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1 ÚVOD
V Litovelském Pomoraví bylo zaznamenáno celkem 246 druhů ptáků. Hnízdění bylo zjištěno u 143 druhů: před rokem 1900
hnízdilo pravděpodobně 129 druhů, v letech 1901−1980 135 druhů, v letech 1981−2009 120 druhů. Oblast je pro ptáky stále
významnější tahovou zastávkou, na tahu bylo zaznamenáno 237 druhů, 84 druhů ptáků zimuje. Celkem 4 druhy v průběhu
20. století byly introdukovány nebo se jednalo o utečence ze zajetí.
Relativně mladými biotopy v oblasti jsou štěrkopísková jezera: Chomoutovské, Moravičanské, Mohelnické, Poděbrady.
Dochází zde k postupné sukcesi na litorálech, mělčinách a rekultivacích. Nově vznikající porosty rákosu a orobince jsou
hnízdním biotopem pro vodní druhy ptáků − bukáčka malého (Ixobrychus minutus) − hnízdí v počtu 1−2 párů, chřástala
vodního (Rallus aquaticus) − hnízdí v počtu 5−7 párů, motáka pochopa (Circus aeruginosus) − hnízdí cca 4−7 párů.
Z druhů zařazených v příloze I směrnice o ptácích hnízdí v oblasti pravidelně 14 druhů. Velký ostrov v PR Chomoutovské
jezero je jedním ze tří pravidelných hnízdišť racka černohlavého (Larus melanocephalus) v ČR, od prvního prokázaného
hnízdění v roce 1997 zde populace vzrostla až na 16 párů v roce 2002, s následným kolísáním početnosti do 10 párů.

VÝZKUM A MONITORING PTÁKŮ
V Litovelském Pomoraví bylo v posledních letech realizováno více ornitologických průzkumů. Od roku 2005 včetně probíhá
monitoring ptáků vzhledem k vyhlášení ptačí oblasti Litovelské Pomoraví (nařízení vlády č. 23/2005 Sb., ze dne 15. prosince 2004). Monitorovány jsou předmětné druhy ochrany ptačí oblasti − ledňáček říční, strakapoud prostřední, lejsek
bělokrký a dále některé další druhy přílohy I směrnice o ptácích − moták pochop, racek černohlavý.

PŘEDMĚTY OCHRANY PTAČÍ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ
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Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Pravidelně hnízdí v kolmých hlinitých či písčitých stěnách břehů řeky Moravy a jejích přítoků a ve stěnách štěrkopískových jezer, v oblasti početnost silně kolísá od 4−17 párů. Nejvíce hnízdních nor se nachází na hlavním toku řeky Moravy
a v nejbližším okolí (např. hlinitá stěna lomu v k. ú. Stavenice, vzdálená 70 m od řeky). Jako potravní stanoviště využívá
vodní plochy včetně odstavených ramen i drobných tůní v lese. Oblastí protahují desítky a zejména na podzim po vyvedení
mláďat až stovky ledňáčků. Pravidelně zimuje, především na nezamrzajících tocích, zejména na hlavním toku Moravy,
ale i bočních ramenech. Hnízdní početnost silně kolísá. V NPR Ramena řeky Moravy Bureš & Retek (1993) zjistili v letech
1987−1993 1−5 párů, Retek (1995) v roce 1994 7 párů, Bureš při orientačním průzkumu v letech 1997−1999 0−1 až 2 páry,
Poprach (2005) v roce 2005 2 páry, Poprach (2007) v roce 2007 2 páry. V roce 2008 bylo v NPR nalezeno 14 obsazených nor,
přičemž většina párů hnízdila 2x v roce. Hnízda dvou nejblíže hnízdících párů byla vzdálena 300 m a oba tyto páry hnízdily
2× v roce. V celé ptačí oblasti bylo v roce 2008 zaznamenáno 17 hnízdících párů. Je zřejmé, že každoroční počet hnízdících
párů významně kolísá v závislosti na klimatických podmínkách v zimě, stavu vody v hnízdním období, termínu a četnosti
povodní a na dostupnosti a množství potravní nabídky (drobných rybek) (Poprach 2008). Populační trend: silně fluktuuje.
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Stálý druh, pravidelně hnízdící v lesích po celém území ptačí oblasti v počtu 240−260 párů. Hnízdní populace je vázána
na starší listnaté či smíšené porosty a limitována dostatkem starších stromů, vhodných pro hloubení hnízdních dutin,
a potravy. Jádrové území populace se nachází v komplexu lužního lesa mezi Litovlí a Horkou nad Moravou, mezi Mladčí
a Novými Zámky, hnízdí také v celé oblasti Doubravy. Na Třesíně doposud zaznamenán nebyl. Populační trend: stabilní.
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Pravidelně hnízdí v lesích po celém území ptačí oblasti v počtu 1900−2100 párů. Hnízdní populace je vázána na starší
listnaté či smíšené porosty a limitována dostatkem vhodných doupných stromů a potravy. Protahují zřejmě desetitisíce
jedinců. Populační trend: stabilní.
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2.1 CHOMOUTOVSKÉ JEZERO (PŘÍRODNÍ PAMÁTKA)
POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 1
Loc: 49°38’55.33”N, 17°14’22.67”E, bod v přehledové mapě č. 1
Pozorovací podmínky:
Ptáky je možné pozorovat z okraje dělící hráze malého a velkého jezera (obr. 3).
Vhodná doba pozorování:
V průběhu celého dne a v noci, východní směr pozorovacího stanoviště je v ranních hodinách v protisvětle.
Vyskytující se druhy ptáků:
Na vodní hladině lze pozorovat vodní druhy ptáků (potáplice, potápky, kachny, husy, lysky apod.). Pozorovací stanoviště je vhodné pro pozorování skrytě žijících ptáků − např. kvakoše nočního, bukáčka malého, chřástalů apod.
Vzhledem k výskytu rákosu obklopujícího stanoviště lze v hnízdním období pravidelně zaznamenat zpěv či hlas rákosníka proužkovaného, obecného, zpěvného a velkého, strnada rákosního, moudivláčka lužního a dalších běžných
druhů pěvců. V zimě v rákosinách zimuje sýkořice vousatá, kterou je možné z tohoto stanoviště také zaslechnout či
pozorovat. V podvečerních a nočních hodinách je toto stanoviště vhodné pro poslech soumračných a nočních druhů
ptáků − chřástali, bukáček malý, příp. slavík obecný nebo slavík modráček.

POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 2
Loc: 49°38’49.48”N, 17°14’31.56”E, bod v přehledové mapě č. 2
Pozorovací podmínky:
Ptáky je možné pozorovat z břehu obou uměle vytvořených mokřadů.
Vhodná doba pozorování:
V průběhu celého dne a v noci.
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Vyskytující se druhy ptáků:
Z vodních druhů ptáků lze zaznamenat běžné druhy kachen, slípku zelenonohou, lysku černou, příp. chřástala
vodního, ve vzdálenějším (jižním) mokřadu např. volavku popelavou či červenou. Z pěvců se pravidelně vyskytuje
rákosník zpěvný, obecný a proužkovaný, moudivláček lužní, strnad rákosní a některé další druhy (obr. 1).

POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 3
Loc: 49°39’15.09”N, 17°13’51.81”E, bod v přehledové mapě č. 3
Pozorovací podmínky:
Ptáky je možné pozorovat z břehu, z tohoto stanoviště je možné si prohlédnout vodní hladinu větší části velkého
jezera, severní část břehů velkého a středního (vegetací zarostlého) ostrova.
Vhodná doba pozorování:
Od poledních hodin až do večera, v dopoledních hodinách je větší (jižní) část velkého jezera v protisvětle.
Vyskytující se druhy ptáků:
Z vodních druhů ptáků lze zaznamenat většinu pravidelně i vzácněji protahujících druhů (blíže viz Pozorované ptačí
druhy), např. potáplici malou či severní, potápky, kachny, labuť velkou, slípku zelenonohou, lysku černou, na okrajích velkého jezera hnízdní kolonii racka chechtavého a při troše štěstí i racka černohlavého, na přelomu dubna
a května pravidelně a početně protahuje racek malý a rybák černý, vzácněji rybák obecný, bělokřídlý a bahenní,
velmi vzácně např. rybák dlouhoocasý.

POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 4
Loc: 49°39’28.21”N, 17°14’10.04”E, bod v přehledové mapě č. 4
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Pozorovací podmínky:
Severní břeh; z tohoto stanoviště je možné si prohlédnout vodní hladinu severovýchodní části velkého jezera,
včetně malého ostrova; zde se v roce 2009
zdržovali kormoráni malí.
Vhodná doba pozorování:
V odpoledních hodinách, ráno a dopoledne je větší část velkého jezera v protisvětle, záleží na pozorovacím směru.
Vyskytující se druhy ptáků:
Z vodních druhů ptáků lze zaznamenat
většinu pravidelně i vzácněji protahujících
druhů (blíže viz Pozorované ptačí druhy),
např. potáplici malou či severní, potápky,
kachny, labuť velkou, slípku zelenonohou,
lysku černou, na okrajích velkého jezera
hnízdní kolonii racka chechtavého a při
troše štěstí i racka černohlavého, na přelomu dubna a května pravidelně a početně
protahuje racek malý a rybák černý, vzácněji rybák obecný, bělokřídlý a bahenní,
velmi vzácně např. rybák dlouhoocasý.

CHARAKTERISTIKA LOKALITY CHOMOUTOVSKÉHO JEZERA:

Obr. 1: V posledních letech se na Chomoutovském jezeře zdržuje vzácná volavka červená (Ardea purpurea). Foto: Karel Poprach.

Relativně nově vzniklá lokalita těžbou
štěrkopísku. Počátek prvních těžebních
prací spadá do konce třicátých let 20.
století, kdy byl rozsah těžby zanedbatelný. Současnou podobu jezero získalo až
těžbou štěrkopísku započatou v polovině roku 1964 a ukončenou koncem roku
1978. V prosinci 1974 se začíná čerpat
pitná voda z velkého jezera a současně
je vyhlášeno I. pásmo hygienické ochrany.
Po ukončení odběru vody v prosinci 1987

(zhoršení biologické a chemické kvality vody) dochází ke zvýšení hladiny povrchové vody v jezeře a k zatopení některých
břehových porostů, především v trdlišti ryb na východním břehu velkého jezera, dvou menších ostrůvků na západním
břehu a části malého jezera. Ve druhé polovině 80. let 20. století bylo započato se zavážkou malého jezera, sahajícího
tehdy až k Chomoutovu, díky protestům ochránců přírody (Bureš, Poprach) byla zavážka zastavena. V roce 1993 je lokalita
vyhlášena přírodní rezervací (110,68 ha). Po roce 1993 dochází ke snížení odběru pitné vody ve vrtech v blízkosti rezervace a v souvislosti s povodní v červenci 1997 k dalšímu zvýšení povrchové vody v jezerech − k zatopení dalších břehových
porostů, ale také ke zvýšení hladiny již dříve zatopených litorálů a k odumření vegetace (vrba, bříza, olše, rákos). Zánik
litorálů byl v roce 1996 impulsem k zahájení rozsáhlejšího revitalizačního projektu, došlo k tvorbě dvou nových rozsáhlejších mokřadů v jihozápadní části rezervace a k vytvoření rozsáhlejších litorálů v prostoru malého jezera a jihozápadní části
velkého jezera. Z hlediska ochrany přírody byl důležitý převod práva hospodaření (pozemků) do Fondu chráněných území.
V prostoru Chomoutovského jezera a jeho nejbližším okolí bylo zaznamenáno 214 druhů ptáků. Níže jsou uvedeny druhy
pravidelně hnízdící, protahující nebo zimující a některé vzácné druhy. Nejedná se o vyčerpávající seznam všech druhů, ale
o příklady druhů, které lze více či méně pravidelně zastihnout.
POZOROVANÉ PTAČÍ DRUHY
HNÍZDÍCÍ DRUHY
Z vodních druhů ptáků na lokalitě pravidelně hnízdí: potápka roháč (Podiceps cristatus), labuť velká (Cygnus olor), kopřivka obecná (Anas strepera), kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák chocholačka (Aythya fuligula), chřástal vodní
(Rallus aquaticus), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), lyska černá (Fulica atra), racek černohlavý (Larus melanocephalus), racek chechtavý (Larus ridibundus), pisík obecný (Actitis hypoleucos), ledňáček říční (Alcedo atthis), z dravců
moták pochop (Circus aeruginosus) (obr. 2) a poštolka obecná (Falco tinnunculus), ze sov kalous ušatý (Asio otus), z dalších
řádů holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), kukačka obecná (Cuculus canorus), žluna
zelená (Picus viridis), strakapoud velký (Dendrocopos major), vlaštovka obecná (Hirondo rustica), konipas bílý (Motacilla
alba), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka obecná (Erithacus rubecula), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), bramborníček černohlavý (Saxicola
torquata), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), drozd zpěvný (Turdus philomelos), cvrčilka zelená
(Locustella naevia), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), rákosník
zpěvný (Acrocephalus palustris), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus),
sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), pěnice
pokřovní (Sylvia curruca), pěnice hnědokřídlá
(Sylvia communis), pěnice slavíková (Sylvia
borin), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček menší (Phylloscopus collybita),
budníček větší (Phylloscopus trochilus), lejsek šedý (Muscicapa striata), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora babka
(Parus palustris), sýkora lužní (Parus montanus), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora koňadra (Parus major), brhlík lesní (Sitta
europaea), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk
obecný (Lanius collurio), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica),
vrána šedá (Corvus cornix), špaček obecný
(Sturnus vulgaris), vrabec domácí (Passer domesticus), vrabec polní (Passer montanus),
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), zvonek zelený
(Carduelis chloris), stehlík obecný (Carduelis
carduelis), strnad obecný (Emberiza citrinella), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus).
Během posledních deseti let byly jako hnízdící druhy zjištěny:
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) − v počtu
2−3 párů, břehule říční (Riparia riparia), kulík říční (Charadrius dubius), ledňáček říční
(Alcedo atthis). U bukáčka malého a chřástala vodního nelze hnízdění vyloučit ani v současnosti, není však jednoznačně prokázáno.
V posledních letech je každoročně v hnízdní
sezóně pozorován kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) − adultní i juvenilní jedinec

Obr. 2: Moták pochop (Circus aeruginosus) hnízdí na lokalitě každoročně v počtu
několika párů. Foto: Karel Poprach.
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− a volavka červená (Ardea purpurea);
u obou těchto druhů je nutný monitoring
hnízdního výskytu a případného hnízdění.
Pravidelně se v hnízdním období na lovu
či přeletu vyskytuje rorýs obecný (Apus
apus) a jiřička obecná (Delichon urbica).
PROTAHUJÍCÍ DRUHY
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Během jarního i podzimního tahu lze
na lokalitě pravidelně zastihnout následující druhy ptáků: potáplice malá (Gavia stellata), potáplice severní (Gavia
arctica), potápka malá (Tachybaptus
ruficollis), potápka černokrká (Podiceps
nigricollis), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), husa polní (Anser fabalis),
husa běločelá (Anser albifrons), husa velká (Anser anser), kopřivka obecná (Anas
strepera), čírka obecná (Anas crecca),
kachna divoká (Anas platyrhynchos), osObr. 3: Přírodní rezervace Chomoutovské jezero je významnou ornitologickou lokalitou
tralka štíhlá (Anas acuta), čírka modrá
v Litovelském Pomoraví, v prostoru rezervace a v nejbližším okolí bylo zaznamenáno
(Anas
querquedula), lžičák pestrý (Anas
214 druhů ptáků. Foto: Karel Poprach.
clypeata), zrzohlávka rudozobá (Netta
rufina), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), včelojed lesní (Pernis apivorus), luňák hnědý
(Milvus migrans), moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal vodní (Rallus aquaticus), chřástal malý (Porzana parva),
lyska černá (Fulica atra), racek malý (Larus minutus), rybák černý (Chlidonias nigra), rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera), kulík říční (Charadrius dubius), pisík obecný (Actitis hypoleucos), rybák obecný (Sterna hirundo), břehule říční
(Riparia riparia), linduška lesní (Anthus trivialis), linduška luční (Anthus pratensis), konipas luční (Motacilla flava), konipas horský (Motacilla cinerea), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica
cyanecula), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), lejsek černohlavý (Ficedula
hypoleuca), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus).
ZIMUJÍCÍ DRUHY
V zimním období, a to i po zámrzu vodní hladiny, se pravidelně vyskytuje králíček obecný (Regulus regulus), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) a další běžné druhy zimní avifauny, nepravidelně např. brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
apod.
CELOROČNÍ VÝSKYT
V průběhu celého roku je možno zastihnout např. volavku bílou (Egretta alba) nebo volavku popelavou (Ardea cinerea)
a některé další druhy pěvců.
VZÁCNÉ DRUHY
Vzácně, většinou na tahu, se na lokalitě vyskytly: potápka žlutorohá (Podiceps auritus), volavka stříbřitá (Egretta garzetta), kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) − v roce 2009 se na podzim zdržovalo do zámrzu více než 10 ex., berneška
bělolící (Branta leucopsis), kajka mořská (Somateria mollissima), turpan černý (Melanitta nigra), turpan hnědý (Melanitta
fusca), orel mořský (Haliaeetus albicilla) − pozorovaný až v posledních letech, poštolka rudonohá (Falco vespertinus),
chřástal malý (Porzana parva), ústřičník velký (Haematopus ostralegus), jespák rezavý (Calidris canutus), jespák písečný
(Calidris alba), vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis), racek tříprstý (Rissa tridactyla), rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea),
rybák malý (Sterna albifrons), rybák bahenní (Chlidonias hybrida), slavík tmavý (Luscinia luscinia) a hýl rudý (Carpodacus
erythrinus).
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2.2 PLANÉ LOUČKY (přírodní rezervace)
POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 5
Loc: 49°37’21.64”N, 17°13’51.52”E, bod v přehledové mapě č. 5
Pozorovací podmínky:
Ptáky je možné zaznamenávat vizuálně a akusticky (skrytě žijící rákosinové druhy).
Vhodná doba pozorování:
V průběhu celého dne a v noci, na jaře ptáci intenzivně zpívají zejména v ranních hodinách (cca 6−10 hod.), poté
zpěv utichá a oživuje odpoledne a v podvečer (cca 17−20 hod.).
Vyskytující se druhy ptáků:
Pozorovací stanoviště je vhodné pro pozorování skrytě žijících ptáků − chřástala vodního, slípky zelenonohé (většinou jen akustická determinace). Vzhledem k porostu rákosu obklopujícího stanoviště lze v hnízdním období pravidelně zaznamenat zpěv či hlas rákosníka proužkovaného, obecného a zpěvného, strnada rákosního, moudivláčka
lužního a dalších běžných druhů ptáků. V podvečerních a nočních hodinách je toto stanoviště vhodné pro poslech
soumračných a nočních druhů ptáků − chřástala vodního, slípky zelenonohé, slavíka obecného apod.
CHARAKTERISTIKA LOKALITY PLANÉ LOUČKY
Komplex mokřadních luk s množstvím tůní a bažin, s porosty rákosu, vrbin a olšin, s přechody od sušších společenstev,
rozloha 52,6 ha. Z hlediska ptačích biotopů jsou významné trvale zvodněné tůně s bohatým rákosovým porostem, břehové
porosty tůní a ramen, měkký a bažinný luh, luční porosty. Ornitologicky opomíjená lokalita, chybí soustavný dlouhodobý
ornitologický monitoring. Vzhledem k blízkosti Olomouce je okolí Planých louček intenzivně navštěvováno (obr. 4).
POZOROVANÉ PTAČÍ DRUHY
HNÍZDÍCÍ DRUHY
Z vodních druhů ptáků na lokalitě pravidelně hnízdí: slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), chřástal vodní (Rallus aquaticus) − pozorován pár vodící mláďata, lyska černá (Fulica atra), z dravců před několika lety pravidelně hnízdil moták
pochop (Circus aeruginosus) v počtu 2−3 párů, v posledních letech však jako hnízdící druh vymizel (domnělý důvod − rušení
bobry, predace geograficky nepůvodními druhy šelem − psík mývalovitý, mýval severní?), pravidelně dále hnízdí poštolka
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Obr. 4: Rozsáhlé a trvale podmáčené porosty orobince s množstvím trvale zvodněných
a vegetací zarostlých tůní a bažin jsou rájem pro vodní skrytě žijící druhy ptáků. Přírodní rezervace Plané loučky. Foto: Karel Poprach.

obecná (Falco tinnunculus), ze sov kalous
ušatý (Asio otus), z dalších řádů holub
hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička
divoká (Streptopelia turtur), kukačka
obecná (Cuculus canorus), žluna zelená
(Picus viridis), strakapoud velký (Dendrocopos major), střízlík obecný (Troglodytes
troglodytes), pěvuška modrá (Prunella
modularis), červenka obecná (Erithacus
rubecula), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), drozd
zpěvný (Turdus philomelos), cvrčilka říční
(Locustella fluviatilis), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus),
rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris),
rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), pěnice pokřovní (Sylvia curruca),
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis),
pěnice slavíková (Sylvia borin), pěnice
černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček
menší (Phylloscopus collybita), budníček
větší (Phylloscopus trochilus), lejsek šedý
(Muscicapa striata), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora babka
(Parus palustris), sýkora modřinka (Parus
caeruleus), sýkora koňadra (Parus major),
brhlík lesní (Sitta europaea), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), žluva hajní
(Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius
collurio), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), vrána šedá (Corvus cornix), špaček obecný
(Sturnus vulgaris), vrabec polní (Passer
montanus), pěnkava obecná (Fringilla
coelebs), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), zvonek zelený (Carduelis chloris),
stehlík obecný (Carduelis carduelis), strnad obecný (Emberiza citrinella), strnad
rákosní (Emberiza schoeniclus).

DRUHY PROTAHUJÍCÍ, ZIMUJÍCÍ ČI DRUHY S CELOROČNÍM VÝSKYTEM
Lokalita nebyla dlouhodobě ornitologicky sledována, komplexní seznam protahujících druhů ptáků proto není znám. Lze
předpokládat tah běžných druhů, z vzácnějších druhů např. dudka chocholatého (Upupa epops), cvrčilky zelené (Locustella naevia), cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides) apod. V hnízdním období se pravidelně vyskytuje při sběru potravy
čáp bílý (Ciconia ciconia), na tahu/v zimě byl zaznamenán bukač velký (Botaurus stellaris).

2.3 JEZERO PODĚBRADY
POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 6
Loc: 49°37’25.38”N, 17°13’37.15”E, bod v přehledové mapě č. 6
Pozorovací podmínky:
Ptáky je možné zaznamenávat vizuálně a akusticky.
Vhodná doba pozorování:
V průběhu celého dne.
Vyskytující se druhy ptáků:
Vyjma výše zmíněných hnízdících druhů ptáků lze na tahu předpokládat i některé vzácnější druhy, např. potáplice,
potápky, kachny apod.
CHARAKTERISTIKA
Původně štěrkopískové jezero, nyní sloužící pro rekreaci (koupání) a rybolov, intenzivně rekreačně využívané, lokálně
s litorály a břehovými porosty.
POZOROVANÉ PTAČÍ DRUHY
HNÍZDÍCÍ DRUHY
Z vodních druhů ptáků na lokalitě pravidelně hnízdí: labuť velká (Cygnus olor), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus),
lyska černá (Fulica atra), poštolka obecná (Falco tinnunculus), ze sov kalous ušatý (Asio otus), z dalších řádů holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), kukačka obecná (Cuculus canorus), žluna zelená (Picus
viridis), strakapoud velký (Dendrocopos major), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka obecná (Erithacus rubecula), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), drozd zpěvný
(Turdus philomelos), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnice hnědokřídlá (Sylvia
communis), pěnice slavíková (Sylvia borin), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), lejsek šedý (Muscicapa striata), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus),
sýkora babka (Parus palustris), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora koňadra (Parus major), brhlík lesní (Sitta europaea), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), sojka obecná
(Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), vrána šedá (Corvus cornix), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrabec polní (Passer montanus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), zvonek zelený (Carduelis
chloris), stehlík obecný (Carduelis carduelis), strnad obecný (Emberiza citrinella), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus).
DRUHY PROTAHUJÍCÍ, ZIMUJÍCÍ ČI DRUHY S CELOROČNÍM VÝSKYTEM
Lokalita nebyla ornitologicky sledována, komplexní seznam protahujících druhů ptáků proto není znám.

2.4 PP ZÁTRŽE (MOHELNICKÉ A MORAVIČANSKÉ JEZERO)
POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 35
Loc: 49°46’9.20”N, 16°57’31.48”E, bod v přehledové mapě č. 35
Pozorovací podmínky:
Západní břeh Moravičanského jezera, z tohoto místa je možno si prohlédnout větší část hladiny jezera.
Vhodná doba pozorování:
Na jaře a na podzim − tah ptáků, od poledne až do večera; ráno a dopoledne je pozorovací stanoviště v protisvětle.
Vyskytující se druhy ptáků:
Lze pozorovat vodní druhy ptáků vyskytující se na otevřené hladině (potáplice, potápky, kormorány, kachny, husy,
lysky apod.), viz jmenný seznam výše.

POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 36
Loc: 49°46’14.28”N, 16°57’29.55”E, bod v přehledové mapě č. 36
Pozorovací podmínky:
Ptáky je možné pozorovat z pěší cesty vedoucí kolem jezera a procházející v blízkosti sedimentačních nádrží s rozsáhlejšími porosty orobince a rákosu, na náplavu jezera zapojený porost měkkého luhu (vrby apod.), částečně lze
pozorovat ptáky na hladině jezera.
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Vhodná doba pozorování:
Pozorování ptáků (vizuální, akustické) v prostoru nádrží v hnízdním období v průběhu celého dne, pozorování ptáků
na jezeře − na jaře a na podzim − od poledne až do večera; ráno a dopoledne je pozorovací stanoviště v protisvětle.
Vyskytující se druhy ptáků:
V hnízdním období − labuť velká, slípka zelenonohá, chřástal vodní, bukáček malý apod., z pěvců rákosník obecný,
zpěvný a proužkovaný, strnad rákosní, moudivláček lužní, na jezeře lze pozorovat vodní druhy ptáků na otevřené
hladině zejména v období tahu (potáplice, potápky, kachny, husy, lysku), viz jmenný seznam výše.

POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 37
Loc: 49°46’23.52”N, 16°57’47.15”E, bod v přehledové mapě č. 37
Pozorovací podmínky:
Jižní břeh Mohelnického jezera v prostoru průplavu a propojení s Moravičanským jezerem; z tohoto místa je možno
si prohlédnout větší část hladiny Mohelnického jezera, včetně sedimentační plochy.
Vhodná doba pozorování:
Na jaře a na podzim − tah ptáků, v průběhu celého dne.
Vyskytující se druhy ptáků:
Lze pozorovat vodní druhy ptáků vyskytující se na otevřené hladině (potáplice, potápky, kormorány, kachny, husy,
lysky apod.), viz jmenný seznam výše.

POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 38
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Loc: 49°46’33.21”N, 16°57’59.13”E, bod v přehledové mapě č. 38
Pozorovací podmínky:
Trdliště v jihovýchodní části Mohelnického jezera; je možné zde pozorovat v hnízdním období některé vodní druhy
ptáků, pohled na hladinu Mohelnického jezera je omezený úhlem pozorování.
Vhodná doba pozorování:
V hnízdním období v průběhu celého dne, v době tahu ptáků na jaře a na podzim zejména dopoledne, v odpoledních
hodinách je směr pozorování v protisvětle.
Vyskytující se druhy ptáků:
V době hnízdění např. potápka roháč, lyska černá, kachna divoká, lovící ledňáček říční, v době tahu vodní druhy
ptáků vyskytující se na otevřené hladině (potáplice, potápky, kormoráni, kachny, husy, lysky apod.), viz jmenný
seznam výše.

POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 39
Loc: 49°46’46.37”N, 16°57’45.58”E, bod v přehledové mapě č. 39
Pozorovací podmínky:
Východní břeh Mohelnického jezera; vhodné k pozorování ptáků zejména na jarním či podzimním tahu.
Vhodná doba pozorování:
V době tahu ptáků na jaře a na podzim zejména ráno a dopoledne, v odpoledních hodinách je hladina jezera v protisvětle.
Vyskytující se druhy ptáků:
V době tahu vodní druhy ptáků na otevřené hladině (potáplice, potápky, kormoráni, kachny, husy, lysky apod.), viz
jmenný seznam výše.

CHARAKTERISTIKA LOKALITY PP ZÁTRŽE (MOHELNICKÉ A MORAVIČANSKÉ JEZERO)
Relativně nově vzniklá lokalita těžbou štěrkopísku, v roce 1994 bylo Moravičanské jezero vyhlášeno přírodní rezervací
(92,15 ha) z důvodu ochrany cídivky peřesté (Hippochaete variegata) rostoucí na náplavech jezera. Pro ptáky jsou obě
jezera významnou zastávkou při jarním i podzimním tahu. V hnízdním období jsou hodnotné zejména litorály části břehů
obou jezer, zejména pak v okolí pozorovacího stanoviště č. 36, ale i např. jihovýchodní části břehů Mohelnického jezera.
Lokalita není intenzivně ornitologicky sledována, proto výčet hnízdících a zejména protahujících druhů ptáků není úplný.

POZOROVANÉ PTAČÍ DRUHY
HNÍZDÍCÍ DRUHY
Na lokalitě pravidelně hnízdí: potápka malá
(Tachybaptus ruficollis), potápka roháč (Podiceps cristatus), bukáček malý (Ixobrychus
minutus) − 1 pár, labuť velká (Cygnus olor),
kachna divoká (Anas platyrhynchos), moták
pochop (Circus aeruginosus), káně lesní (Buteo
buteo), bažant obecný (Phasianus colchicus),
křepelka polní (Coturnix coturnix), chřástal
vodní (Rallus aquaticus), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), lyska černá (Fulica
atra), kulík říční (Charadrius dubius), čejka
chocholatá (Vanellus vanellus), pisík obecný
(Actitis hypoleucus), holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), hrdlička divoká (Streptopelia
turtur), kukačka obecná (Cuculus canorus),
žluna zelená (Picus viridis), strakapoud velký
(Dendrocopos major), strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius), strakapoud malý (Dendrocopos minor), skřivan polní (Alauda arvensis), břehule říční (Riparia riparia) (obr. 5),
konipas bílý (Motacilla alba), konipas horský
(Motacilla cinerea), střízlík obecný (TrogloObr. 5: Břehule říční (Riparia riparia) hnízdila v PP Zátrže pravidelně, recentně
dytes troglodytes), pěvuška modrá (Prunella
hnízdí nepravidelně. Foto: Karel Poprach.
modularis), červenka obecná (Erithacus rubecula), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), bramborníček černohlavý (Saxicola
torquata), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), drozd zpěvný (Turdus philomelos), cvrčilka zelená
(Locustella naevia), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), rákosník
zpěvný (Acrocephalus palustris), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus),
sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice
slavíková (Sylvia borin), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), lejsek šedý (Muscicapa striata), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), mlynařík dlouhoocasý
(Aegithalos caudatus), sýkora babka (Parus palustris), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora koňadra (Parus major),
brhlík lesní (Sitta europaea), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), žluva hajní
(Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), špaček
obecný (Sturnus vulgaris), vrabec polní (Passer montanus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), zvonek zelený (Carduelis chloris), stehlík obecný (Carduelis carduelis), dlask tlustozobý (Coccothraustes
coccothraustes), strnad obecný (Emberiza citrinella), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus).
PROTAHUJÍCÍ DRUHY
Během jarního i podzimního tahu lze na lokalitě pravidelně zastihnout tyto druhy: potáplice malá (Gavia stellata), potáplice severní (Gavia arctica), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), kormorán
velký (Phalacrocorax carbo), husa polní (Anser fabalis), husa běločelá (Anser albifrons), husa velká (Anser anser), kopřivka
obecná (Anas strepera), čírka obecná (Anas crecca), kachna divoká (Anas platyrhynchos), ostralka štíhlá (Anas acuta),
čírka modrá (Anas querquedula), lžičák pestrý (Anas clypeata), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), polák velký (Aythya
ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), chřástal vodní (Rallus aquaticus), lyska černá (Fulica atra), racek malý
(Larus minutus), rybák černý (Chlidonias nigra), rybák obecný (Sterna hirundo), slavík obecný (Luscinia megarhynchos).
CELOROČNÍ VÝSKYT
V průběhu celého roku je možno zastihnout např. volavku bílou (Egretta alba) nebo volavku popelavou (Ardea cinerea)
a některé další druhy pěvců. Pravidelně na lokalitě loví ledňáček říční (Alcedo atthis), hnízdící na řece Moravě. V hnízdním
období byla pozorována i bekasina otavní (Gallinago gallinago), její hnízdění ale nebylo prokázáno.
VZÁCNÉ DRUHY
Vzácně, většinou na tahu či v zimě, se na lokalitě vyskytly např.: berneška bělolící (Branta leucopsis), berneška rudokrká
(Branta ruficollis), orel mořský (Haliaeetus albicilla), orel křiklavý (Aquila pomarina), orel královský (Aquila heliaca),
dřemlík tundrový (Falco columbarius). V roce 2009 se několik týdnů zdržoval na Moravičanském jezeře juvenilní pelikán
africký (Pelecanus rufescens) − utečenec ze ZOO v Salzburgu, později odchycen a vrácen zpět do ZOO.
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2.5 ZAPLAVOVANÉ NIVNÍ LOUKY
POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 16
Loc: 49°40’18.47”N, 17°11’31.26”E, bod v přehledové mapě č. 16

POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 17
Loc: 49°42’21.92”N, 17° 9’29.11”E, bod v přehledové mapě č. 17
Pozorovací podmínky:
Zaplavená nivní louka a z části zaplavené pole v jihovýchodní části lokality.
Vhodná doba pozorování:
Na jaře po zaplavení louky vodou (březen−duben), v hnízdním období (květen), v dopoledních hodinách je louka
v protisvětle. Do mokřadu není vhodné vstupovat a ptáky rušit.
Vyskytující se druhy ptáků:
V době hnízdění a na tahu výše uvedené druhy ptáků.

CHARAKTERISTIKA

!
12

Nivní louka u Pňovic, jedna z mála v Litovelském Pomoraví na jaře každoročně bohatě zaplavená z vodoteče Kobylník,
protékajícího po jejím jihozápadním okraji. Trvale zvodnělé jezírko v jižní části lokality je uměle vytvořené. Lokalita je
významná pro ptáky jak v době hnízdění (hnízdní a potravní biotop), tak v období tahu (potravní a odpočinkový biotop
pro protahující bahňáky). V Litovelském Pomoraví se dále nacházejí ornitologicky zajímavé, nepravidelně zaplavované
nivní louky, a to v závislosti na stavu vody v řece Moravě: louky u Štěpánova (salaše) − pozorovací stanoviště č. 16, louky
u Řimic.
POZOROVANÉ PTAČÍ DRUHY
HNÍZDÍCÍ DRUHY
Na lokalitě pravidelně hnízdí: potápka malá (Tachybaptus ruficollis), labuť velká (Cygnus olor), kachna divoká (Anas platyrhynchos). V hnízdním období se při sběru potravy vyskytuje volavka bílá (Egretta alba), volavka popelavá (Ardea cinerea),
čáp černý (Ciconia nigra) a čáp bílý (Ciconia ciconia).
PROTAHUJÍCÍ DRUHY
Během jarního tahu lze na lokalitě zastihnout následující druhy: z kachen − kopřivka obecná (Anas strepera), čírka obecná
(Anas crecca), kachna divoká (Anas platyrhynchos), ostralka štíhlá (Anas acuta), čírka modrá (Anas querquedula), lžičák
pestrý (Anas clypeata), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), z bahňáků kulík říční (Charadrius
dubius), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), slučka malá (Lymnocryptes minimus), bekasina otavní (Gallinago gallinago), vodouš šedý (Tringa nebularia), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), vodouš bahenní (Tringa glareola), pisík obecný
(Actitis hypoleucos), z řádu krátkokřídlí slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), z pěvců např. linduška luční (Anthus
pratensis) apod.

2.6 ŘEKA MORAVA, JEJÍ RAMENA A PŘÍTOKY
POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40
11
12
18
19
21
22
23
24
25
26
40

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pozorovací
Pozorovací
Pozorovací
Pozorovací
Pozorovací
Pozorovací
Pozorovací
Pozorovací
Pozorovací
Pozorovací
Pozorovací

stanoviště
stanoviště
stanoviště
stanoviště
stanoviště
stanoviště
stanoviště
stanoviště
stanoviště
stanoviště
stanoviště

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

11
12
18
19
21
22
23
24
25
26
40

(Loc
(Loc
(Loc
(Loc
(Loc
(Loc
(Loc
(Loc
(Loc
(Loc
(Loc

49°40’27.91”N, 17°10’17.95”E), bod v přehledové mapě č. 11
49°40’59.35”N, 17° 8’59.88”E), bod v přehledové mapě č. 12
49°41’20.89”N, 17° 7’17.77”E), bod v přehledové mapě č. 18
49°41’52.43”N, 17° 6’58.77”E), bod v přehledové mapě č. 19
49°42’2.60”N, 17° 4’5.97”E), bod v přehledové mapě č. 21
49°42’36.55”N, 17° 2’48.98”E), bod v přehledové mapě č. 22
49°42’47.94”N, 17° 2’24.76”E), bod v přehledové mapě č. 23
49°42’56.76”N, 17° 1’33.13”E), bod v přehledové mapě č. 24
49°43’6.44”N, 17° 0’57.06”E), bod v přehledové mapě č. 25
49°43’12.82”N, 17° 0’40.19”E), bod v přehledové mapě č. 26
49°44’5.55”N, 16°59’33.38”E), bod v přehledové mapě č. 40

Pozorovací podmínky:
Vybrané stanoviště řeky Moravy, jejích ramen a přítoků, po celém území CHKO Litovelské Pomoraví.

Vhodná doba pozorování:
Po celý rok, kdykoli v průběhu dne,
nejaktivnější jsou ptáci v hnízdním období mezi 6−11 hod., v poledních hodinách aktivita ptáků klesá a narůstá
v podvečer.
Vyskytující se druhy ptáků:
V době hnízdění a na tahu výše zmíněné druhy. V místech, kde řeka Morava
či její ramena a přítoky procházejí lužním lesem, lze zaznamenat ptačí druhy
typické pro biotop lužního lesa, včetně
některých druhů vázaných na ekotonová stanoviště (např. cvrčilku zelenou
a říční, ťuhýka obecného, moudivláčka
lužního apod.).

CHARAKTERISTIKA:
Řeka Morava s rameny a přítoky vytváří větvící se anastomózní systém vnitrozemské říční
delty, mezi Litovlí a Štěpánovem s přirozeně
meandrující činností bez regulace, z větší
části protékající panenskou přírodou lužních
lesů.
Jelikož druhy ptáků, které je možné na jedObr. 6: Ledňáček říční (Alcedo atthis) je typický obyvatel většiny vodních toků
notlivých stanovištích řeky Moravy a příp.
a nádrží v Litovelském Pomoraví. Jeho hnízdní populace každoročně významně
jejích přítocích či ramenech pozorovat, jsou
kolísá od 4 do 17 hnízdících párů. Je jedním ze tří druhů, pro něž byla vyhlášena
podobné či totožné, jsou informace k těmto
ptačí oblast Litovelské Pomoraví. Foto: Karel Poprach.
pozorovacím stanovištím shrnuty na jednom
místě v textu.
U Litovle, nazývané také „hanácké Benátky“, se nachází přírodní památka Hvězda, kde se v jednom místě stékají dvě
vodoteče − Malá Voda a Struska a pokračují rovněž jako dva samostatné vodoteče, aby se pod Litovlí jejich vody mohly
setkat.

POZOROVANÉ PTAČÍ DRUHY
HNÍZDÍCÍ DRUHY
Říční náplavy, břehy a břehové porosty jsou významným hnízdním biotopem kachny divoké (Anas platyrhynchos), pisíka
obecného (Actitis hypoleucos) − hnízdí do 10 párů, kulíka říčního (Charadrius dubius) − hnízdí do 10 párů, ledňáčka říčního
(Alcedo atthis) − hnízdí 5−15 párů (obr. 6), konipase bílého (Motacilla alba) a konipase horského (Motacilla cinerea), střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes), cvrčilky říční (Locustella fluviatilis) a některých dalších druhů pěvců. V hnízdním
období bývá pozorována čírka obecná (Anas crecca) a čírka modrá (Anas querquedula), které zde pravděpodobně hnízdí.
Při sběru potravy je pravidelně zaznamenávána volavka popelavá (Ardea cinerea).
PROTAHUJÍCÍ DRUHY
Vzhledem ke svému charakteru „páteře krajiny“ vytváří řeka Morava přirozený migrační biokoridor; pravidelně protahují
desítky a stovky jedinců ledňáčka říčního (Alcedo atthis), kulíka říčního (Charadrius dubius), pisíka obecného (Actitis hypoleucos), konipase bílého (Motacilla alba) i horského (Motacilla cinerea), cvrčilky říční (Locustella fluviatilis), pravidelně
je zaznamenáván vodouš kropenatý (Tringa ochropus), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), z vzácnějších dravců např.
orlovec říční (Pandion haliaetus), luňák hnědý (Milvus migrans).
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2.7 LUŽNÍ LES
POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26
7 − Pozorovací stanoviště č. 7 (Loc 49°39’12.24”N, 17°12’29.08”E), bod v přehledové mapě č. 7
8 − Pozorovací stanoviště č. 8 (Loc 49°39’23.00”N, 17°11’48.02”E), bod v přehledové mapě č. 8
9 − Pozorovací stanoviště č. 9 (Loc 49°39’36.68”N, 17°11’19.34”E), bod v přehledové mapě č. 9
10 − Pozorovací stanoviště č. 10 (Loc 49°40’20.90”N, 17°10’33.53”E), bod v přehledové mapě č. 10
13 − Pozorovací stanoviště č. 13 (Loc 49°40’50.27”N, 17° 9’17.97”E), bod v přehledové mapě č. 13
14 − Pozorovací stanoviště č. 14 (Loc 49°40’37.87”N, 17°10’23.32”E), bod v přehledové mapě č. 14
15 − Pozorovací stanoviště č. 15 (Loc 49°40’24.50”N, 17°11’12.07”E), bod v přehledové mapě č. 15
18 − Pozorovací stanoviště č. 18 (Loc 49°41’20.89”N, 17° 7’17.77”E), bod v přehledové mapě č. 18
19 − Pozorovací stanoviště č. 19 (Loc 49°41’52.43”N, 17° 6’58.77”E), bod v přehledové mapě č. 19
20 − Pozorovací stanoviště č. 20 (Loc 49°42’19.60”N, 17° 6’6.45”E), bod v přehledové mapě č. 20
22 − Pozorovací stanoviště č. 22 (Loc 49°42’36.55”N, 17° 2’48.98”E), bod v přehledové mapě č. 22
23 − Pozorovací stanoviště č. 23 (Loc 49°42’47.94”N, 17° 2’24.76”E), bod v přehledové mapě č. 23
24 − Pozorovací stanoviště č. 24 (Loc 49°42’56.76”N, 17° 1’33.13”E), bod v přehledové mapě č. 24
25 − Pozorovací stanoviště č. 25 (Loc 49°43’6.44”N, 17° 0’57.06”E), bod v přehledové mapě č. 25
26 − Pozorovací stanoviště č. 26 (Loc 49°43’12.82”N, 17° 0’40.19”E), bod v přehledové mapě č. 26
Pozorovací podmínky:
Interiér lužního lesa; s prvky ekotonu.
Vhodná doba pozorování:
V hnízdním období duben−červen, v dopoledních (6−11 hod.) a odpoledních (14−20) hodinách, kdy ptáci intenzivně
zpívají, v poledne se hlasová aktivita ptáků snižuje. V průběhu června zavládne v plně zapojeném a olistěném lese
po celý den šero, ptáky lze většinou determinovat jen akusticky, současně utichá i zpěvná aktivita.
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Vyskytující se druhy ptáků:
V době hnízdění a na tahu výše uvedené druhy ptáků.

CHARAKTERISTIKA:
Litovelské Pomoraví je charakteristické rozsáhlými porosty lužního
lesa (lesy tvoří asi 60 % rozlohy oblasti), na něž jsou vázána typická společenstva ptáků. Ve starších lesních porostech byla zjištěna
denzita 16,1 párů na hektar (Bureš 1993). Z větší části se v interiéru
lesa vyskytují a hnízdí tzv. dutinové druhy, stavějící si svá hnízda
v dutinách většinou vytvořených jinými druhy (šplhavci) nebo v přirozeně vyhnilých dutinách. Šplhavci (strakapoudi, žluny, datel) si tesají
dutiny vlastní.

POZOROVANÉ PTAČÍ DRUHY
HNÍZDÍCÍ DRUHY
Čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus), jestřáb
lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), káně lesní (Buteo buteo), holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), kukačka obecná (Cuculus canorus), puštík
obecný (Strix aluco), žluna šedá (Picus canus), žluna zelená (Picus
viridis), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) (obr. 7),
strakapoud malý (Dendrocopos minor), linduška lesní (Anthus trivialis), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka obecná (Erithacus rubecula), kos černý
(Turdus merula), drozd zpěvný (Turdus philomelos), drozd brávník
(Turdus viscivorus), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), pěnice
černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), budníček menší (Phylloscopus collybita), lejsek šedý (Muscicapa striata), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) (obr. 8), mlynařík
dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora babka (Parus palustris),
sýkora lužní (Parus montanus), sýkora modřinka (Parus caeruleus),
sýkora koňadra (Parus major), brhlík lesní (Sitta europaea), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), šoupálek krátkoprstý (Certhia

Obr. 7: Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) je
třetím předmětným druhem ochrany ptačí oblasti Litovelské Pomoraví. Hnízdí v celé ptačí oblasti v počtu
240−260 párů, v lužních lesích spolu se strakapoudem
velkým je to nejhojnější druh šplhavce. Foto: Karel
Poprach.

brachydactyla), žluva hajní (Oriolus oriolus), sojka obecná (Garrulus glandarius),
vrána šedá (Corvus cornix), krkavec velký
(Corvus corax), špaček obecný (Sturnus
vulgaris), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), dlask tlustozobý (Coccothraustes
coccothraustes), strnad obecný (Emberiza
citrinella).
Následující druhy ptáků jsou v lužním lese
pravidelně zaznamenávány a také v něm
hnízdí, nejsou to však druhy typické pro
lužní les a vyskytují se na jeho ekotonových stanovištích (paseky, bezlesí a louky
uvnitř lesa) − bažant obecný (Phasianus
colchicus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), drozd kvíčala (Turdus
pilaris), cvrčilka zelená (Locustella naevia), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis),
rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris),
Obr. 8: Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) je dalším druhem, pro kterého byla
pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnice
vyhlášena ptačí oblast Litovelské Pomoraví. Hnízdí pravidelně v celé ptačí oblasti
hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice
v počtu 1900−2100 párů. Foto: Karel Poprach.
slavíková (Sylvia borin), budníček větší
(Phylloscopus trochilus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), straka obecná (Pica pica), vrabec polní (Passer montanus), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), zvonek zelený (Carduelis chloris), stehlík obecný (Carduelis carduelis), konopka obecná
(Carduelis cannabina), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus).
V jehličnatých (smrkových) porostech, které se v lužních lesích rovněž místy nacházejí, je možno zaznamenat: králíčka
obecného (Regulus regulus), králíčka ohnivého (Regulus ignicapillus), sýkoru parukářku (Parus cristatus) a sýkoru úhelníčka (Parus ater).
Vzácně a nepravidelně je v hnízdním období pozorován luňák hnědý (Milvus migrans) a luňák červený (Milvus milvus).
Hnízdění luňáka červeného bylo prokázáno (Poprach et al. 1995), hnízdění luňáka hnědého doposud prokázáno nebylo,
ale je pravděpodobné. Celoročně se vyskytuje volavka popelavá (Ardea cinerea), jejíž hnízdění rovněž nebylo prokázáno.
PROTAHUJÍCÍ A INTRODUKOVANÉ DRUHY
Protahuje např. lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), vzácně slavík tmavý (Luscinia luscinia), v minulosti byl introdukován krocan divoký (Meleagris gallopavo), který se v současnosti již v lesích nevyskytuje.

2.8 TŘESÍN
POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 27
Loc: 49°42’33.21”N, 17° 0’58.53”E, bod v přehledové mapě č. 27
Pozorovací podmínky:
Okraj vzrostlého bukového lesa.
Vhodná doba pozorování:
V hnízdním období duben−červen, v dopoledních (6−11 hod.) a odpoledních (14−20) hodinách, kdy ptáci intenzivně zpívají, v poledne se hlasová aktivita ptáků snižuje.
Vyskytující se druhy ptáků:
V době hnízdění výše uvedené druhy ptáků.

POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 28
Loc: 49°42’43.99”N, 17° 0’34.17”E, bod v přehledové mapě č. 28
Pozorovací podmínky:
Rozsáhlejší porost vzrostlého bukového lesa.
Vhodná doba pozorování:
V hnízdním období duben−červen, v dopoledních (6−11 hod.) a odpoledních (14−20) hodinách, kdy ptáci intenzivně
zpívají, v poledne se hlasová aktivita ptáků snižuje.
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Vyskytující se druhy ptáků:
Zde je možno jako na jednom z mála pozorovacích stanovišť v Litovelském Pomoraví zastihnout holuba doupňáka (vizuální
pozorování i hlas), příp. lejska malého.

CHARAKTERISTIKA:
V severozápadní části Litovelského Pomoraví vystupuje z nížinné nivní oblasti
Třesínským prahem kras Třesína. Lesy
jsou zde listnaté (dubohabřiny, bučiny),
smíšené a jehličnaté (s převahou smrku).
V okolí zvolených pozorovacích stanovišť
(č. 27, 28) se nacházejí zejména starší
porosty bučin.

POZOROVANÉ PTAČÍ DRUHY
HNÍZDÍCÍ DRUHY

!
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Jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), káně lesní
(Buteo buteo), bažant obecný (Phasianus
colchicus), holub doupňák (Columba oenas), holub hřivnáč (Columba palumbus),
Obr. 9: Čáp černý (Ciconia nigra) je tradičním hnízdícím druhem Litovelského Pomohrdlička divoká (Streptopelia turtur),
raví. Foto: Karel Poprach.
kukačka obecná (Cuculus canorus), puštík obecný (Strix aluco), žluna zelená (Picus viridis), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos
major), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), strakapoud malý (Dendrocopos minor), linduška lesní (Anthus
trivialis), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), pěvuška modrá (Prunella
modularis), červenka obecná (Erithacus rubecula), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), drozd zpěvný (Turdus philomelos), drozd brávník (Turdus viscivorus), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), pěnice hnědokřídlá
(Sylvia communis), pěnice slavíková (Sylvia borin), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček lesní (Phylloscopus
sibilatrix), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), králíček obecný (Regulus
regulus), králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), lejsek šedý (Muscicapa striata), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis),
mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora babka (Parus palustris), sýkora parukářka (Parus cristatus), sýkora
úhelníček (Parus ater), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora koňadra (Parus major), brhlík lesní (Sitta europaea),
šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla), žluva hajní (Oriolus oriolus),
ťuhýk obecný (Lanius collurio), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), vrána šedá (Corvus cornix), krkavec velký (Corvus corax), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrabec polní (Passer montanus), pěnkava obecná
(Fringilla coelebs), zvonek zelený (Carduelis chloris), stehlík obecný (Carduelis carduelis), konopka obecná (Carduelis
cannabina), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), strnad obecný (Emberiza citrinella).
Pravidelně v předjaří lze zaznamenat houkání výra velkého (Bubo bubo), jehož hnízdění zde bylo prokázáno ve druhé polovině minulého století nálezem hnízda s mláďaty. Na tahu s možností hnízdění byl zaznamenán lejsek malý (Ficedula
parva).
PROTAHUJÍCÍ DRUHY
Protahuje např. lejsek malý (Ficedula parva) a běžné druhy pěvců.

2.9 DOUBRAVA
POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 29, 30, 31, 32, 33, 34
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č.
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(Loc
(Loc
(Loc
(Loc
(Loc
(Loc

49°44’37.03”N, 17° 2’34.71”E), bod v přehledové mapě č. 29
49°44’53.16”N, 17° 4’19.73”E), bod v přehledové mapě č. 30
49°45’1.51”N, 17° 0’52.95”E), bod v přehledové mapě č. 31
49°45’38.50”N, 16°59’23.98”E), bod v přehledové mapě č. 32
49°46’5.05”N, 16°59’6.02”E), bod v přehledové mapě č. 33
49°46’50.73”N, 17° 0’4.40”E), bod v přehledové mapě č. 34

Pozorovací podmínky:
Vybrány starší lesní porosty na Doubravě, převážně listnaté a smíšené.
Vhodná doba pozorování:
V hnízdním období duben−červen, v dopoledních (6−11 hod.) a odpoledních (14−20) hodinách, kdy ptáci intenzivně zpívají, v poledne se hlasová aktivita ptáků snižuje. Hlasová aktivita ptáků (zpěv) u některých druhů narůstá
i v podzimních měsících.
Vyskytující se druhy ptáků:
V době hnízdění a na tahu výše uvedené druhy ptáků.

CHARAKTERISTIKA:
V severní části Litovelského Pomoraví vystupuje morfologicky „zvlněná“ a výše položená oblast Doubravy. Lesy jsou zde
listnaté (dubohabřiny, bučiny), smíšené a jehličnaté (smrk).

POZOROVANÉ PTAČÍ DRUHY
HNÍZDÍCÍ DRUHY
Čáp černý (Ciconia nigra) (obr. 9), včelojed lesní (Pernis apivorus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), káně lesní (Buteo buteo), bažant obecný (Phasianus colchicus), holub doupňák (Columba oenas), holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), kukačka obecná (Cuculus canorus), puštík obecný (Strix
aluco), žluna zelená (Picus viridis), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), strakapoud
prostřední (Dendrocopos medius), strakapoud malý (Dendrocopos minor), linduška lesní (Anthus trivialis), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka
obecná (Erithacus rubecula), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), drozd zpěvný (Turdus philomelos),
drozd brávník (Turdus viscivorus), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice
slavíková (Sylvia borin), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), budníček menší
(Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), králíček obecný (Regulus regulus), králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), lejsek šedý (Muscicapa striata), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos
caudatus), sýkora babka (Parus palustris), sýkora parukářka (Parus cristatus), sýkora úhelníček (Parus ater), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora koňadra (Parus major), brhlík lesní (Sitta europaea), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla), žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), sojka
obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), vrána šedá (Corvus cornix), krkavec velký (Corvus corax), špaček
obecný (Sturnus vulgaris), vrabec polní (Passer montanus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), zvonek zelený (Carduelis
chloris), stehlík obecný (Carduelis carduelis), konopka obecná (Carduelis cannabina), dlask tlustozobý (Coccothraustes
coccothraustes), strnad obecný (Emberiza citrinella).
PROTAHUJÍCÍ DRUHY
Protahují běžné druhy pěvců, nad PR Doubrava byl pozorován např. orel křiklavý (zmíněn je rovněž u Moravičanského
jezera).

2.10 ŠTĚRKOPÍSKOVNA NÁKLO
POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ Č. 41
Loc: 49°40’13.16”N, 17°8’12.94”E, bod v přehledové mapě č. 41
Pozorovací podmínky:
Jihovýchodní břeh jezera, z tohoto místa je možno si prohlédnout celé jezero.
Vhodná doba pozorování:
Na jaře a na podzim − tah ptáků, v průběhu celého dne, v odpoledních hodinách je západní část hladiny jezera
v protisvětle. Vzhledem k velikosti jezera je pro pozorování ptáků vhodný stativový dalekohled.
Vyskytující se druhy ptáků:
Lze pozorovat vodní druhy ptáků vyskytující se na otevřené hladině (potáplice, potápky, kormorány, kachny, husy,
lysky apod.), viz jmenný seznam výše.

CHARAKTERISTIKA:
Relativně nově vzniklá lokalita těžbou štěrkopísku. I když se tato lokalita nachází těsně za hranicí CHKO Litovelské Pomoraví, byla do tohoto průvodce zařazena z důvodu možnosti zde pozorovat protahující ptáky, s vazbou na Litovelské Pomo-
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raví. Lokalita je významná zejména pro protahující a příp. zimující vodní druhy ptáků. V návaznosti na provádění skrývky
a přítomnost sedimentačních nádrží může být lokalita významná i pro tah a pozorování bahňáků. V letním období je jezero
intenzivně turisticky využívané a pro pozorování ptáků nevhodné.

POZOROVANÉ PTAČÍ DRUHY
HNÍZDÍCÍ DRUHY
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Podrobný dlouhodobý ornitologický průzkum zde nebyl prováděn. Lokalita byla v minulosti významným hnízdištěm břehule
říční (Riparia riparia), ze vzácnějších druhů pravděpodobně hnízdí kachna divoká (Anas platyrhynchos), bažant obecný
(Phasianus colchicus), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), lyska černá (Fulica atra), kulík říční (Charadrius dubius),
pisík obecný (Actitis hypoleucus), holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), hrdlička
divoká (Streptopelia turtur), kukačka obecná (Cuculus canorus), žluna zelená (Picus viridis), strakapoud velký (Dendrocopos major), skřivan polní (Alauda arvensis), břehule říční (Riparia riparia), konipas bílý (Motacilla alba), konipas horský
(Motacilla cinerea), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka obecná (Erithacus rubecula), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), bramborníček černohlavý
(Saxicola torquata), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), drozd zpěvný (Turdus philomelos), cvrčilka
zelená (Locustella naevia), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus),
rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice slavíková (Sylvia borin), pěnice
černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), lejsek
šedý (Muscicapa striata), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora babka
(Parus palustris), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora koňadra (Parus major), brhlík lesní (Sitta europaea), šoupálek
dlouhoprstý (Certhia familiaris), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrabec polní
(Passer montanus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), zvonek zelený (Carduelis
chloris), stehlík obecný (Carduelis carduelis), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), strnad obecný (Emberiza
citrinella), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus).
PROTAHUJÍCÍ DRUHY
Během jarního i podzimního tahu lze na lokalitě pravidelně zastihnout tyto druhy: potáplice malá (Gavia stellata), potáplice severní (Gavia arctica), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), kormorán
velký (Phalacrocorax carbo), husa polní (Anser fabalis), husa běločelá (Anser albifrons), husa velká (Anser anser), kopřivka
obecná (Anas strepera), čírka obecná (Anas crecca), kachna divoká (Anas platyrhynchos), ostralka štíhlá (Anas acuta),
čírka modrá (Anas querquedula), lžičák pestrý (Anas clypeata), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya
fuligula), racek malý (Larus minutus), rybák černý (Chlidonias nigra), rybák obecný (Sterna hirundo).
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a AOPK ČR, Praha, msc.
• Poprach, K., 2009: Monitoring ptáků v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví v roce 2009. Závěrečná zpráva z projektu. Dep. ČSO, Praha
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