin regulací stavů spárkaté zvěře
– snížit ztráty na hnízdech a mláďatech regulací stavu pozemních predátorů, hlavně lišky obecné a prasete divokého
– omezit tlak turistiky na hlavní stanoviště

Tetřívek obecný
– chránit přirozená stanoviště, zejména rašeliniště, vyloučit odvodňování mokřadů
– optimalizovat stav sekundárních stanovišť – rozvolněné porosty bříz a dalších listnatých dřevin, nízké smíšené porosty

smrku a břízy, volné plochy, opuštěné a nesečené louky v blízkosti rašelinišť
– regulovat nebo vyloučit používání umělých i přirozených hnojiv na pozemcích v okolí rašelinišť
– zabezpečit nerušený průběh toku
– omezit rušení v době hnízdění a vyvádění mláďat (případně přímo omezit nebo vyloučit vstup do hnízdních lokalit v období

březen-červen)
– v zimním období odklonit turistické lyžařské trasy od zimovišť (Nové Hutě, Vchynice)
– zakázat sběr lesních plodů (borůvek, brusinek) v lokalitách výskytu a v letech neúrody
– chránit mraveniště
– snížit ztráty na hnízdech a mláďatech regulací stavu pozemních predátorů, hlavně lišky obecné a prasete divokého
– podporovat resp. neeliminovat pionýrské dřeviny, zejména břízu, v lesních porostech a v okolí rašelinišť, zároveň

s ponecháním dostatku volných bezlesých enkláv
– nezalesňovat nelesní enklávy
– na hnízdištích a potenciálních hnízdištích vyloučit nebo regulovat pastvu dobytka
– vyloučit aplikaci chemických látek při ochraně zemědělských kultur

Tetřev hlušec
– chránit zbytky přirozených smrkových porostů, zejména klimatických smrčin
– zásahy do lesních porostů provádět se zvláštním ohledem na zachování biotopu vhodného pro tetřevy (vytváření přírodě

bližších, prostorově strukturovaných porostů)
– zajistit těžbu a odvoz dřeva v období mimo 15.3.-15.7.
– pro ochranu lesních kultur nepoužívat chemické látky
– netěžit v porostech na tokaništích, ponechat je přirozenému vývoji
– vyloučit velké holoseče
– chránit při zásazích v lese plodonosné dřeviny, keře a polokeře
– chránit, případně obnovovat mraveniště
– v oblastech hnízdění zamezit volnému vstupu do porostů od března do června, v exponovaných oblastech výrazně

regulovat počet návštěvníků, nebudovat nové lesní cesty
– v zimním období nevést lyžařské turistické trasy oblastmi zimního výskytu
– regulovat predátory, zejména lišku obecnou a prase divoké

Chřástal polní
– zemědělské postupy na hnízdištích upravit tak, aby docházelo k co nejmenším přímým ztrátám a ničení hnízdního biotopu:

– kosit všechny louky od středu pozemku k jeho okrajům, neprovádět hromadným nasazením sekaček, udržovat co
nejpomalejší pojezdovou rychlost

– louky v dané lokalitě nekosit naráz (zachovat dostatek refugií)
– na rozsáhlejších bezlesých plochách s výskytem hnízdících chřástalů ponechat nejcennější lokality nekosené až do

poloviny srpna
– nezakládat trvalé pastviny v místech koncentrovaného výskytu
– vyloučit pastvu dobytka v okolí pramenišť a na podmáčených plochách, nezahajovat pastvu na místech chřástaly již

obsazených
– nepoužívat chemické látky
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– na zvláště cenných lokalitách s vysokou hustotou hnízdní populace snižovat početnosti některých predátorů, zejména
lišky obecné a prasete divokého

Zavést agro-environmentální program. Pro každého majitele/uživatele luk v zájmových lokalitách vypracovat základní har-
monogram sklízení luk a pastvy s ohledem na ochranu druhu. Příslušná opatření realizovat pružně, s ohledem na výsledky
monitoringu v dané sezóně.

Kulíšek nejmenší, sýc rousný
– zachovat zbytků lesních porostů přirozeného charakteru
– v hospodářských lesích zavést přírodě bližší systém hospodaření využívající přirozenou druhovou skladbu dřevin a

směřující i k věkové a prostorové rozrůzněnosti porostů
– v částech porostů ponechávat některé stromy až do fáze rozpadu pro zajištění dostatečné nabídky hnízdních možností,

neodstraňovat doupné stromy
– nezalesňovat uměle drobné proluky a nelesní enklávy
– v lokalitách, kde jsou v současnosti rozsáhlé smrkové monokultury, zvažovat možnost podpory sýce rousného

vyvěšováním vhodných hnízdních budek, zajištěných proti predátorům

Datel černý, datlík tříprstý
– zachovat zbytky lesních porostů přirozeného charakteru
– v hospodářských lesích zavést přírodě bližší systém hospodaření využívající přirozenou druhovou skladbu dřevin

a směřující i k věkové a prostorové rozrůzněnosti porostů
– v částech porostů ponechávat některé stromy až do fáze rozpadu pro zajištění dostatečné nabídky hnízdních možností,

neodstraňovat doupné stromy

Čáp černý
– chránit zbytky lesů přirozeného charakteru
– v hospodářských lesích přírodě zavést bližší systém hospodaření využívající přirozenou druhou skladbu dřevin

a směřující i k věkové a prostorové rozrůzněnosti porostů
– zajistit klid na hnízdních lokalitách
– instalovat umělá hnízda

Sokol stěhovavý
– vyloučit rušení na hnízdištích
– v případě nutnosti hlídat hnízda

Puštík bělavý
– chránit přirozené smíšené lesní porosty
– nezalesňovat nelesní enklávy
– podporovat hnízdní možnosti vyvěšováním vhodných hnízdních budek na některých lokalitách
– pokračovat v reintrodukčním programu a průběžně jej vyhodnocovat

Strakapoud bělohřbetý
– chránit smíšené lesy pralesovitého charakteru
– zavést lesnické postupy vedoucí k přirozené druhové skladbě i věkové a prostorové struktuře porostů
– neodstraňovat z porostů doupné stromy

Lejsek malý
– chránit smíšené lesy pralesovitého charakteru
– zavést lesnické postupy vedoucí k přirozené druhové skladbě i věkové a prostorové struktuře porostů

Bekasina otavní
– chránit mokřady na bezlesých plochách
– neodvodňovat
– nezalesňovat nelesní stanoviště
– vyloučit v podmáčených stanovištích pastvu dobytka

Kos horský
– chránit staré smrkové porosty, zejména v oblastech přirozeného výskytu smrku - zonálních smrčin
– zavést lesnické postupy vedoucí k přirozené druhové skladbě i věkové a prostorové struktuře porostů
– nezalesňovat nelesní stanoviště
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