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Výskyt a hnízdění ptáků na dolním a horním toku řeky

Opavy v letech 1993-2001

Observation and breeding of birds in lower and upper course
of river Opava in 1993-2001

Radim KoévARA

lJvod

V rozmezí let 1993- 2001 jse m provádě l ornitolog ická pozorování na dvou úsecích řeky

Opavy. V letech 1993-200 I to byl doln í tok od Kravař (most si lnice Kravaře-Štítina) po soutok
s řekou Odro u. Kromě samotné řeky byla v tomto úseku sledována také slepá ramena a potok
Jasénka po ČOV Hlu č ín . Opava je v této části dlouh á 26,5 km a proték á východním směrem

okresy Opava a Ostrava v kvadrátech 6074, 6174 a 6175 . Nadmořsk á výška klesá od 234 m n. m.
po 210m n. m. V úseku Kravaře-Jile šov ice není tok regulovaný, nal ézaj í se zde tři nízké splavy,
četné vysoké břehy a řeka zde vytváří množství meandrů. Od Jilešovic po Děhylov a částečně u
Loděn ice je koryto zregulované (zde j sou dva jezy), konec řeky po j ej í ústí do Odry je opět

blízký přirozenému stavu.
V roce 200 I jsem v hnízdním období navíc sledoval také horn í tok řeky Opavy, respektive

je den z přítoků Opavy - Středn í Opavu, která spolu s Bílou a Černou Opavou řeku Opavu vytvá
ři . Tento horní úsek byl sledován v délce osmi kilometrů mezi obcemi Vidly a Vrbno pod Pradě

dem (okres Bruntál). Nadrnořsk á výška klesá od 760 m n. m. po 556 m n. m a řeka protéká
kvadráty 5869 a 5870.

Metodika

Ptáci byli sledováni v různou denní dobu, zejména však v rann ích a dopoledn ích hodinách,
tj. v době j ejich nejv ět š í aktivity. Zaznamenávány byly všechny druh y ptáků vázané svým vý
skytem nebo přímo hnízděním na vodní tok, ř íčn í náplavy a břehy řeky. Na dolním úseku byli
ptáci v letech 1993-1 997 a 1999-200 I sledováni nepravidelně v různých částech vodního toku,
v roce 1998 pak systematicky v průběhu celého roku v celé délce vybraného úseku. Řeka byla
rovněž je dnou až dvakrát ročně splavena na č l unu, což umožnilo lépe prozkoumat jej í koryto,
zejména kolmé břehy. Horn í úsek byl sledován pouze během hnízdní sezóny v období 3.-26.
června 200 I , a to vždy v celém jej ím úseku .

Výsledky

potápka malá tTachybaptus ruficollis)

Prav ide l ně na dolnim toku řeky p řezimuje, pozorována v počtu 1-\3 ex. v období 12.11.
2 1A. Hnízdí na blízkém rybníce Š t ě pá n, do roku 1994 v četn ě hnizd ila také na Poštovním rybníce
(KOČVARA 1999).
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potápka roháč (Podiceps cristatus)

Na řece se vyskyt uje ojed iněle, pozoro vána v období 30 .7.-15. 10. v počtu 1- 2 ex. na sta
rém korytě řeky u Vinn é hory u Hluč ína . Na okoln ích vodn ích nádr žích běžná, hnízdění bylo
zazn amenáno na Štěpánu, Poštovním rybníku, rybníku Bezedn o, Rak ovec, Bobro v a Chobot
(KOČVARA 1999).

potápka černokrká (Podiceps nigrico//is)

Pozorov ána jen j ednou 24. z á ř í 1994,2 ex . na starém korytě u řeky Opavy u Hlučína . Mímo
hnízdní sezónu běžně na okoln ích rybní cích , hnízdí na rybníce Štěpán (KOČVARA 1999 ).

volavka bílá (Egretta a/ba)

Poz~rována dvakrát, 7. ll. 1995,2 ex. a 9. 12. 1995, I ex. na břehu řeky u Jilešovic (P.
VONDRAČEK) .

volavka popelavá (Ardea cinerea)

Běžně se vyskytuje na dolním toku v průběhu celéh o roku v počtu 1- 5 ex. Nejbližší hníz
diště se nalézá v PP Hranečník u Pišt ě .

labut' velká (Cygnus %r)

Na řece pozorována v obd obí 12. .10. až 28. I. v počtu 1-26 ex. přev ážn ě u Jilešovic. 6. 12.
1993, 26 ex. u Jilešovic (P. VONDRAČEK). Nejblíže hnízdí na rybníce Štěpán (KOČVARA
1999).

kopřivka obecná (Anas streperai

Hn ízdění bylo zaznamenáno pouze v roce 1994, kdy hnízdil je den pár na staré m korytě u
Vinné hory, hnízdo bylo umístěno šest metrů od vodn í hladiny v poro stu kop řivy dvoudomé
iUrtica dioica). Dne 2. 6. nalezeno hnízdo s 10 vejci , 30 . 7. byla pozorov ána samice se sedmi
odro stlým i mláďaty . Výsledná den zita činí 0,4 páry na 10 km řeky, V oko lí bylo hnízdění za
znamenáno na rybn íce Štěpán, Přehyn i , Rakovci , Chobotu, Poštovn ím a Lihovarském rybn íce a
potoku Štěpánka (KOČVARA 1999) .

čírka obecná (Anas crecca)

Pozorována jen jednou, 2 1. 4. 1998 , 2 ex. na slepém rameni řeky u Háje ve Slezs ku.

kachna divoká (Anas platyrhynchoss

Zazn amenána pouze na dolním toku , kde se vyskytuje celoročně . Hojně zde hnízdí , hnízdě
ní bylo zaznamenáno v různých částech od Kravař až po soutok s Odrou. V roce 1998 hnízdilo
v tomto úseku řeky osm párů , denzita čin í 3 páry na 10 km řeky. V zimních měs ících je hojná
především u Jile šovic, kde řeka větši nou nezamrzá. Pozorována v počtu 1- 384 ex., 16. 12. 1995,
384 ex. u Jilešovic (P. VONDRÁČEK ) .
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ostralka ští hlá (Anas acuta)

Na ř ece pozorována j en j ednou, 13. 4 . 1996, pár u Jile šovi c (P. VONDRÁČEK) .

čírka modrá (Anas querquedu/a)

Pozorována jen j ednou, 21 . 4. 1998 , 4 M a 3 F na slepém rameni řeky u Háje ve Slezsku,
hnízdění bylo prokázáno na rybníce Štěpán (KOČVARA 1999) .

polák velký (Ay/hya/erina)

Na řece pozorován dvakrát, 21. 9.1993, samec u Loděnice, 30 . 3.1996,42 ex. u Jilešovic
(P. VONDRÁČEK) . V okolí bylo hnízdění zaznamenáno na rybníce Štěpán, Chobot, Nezmar,
Přehyn ě , Bobrov, Rakovec, Lihovarském, Pošto vním a štěrkovně u Hlučína (KOČVARA 1999 ).
Na řece nehnízdí.

polák chocholačka (Aythya/u/igu/a)

Pozorován častěji než předchoz í druh a na řece rovněž hnízdí. Zastižen v VI, V111 a XII
v počtu 1-7 ex . u Děhylova, Jile šovic a Hlučína. Hnízdění zaznamenáno v roce 1994 na starém
korytě řeky u Vinné hory , v roce 1998 pak u Jile šovic , Výsledná denzita činí 0,4 párů na 10 km
řeky. V okolí hní zdí rovněž na Štěpánu, Přehyni, Bobrovu, Chobotu a štěrkovně u Hlučína

(KOČVARA 1999).

hohol severní (Bucepha/a clangu/a)

Na řece zastižen dvakrát, 27 . II . 1993 , I ex. u Jilešovic (P. VONDRÁČEK), 30 . 3. 1996,7
M a 4 F na stej né lokalitě (P. VONDRÁČEK).

morčák velký (Mergus merganser)

Pozorován j en j ednou, 6. 3. 1997 , I Ma 4 Fu Jile šovic (P. VONDRÁČEK).

chřástal vodní (Ral/us aquaticus)

Na řece Opavě zasti žen dvakrát, 4 . 12. 1994 , I ex. na starém korytě u Vinné hory , 2. I.
1996, I ex. u Loděnice . V zimních měsících rovněž pozorován u potoka Jasénka. V okolí bylo
zaznamenáno hnízdění pouze na rybn íce Štěpán (KOČVARA 1999) , v roce 2001 taktéž u ben
zínk y u Hlučína, kde bylo 4. 7. nale zeno mládě v prachovém šatě (s A: CZERNIK, H.
OLŠOVS KÁ) .

slípka zelenonohá (Ga//inu/a ch/oropus)

Zast ižena v XI a XII na starém korytě u Vinn é hory, Loděníce a Jile šovic v počtu 1- 2 ex..
V okolí bylo hnízdění zjištěno na rybní ce Štěpán, Přehyn i , štěrkovně u Hlučína a Štěpánce u
Kravař (KOČVARA 1999).

lyska černá (FIIUca atra)

Pozorov ána v období 22 . 8. až 20 . 2. v počtu 1- 31 ex. u Děhyl ova a Jilešovi c. 16. 12. 1995,
3 1 ex . u Děhylova (P. VONDRÁČEK). V okolí hnízdí na Štěpánu , Přehyni , Rakovci, Chobotu a
Štěpánce u Kravař (KOČVARA 1999).
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kulík říční tCharadrius dubiu s)

Pozorován v ce lém úse ku do lního toku, v roce 1998 bylo hnízděn í zaznamenáno u Děhylo

va, 9. 6. byl pozorován pár s dvěma mláďaty v pra chovém šatě, hnízd il zde tedy pou ze jeden pár
při denzitě 0,4 párů na 10 km řeky. Hojněj i hnízdí v oko lí, zejmé na na půdních odkryvech
v okolí štěrkoven (Hl uč ín a Doln í Bene šov ), také na louk ách u Kozm ic a na rybníce Přehyni a
Bezed nu (KOČVARA 1999).

čejka chocholatá (Van ellus vanellu s)

Běžně hnízdí v oko lí řeky na lou kách a polích (KOČVAR A 1999), zaj ímavé je hnízděn í
j edn oho páru přímo v říčním korytě na nápl avech štěrku mez i Jilešovicerni a Hájem ve Slezsk u,
kde byla 9. 6. 1998 pozorována dvě mláďata v prachovém šatě, hn ízdí denzita tak čin í 0,4 párů

na 10km řeky .

sluka lesní (Scolopax rusticola)

Pozorov ána jen jednou, 13. 3. 1994 , 1 ex . na staré m korytě u Vinné hory u Hluč ína.

vodouš kropenatý (Tringa ochropusy

Ojediněle pozorován u Děhylova a Jilešovic, v roce 1998 pravděpodobně hní zdil na břehu

řeky mezi Jile šov icemi a Hájem ve Slezsk u, kde byl 9 . 6. 1998 pozorován varující pár
s mládětem, výsledná denzita čin í 0,4 párů na 10 km řeky. V předchozích letech pravděpodobně

hnízdíl na rybní cích u Bohuslavic, kde neb yl v roce 1998 zaznamenán (KOČVARA 1999).

pisfk obecný (Actitis Ilypoleucos)

Pozorován v obdo bí 12.4. až 30 .6. na celém doln ím úseku řeky, v roce 1998 bylo zazna
menáno hn ízdění celkem sedmi párů, celk ová den zit a tak činí 2,6 párů na 10 km řeky. Tento údaj
patří k nižším hodn otám , než uvádí ŠŤASTNÝ et al. ( 1996) . Celkově však bylo na vhodn ých
lokalitách Hlučínska v roce 1998 zaznamenáno hnízděn i 10 párů (KOČVARA 1999) , na řece

Opavě tak hnízdí podstatná část populace zdejš ího regionu .

racek chechtavý (Larus ridibundus)

Běžně se vys kyt uje na dolním toku řeky v průběhu celého roku , pozorován v počtu 1- 80
ex.

ledňáček říčnf (Alcedo attllis)

Vyskytuje se ce loročně, v celé m úseku dolního toku hn ízdilo v roce 1998 pět párů (1,9 párů

na 10 km řeky) , a to zejména mezi Hájem ve Slezsk u a Štítinou, kde se nalézá množstv í vhod
ných břehů, u Jilešovice a Vinné hory. V předchozích letech hnízdil také u Mart inova, u potoka
Jasénka a na staré m korytě u Vinné hory. Zjištěná denzita odpovídá údajům v l íteratuře

rstASTNÝ et al. 1996).
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břehule říč n í (Ripar ia riparia)

Hn ízdí na dvou místech doln ího toku. Mez i Jilešovicerni a Hájem ve Slezs ku se nalézá
velmi malá hn ízdn í ko lonie čítaj ící 10 nor (v letech 1998- 2001 zde hnízdil o šes t párů) . Druh á
kol on ie se nalézá u Kravař-Kout, kde se v roce 1998 nalézalo osm nor a hn ízd ilo zde rovněž šest
párů.

konipas luční (Motacillajlava)

Poměrně vzácný, v roce 1998 bylo zazn ame náno hnízděn í u Ji lešovic, v předchozích letech
také při ústí potoka Jasénk a. Výsledná denzita č iní 0,4 párů na 10 km řeky.

konipas horský (Motacilla cinerea)

Na dolním toku pozorován pouze mím o hnízdní sezó nu v obd obí 10.9. až 24 . 12. v počtu

2- 3 ex. Hnízd í na Střední Opavě , kde bylo v roce 2001 zaznamenáno hnízdění šesti párů při

denzitě 0,8 párů na I km řeky. Ta to hodn ota patří k nižším denzitám, než uvád í štASTNÝ et al.
(1996).

konipas bílý (Motacilla alba)

Zazn amenán na horním i doln ím toku Opavy, v obou částech řeky rovněž hn ízd í. Na Střed

ní Opavě bylo zazn amenáno hnízdění pou ze dvou párů (0,3 párů na I km řeky) . Mnohem počet

něji hn ízdí na dolním toku, kde byl pozorován v počtu 1-5 ex. Hnízdí v celém úseku dolního
toku, v roce 1998 bylo zaznamenáno v těsné blízkost i řeky hnízděn í celkem 10 párů (3,8 párů na
10 km řeky) .

skorec vodní (Cine/us cine/us)

Pozorován pou ze na Středn í Opavě, kde také hn ízdí. V roce 200 1 jsem zde zazname na l
hnízděn í dvou párů při denzitě 0,3 páry na 1 km řeky . Tato hodn ota odpoví dá údajům uváděným

ŠŤASTNÝM et al. ( 1996).

Diskuse, závěry

V roce 1993-2001 jsem zazname nal na doln ím toku řeky Opav y celkem 30 druhů ptáků ,

z toho zde II druhů také hn ízdilo. K nejpočetněj ším patří kachn a divoká, pisík obec ný a konipas
bílý, za nejcennějš í lze považovat hnízděn í vodo uše kropenatého a konipasa l učního. Na Střední

Opavě jsem v roce 200 I zaznamena l výskyt a hnízděn í tří druhů vázaných na řeku, z nichž
nejpočetněj š í byl kon ipas horský.
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Summa ry

Author observed breed ing and nonbreeding birds in lower ( 1993-2001) and upper (200 I )
course of river Opava . In upper course he registered three breeding species. Two pairs of Dipper
(Cine/us cine/us) and White Wagtail (Motacilla alba) , both with density of O,3 pairs and six pairs
of Winter Wagtail (Motacitla cinerea) with density of 0,8 pairs per 10 km of river. In lower
course of river Opava author registered eleven breed ing birds. Ther e were breed ing Gadw all
(Anas streperai, Tufted Duck (Ay/hya .fuligula), Little Ringed Plover (Charadrius dubius),
Lapwing (Vanel lus vanel /us), Yellow Wagtai l tMotacilla jlava) and rare Green Sandpiper
(Tringa ochropus), all in one pair (0,4 pairs per 10 km of the river) . From other species author
recorded five pairs ( 1,9 pairs per 10 km) of Common Kingfisher (A/cedo au his s and two breed
ing colony (bot h with six breed ing pairs) of Bank Swallow (Ripa ria riparia ). Most common
were Wild Duck (Anas platyrhynchos) with eight pairs (3,0 pairs per 10 km) and Common
Sandpiper tActitis hypoleucos ) with seven pairs (2,6 pairs per 10 km of the river). Ther e were
abundant close to the river White Wagtail too, with density of 3,8 pairs per 10 km of the river
(total 10 breeding pairs). Other observed birds were most common in nonbreeding season.
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