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Zajímavá pozorování ptáků z oblasti Jeseníků v letech

1999-2001
Interesting observation of birds from Jeseníky Mountains in 1999-2001
Radim KoévARA
Úvod
V letec h 1999-2001 jsem opakovaně navštěvoval v období června až září různé lokality v
oblast i Hrubé ho Jese níku a blízké ho okolí , přičemž jsem zaznamenal několik zají mavých poznatků týkajícíc h se jak zji štění vzác ných ptačí ch druh ů, tak nevšedních pozorován í v neobvyklé
n admořské výšce č i při vyso ké hn ízdní denzitě .

Výsledky
luň ák če rvený

(Mi/v us milvus)

Dne 13. září 1999 j sem spolu s H. OLŠO VSKOU pozoroval dospěl ého samce p ři přeletu
nad Vysoko u holí.
mot ák lužn í (Ci rcus pygargus)
Dne 13. července a 9. září 1999 j sem s H. OLŠOVSKOU pozoroval dospěl ého samce při
nad Vysoko u holí.

p řel etech

sokol stě hovavý (Fa/co peregrinus)
V obdo bí 13. až 17. září 1999 jsem s H. OLŠOVSKOU opakovaně pozoroval v okolí Vysoké hole dospělého jedince.
k ře pelka

polní (Cotumix coturnix s

Ve dnech 3. a 4. července 2000 jsem na pastvinách u obce Branná (okre s Šumperk) zaznamenal ve výšce 740 m n. m. na ploše 2 km' celkem 12 tokajících samců , což představuje případ
nou denzitu šesti párů na I knr' . ŠŤASTNÝ et al. ( 1996) uvádí maximální zji št ě nou početnost
2,5 ex. na I km' .
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kulí k

hn ědý

rehek za hra dnl (Phoenicurus ph oenicurus)

(Charadrius morinellus)

Dne 17. a 18. září 1999 jse m spol u s H. OLŠOVSKOU pozoroval dva jedince v blízkosti
turistické stezky na severozápadnim svahu Vysoké hole, 18. 9. též př í m o na turistické stezce na
severovýc hodním svahu . Jednalo se o d os pěl ého jedi nce a ptáka v prvním roce života. Oba kulíc i
byli velm i krotcí a dalo se k nim přiblížit až na vzdálenost šesti metrů . Pozorování bylo akcepto váno Faunistic kou komisí pod číslem 31/ 1999. Rád bych poděkoval p. OLŠÁKOVI z Hradce
Králové, který mě zapůjči l fotoa parát a kulíc i tak mohli být vyfotografováni. Snímek je k zhlédnut í na www stránkách České faunistické komise.
Tento .d ruh zde byl pozorován i v průběhu hnízdní sezóny a v předchozím roce (H.
OLŠOVSKA, V. PA V~L in vt;rb). Hn ízdění bylo v Jesen íkách prokázán o pouze v roce 1985, a
to na stejné lokalitě (ŠTASTNY et al. 1996), v roce 1999 též na Lučni hoře v Krkonoších (www
stránky ČFK) .
holub

doupňák (Columba

oenas)

Ve dnech 16., 17. a 26. června 2001 byl opakovaně pozorován tokající samec pod vrcholem
u obce Filipovice (okres Jeseník) v n adm ořské výšce 950 m n. m. Samec se ozýva l ze
smíšeného lesního porostu s p řevaho ~ smrku zte pilého (Picea abies) a buku lesního (Fagus
sylvatica) . DROZD (1.1.) in ŠŤASTNY et al. (1996) jej uvádí z Jesen íků nej výše hnízdícího v
790 m n. m., jedná se tedy o nej výše um ístěné pravděpodobn é hn ízd i ště v Jeseníkách. V ČR bylo
hn ízděn í tohoto druhu zaznamenán o nej výše v 1200 m n. m. na Š umavě (KLOU BEC i.1. in
ŠŤASTNÝ et al. 1996).
Točn ík

hrdlíčka

divoká (Streptopetia turtur)

PROKOP in PYKAL et al. (1990) in ŠŤASTNÝ et al. (1996) ji uváděj í z Jeseníků jako
hnízdící do 800 m n. m. Dne 16. a 26. červ na 200 1jsem zaznamenal tokající ho samce v mladém
porostu smrku ztepi lého v nadmořské výšce 92 5 m n. m.. Jedná se tedy podobně jako u p ředcho
zího druhu o nejvýše um ístěné pravděpodobné hnízdi ště v Jeseník ách.

linduška horská tAnthus spinoletta)
Byla pozorována dne 16. června 200 1 na vrcholu Červené hory na smilkových holích p ři
potravy a krmení mláďat na hn ízdě , další jedinci nebyli pozorováni, prav d ěpod obně tedy v
okolí Červené hory hnízdil pouze jeden pár. Početnost tohoto druhu v Jesen íkách poklesla v 90.
letech o 75-80% jak uvádí BUREŠ (i.l.) in ŠŤASTNÝ et al. ( 1996). Z Vysoké hole j e známo, že
pokles stá le pokrač uje, popula ce je p ravděpodobně udržována příl i vem i migrantů zjiných lokalit
(H. OLŠOVSKA in verb).
s běru

pěvu ška

V období 3. až 26. červ na 200 1 jsem sledoval početn ost tohoto druhu v okolí vrcholu Toč
ník u obce Filipovice (okres Jeseník). V kl ečových porostech byl zastižen n ejm éně , n ej častěji se
vyskytova l na pasekách a kalam itních holinách. Nejvíce však byl pozorován nad lesní cestou
seve rně pod Točníkem ve výšce 1050-11 75 m n. m., kde byla v ři dších porostech smrku ztepilého s pokryvností do 50% až pasekách zj ištěna početnost osm zpívaj ících samců v úseku 2 km
lesní cesty . V přepočtu p!ibl i žně .čtyři páry na 10 ha porostu. Tento údaj patří k nej vyšším hustotám zj ištěným v ČR (ŠTASTN Y et al. 1996).
budn lček

zelen ý (Phyllo scopus tro chiloides)

Pozorován j en je dnou 16. června 200 I zpívajíc í samec kousek od lesní cesty při pramenu
potoka nad Filipovicem i (okres Jeseník) ve výšce 815 m n. m. Zpěv jsem nahrál na diktafon,
jedince jsem také sledoval dalekohledem, a to v mladém smíše ném porostu s převahou buku
lesního při jednom z pramen i š ť vytvářející malý mokřad . Další dny zde již nebyl zastižen.
ŠŤAS TN Ý et al. (I 996) jej uvádí právě z podobn ých lokalit, prokázan é hnízděn í je známo pouze
v Krkonoších, pravděpodobně hnízdí také v Jeseník ách a Beskydách, kde jej pozorovali
FLOUSEK a PAVELKA (I.c.) in ŠŤASTNÝ et al. (1996) .
lejsek

bělokrký

(Ficedula a/bicollis)

V nízkých polohách běžný druh, v Jeseník ách je uváděn nej výše z 600 m n. m., kde jej pozoroval DROZD (i.l.) in ŠŤASTNÝ et al. (1996). Dne 4. června 2001 js em zaslechl zpivajícího
samce nad Fílipovice mi (okres Jeseník) ve smíšeném porostu smrku ztepilého a buku lesního ve
výšce 725 m n. m., je dná se tedy o nej výše pozorovaného jedince v Jeseníkách. Další dny zde
však již nebyl pozorován.
lejsek

černohlavý

(Ficedula hypoleuca)

Pozorován 4. červn a 200 1 ve výšce 950 m n. m. ve smíšeném porostu smrku ztepilého a
buku lesn ího pod Točníkem u obce Filipovice (okres Jeseník ). Samotné zj ištěn í tohoto druhu v
Jeseníkách není nikterak zajímavé až na zbarvení pozorovaného jedince. Je známo, že populace
ve střední Evropě jso u svrchu šedohnědé a podobaj í se tak samicím (ŠŤASTNÝ et al. 1996). V
mém př íp adě se však jednalo o výrazně černob ílého jedince s dalšími znaky i zpěve m typic kým
pro lejska černohlavého, možnost že se je dnalo o křížen ce je tedy málo pravděpodobná.
Poděkován i

Tato práce byla podpořena grantem Ministerstva ško lství , mládeže a tělovýchovy ČR
(MSM 153100012). Rád bych poděkoval H. OLŠO VSKÉ a Z. POLÁŠKOVI za připomínky k
textu a úpravě .

podhorní (Prunella collaris)

Hnízdí v Jeseníkách pouze na n ěkolika lokalítách, a to na vysokohorských holích se skalními výchozy (ŠŤASTNÝ et al. 1996). Dne 3. června 200 1 js em pozoroval samce na Červené
hoře v blízkos ti turistické stezky, další dny zde již nebyl pozorován.
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Summary
Author and H. OLŠOVSKÁ observed the adult Red Kite (Mi/vus mi/vus) on Vysoká hole in
Jeseníky Mountains in September 1999. They observed the Peregrine Falcon (Fa/co peregrinusi
and Montagu 's Harrier (Circus pygargus) there in July and September 1999 too. On 17th and
18th September they observed on the same locality one adult and one young Dotterel (Charadrius morine//us) , this species was observed in late spring the same year too and breeding is not
e1iminated. In Jeseníky was found the highest known breeding locality here of Stock Dove
(Co/umba oenas) , Turtle Dove (Streptopelia turtur) and Collared Flycatcher (Ficedu/a a/bico/lis). Author found high breeding density (6 pairs per I krrr' ) of Common Quail (Coturnix coturnix) in Branná (Šumperk district) and 4 pairs per 10 ha of Redstart (Phoenicurus phoenicurus) on
Točník hill near Filipovíce (Jeseník district) . Author introduce interesting observation of another
rare species like Water Pipit (Anthus spinoletta i, Alpine Accentor (Prune//a co//aris) , Greeni sh
Warbler (Phy//oscopus trochiloides) and unusually dark coloured Pied Flycatcher (Ficedu/a
hypo/euca) in Jeseníky Mountain s.
Kontakt na autora:

Mgr. Radim KoévARA. Ornitologická laboratoř PřF UP. ti . Svobody 26. 771 46 OLOMOUC;
Te/: 573355298, 604356 795, E-mail: burunduk®seznam.cz
hl1p://www.zo%gie.upo/.cz/phd_studies.htm

- 25 -

