Vlasta Škorpíková, Antonín Reiter, Martin Valášek,
Václav Křivan, Jürgen Pollheimer

Ptáci Národního parku
Podyjí / Thayatal
Die Vögel des Nationalparks
Podyjí / Thayatal

1

Vlasta Škorpíková, Antonín Reiter, Martin Valášek,
Václav Křivan, Jürgen Pollheimer

Ptáci Národního parku
Podyjí / Thayatal
Die Vögel des Nationalparks
Podyjí / Thayatal

Znojmo 2012
1

Tuto knihu věnujeme památce Josefa Martiška, jenž nesmazatelně přispěl k poznání ptáků Národního
parku Podyjí.
Im Gedenken an Josef Martiško, der unwiderruflich zu der Erkennung der Vögel im Nationalpark Podyjí
beigetragen hat.
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Předmluva

Vorwort

Jižní Morava je mezi zoology a ochranáři považována za ornitologicky nejzajímavější část naší vlasti, což
platí především pro oblast Lednických a Pohořelických rybníků a okolní zbytky původních lužních lesů
na soutoku Dyje a Moravy. Přesto i v tomto pomyslném ornitologickém „ráji“ zůstával dlouho ještě docela
neznámý jeden významný region, a tím je Znojemsko
a zejména nevelká oblast dnešního Národního parku
Podyjí. Jde už o region s docela odlišnou geomorfologií
a přírodními podmínkami – krajina na obou stranách
hlubokého průlomu na středním toku řeky Dyje s malebnými skalnatými ochozy na hraně údolí, se světlými
lesy blízkými původnímu stavu, lesostepními pastvinami a vřesovišti vzniklými už pozdějším lidským obhospodařováním. Je to unikátní přechodná oblast přímo
na styku dvou hlavních biogeografických soustav střední
Evropy. Její pestrá společenstva rostlin a hmyzu objevili
už v průběhu předminulého století laičtí botanici a entomologové. Detailní průzkum tu však nemohl dlouhá
desítiletí pokračovat, neboť šlo o pozapomenutý kout
pohraničí mimo dosah vědeckých center a ve druhé
půlce 20. století pak docela uzavřený v nedostupném
pohraničním pásmu.
Krátce před znepřístupněním dyjského údolí jsem měl
jako gymnaziální student možnost aspoň krátce nahlédnout do tohoto území, odkud z dřívějších let se nám do-

Unter Zoologen und Naturschützern gilt Südmähren
als der ornithologisch interessanteste Teil der Tschechischen Republik. Dies gilt besonders für die Teiche
bei Lednice und Pohořelice und die nahen Reste der
ursprünglichen Auwälder am Zusammenfluss der Flüsse
Thaya und March. Trotzdem blieb eine bedeutende
Region in diesem ornithologischen „Paradies“ lange
nahezu unbekannt – die Region Znojmo und ganz
besonders das recht kleine Gebiet des heutigen Nationalparks Podyjí. Die hiesige Landschaft hat bereits eine
gänzlich unterschiedliche Geomorphologie und andere
Naturbedingungen – beide Seiten der tiefen Schlucht
am mittleren Lauf der Thaya mit malerischen Felszinnen, lichte und noch sehr ursprüngliche Wälder an der
Talkante, waldsteppenartige Weideflächen und Heiden,
die erst durch die spätere Bewirtschaftung durch den
Menschen entstanden sind. Dieses Gebiet bildet einen
einzigartigen Übergang zwischen den zwei wichtigsten
biogeografischen Systemen Mitteleuropas. Seine vielfältigen Pflanzen- und Insektengemeinschaften wurden
schon im Verlauf des 19. Jahrhunderts von Laienbotanikern und -entomologen entdeckt. Einige Jahrzehnte
konnte hier aber keine detaillierte Forschung betrieben
werden, da es sich um eine vergessene Ecke des Grenzgebietes außerhalb der Reichweite der wissenschaftlichen
Zentren handelte. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts befand sich das Gebiet dann vollständig in der
unzugänglichen Grenzzone.
Kurz vor der Schließung des Thayatales hatte ich
als Gymnasiast die Möglichkeit, dieses Gebiet kurz
zu besuchen. Aus den früheren Jahren hatten wir nur
fragmentarische Informationen aus wenigen publizierten Quellen oder sogar nur in Form von mündlichen
Mitteilungen ortsansässiger Sachkundiger. In den ersten
Nachkriegsjahren unternahmen wir als Studenten schon
selbst Exkursionen in die Umgebung von Znojmo und
sammelten zahlreiche Angaben über Arten, die damals
zu den Seltenheiten gehörten. Nur bei einigen davon
hatten wir den Mut, sie zu veröffentlichen (Schwarzstorch, Nachtreiher). Während dieser Zeit konnten wir
auch eine Brut von Wanderfalken auf dem Vraní-Felsen
nachweisen – in der wunderschönen Natur beobachteten wir die Balzflüge dieser seltenen Greifvögel und wir
konnten uns letztendlich auch zum Horst mit den Jungvögeln abseilen und ein Beweisfoto mitbringen. Zahlreiche unserer Beobachtungen wurden vom Konservator
Emanuel Blattný, der in diesem Buch ebenfalls zitiert
wird, in seine veröffentlichten Nachrichten über die
Natur in der Region Znojmo aufgenommen. Auch diese
Angaben betrafen meist das leichter zugängliche Gebiet
östlich von Znojmo.
Heute erinnere ich mich gerne an diese unseren „wissenschaftlichen Eroberungen“ in den ersten Nachkriegsjahren zurück. Eigentlich waren es Ausflüge ins Unbekannte, denn die Bewohner dieser Gegend waren meist
frische Zuzügler, kannten die Natur ihrer neuen Heimat
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stávaly jen útržkovité zprávy shrnuté v nemnoha publikovaných pramenech a ještě spíše jen v ústním podání
místních znalců. V prvních poválečných letech jsme tak
už sami podnikali studentské exkurze do okolí Znojma
a získali řadu údajů o druzích, které tenkrát patřily
k vzácnostem. Jen některé z nich jsme si troufli publikovat (čáp černý, kvakoš noční). V té době jsme také prokázali hnízdění sokolů stěhovavých na Vraní skále, kde
jsme v nádherné přírodě mohli pozorovat svatební lety
vzácných dravců a nakonec i slanit k hnízdu s mláďaty
a přinést dokladovou fotografii. Mnohá naše pozorování zařadil do svých publikovaných zpráv o přírodě Znojemska dále v této knize citovaný konservátor Emanuel
Blattný. Ostatně i tyto údaje se týkaly většinou dostupnějšího území na východ od Znojma.
Rád s odstupem doby na tyto naše „vědecké výboje“
v prvních poválečných letech vzpomínám. Byly to
vlastně výlety do neznáma, protože krajina byla
osídlena povětšinou zcela novým obyvatelstvem, které
s přírodou své nové domoviny ještě nebylo seznámeno a vlastně se o ni ještě ani příliš nezajímalo. Později,
kdy už jsme byli na studiích v Praze, nastalo období,
kdy se krajina Znojemska vlivem hospodaření nových
obyvatel výrazně měnila. Zřejmě právě v tomto časovém
úseku docházelo i k výrazným změnám v ornitofauně.
Kdybychom z té doby měli přesnější údaje, dalo by se
dnes vážněji uvažovat i o příčinách takových změn. Ty
ovšem většinou chybí a tak jen musíme konstatovat, že
šlo zřejmě o podobné procesy, jaké z té doby registrujeme i v jiných, lépe známých oblastech Moravy a vůbec
střední Evropy. Snad jen současný nečekaně pestrý
výčet „vodních“ ptáků je možno s jistotou přičítat poválečnému budování rybníků kolem Jaroslavic a Šafova,
případně výstavbě Znojemské přehrady.
Soustavnější ornitologický výzkum území na západ
od Znojma se začal rozvíjet až po vzniku Chráněné
krajinné oblasti Podyjí v osmdesátých letech minulého
století. Zpočátku to byly jen příležitostné a krátkodobé exkurze, jejichž výsledky byly předběžně publikovány v ochranářských souhrnech (viz Historie poznání).
Krátce poté byla CHKO prohlášena Národním parkem
Podyjí a teprve od té doby byl zahájen poměrně cílený
ornitologický výzkum, na němž se podíleli jak místní ornitologové, tak zejména specialisté a studenti z vysokých
škol v Brně či Praze i pracovníci dalších výzkumných
a ochranářských pracovišť. Shrnutí všech dosud známých
poznatků o ptácích NP Podyjí na potřebné odborné
úrovni, obsahující množství nových údajů sebraných
v posledním desetiletí, však podává až tato publikace.
Najdeme v ní nejen přesně doložené zprávy o výskytu
208 druhů, které byly zatím v tomto regionu dokumentovány, ale i poznatky o jejich početnosti a dalších
ekologických charakteristikách. Významná je i pečlivá
dokumentace nepočetných historických dokladů. Ta
umožňuje aspoň rámcové zhodnocení změn ve složení
ornitofauny, k nimž došlo v průběhu dvou posledních
století. Jak je patrno, nebyly to změny bezvýznamné.
Řada druhů, které byly v oblasti v minulosti registrovány, včetně i těch běžnějších, odsud zcela zmizela (ťuhýk
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noch nicht und interessierten sich eigentlich auch gar
nicht sehr dafür. Später, als wir in Prag studierten, kam
es durch die Tätigkeit ihrer neuen Bewohner zu einer
erheblichen Veränderung der Landschaft in der Region
Znojmo. Anscheinend war es gerade dieser Zeitraum,
in dem es zu umfangreichen Änderungen der Avifauna
kam. Wenn wir genauere Angaben aus dieser Zeit hätten,
könnten wir heute auch ernsthafter über die Ursachen
dieser Änderungen nachdenken. Nähere Informationen
fehlen aber meist, sodass wir nur feststellen können,
dass es sich wohl um ähnliche Vorgänge handelte, wie
sie zu der Zeit auch in anderen, besser bekannten Teilen
Mährens und überhaupt Mitteleuropas verzeichnet
wurden. Nur die heute unerwartet hohe Artenvielfalt
der wasserliebenden Vögel kann wohl mit Sicherheit
dem Bau der Teiche rund um Jaroslavice und Šafov bzw.
dem Bau des Stausees Znojmo zugerechnet werden.
Eine systematische ornithologische Erforschung des
Gebietes westlich von Znojmo begann sich erst nach
der Entstehung des Naturschutzgebietes Podyjí in den
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erneut zu entwickeln. Auch dann handelte es sich nur um gelegentliche und kurzzeitige Exkursionen, deren Ergebnisse
vorläufig in Naturschutz-Sammelheften veröffentlicht
wurden (siehe Geschichte der Erkenntnisse). Kurz
darauf wurde das Naturschutzgebiet zum Nationalpark
Podyjí erklärt und erst dann wurde eine gezielte ornithologische Erforschung eingeleitet, an der sich sowohl
die ansässigen Ornithologen als auch Spezialisten und
Studenten aus den Hochschulen in Brünn und Prag und
Mitarbeiter anderer Forschungs- und Naturschutzinstitute beteiligten. Erst diese Publikation bringt aber eine
Zusammenfassung aller bisherigen Erkenntnisse über
die Vögel im NP Podyjí auf entsprechendem wissenschaftlichem Niveau und enthält auch zahlreiche neue
Angaben, die im letzten Jahrzehnt gesammelt wurden.
Wir finden hier nicht nur genau belegte Angaben über
das Vorkommen von 208 Arten, die bisher im Untersuchungsgebiet verzeichnet wurden, sondern auch
Erkenntnisse über ihre Populationszahlen und weitere
ökologische Charakteristiken. Bedeutend ist auch die
sorgfältige Dokumentation der wenigen historischen
Quellen. Sie ermöglicht wenigstens eine ungefähre Beurteilung der Änderungen in der Zusammensetzung der
Avifauna, zu denen es während der letzten zwei Jahrhunderte gekommen ist. Es ist eindeutig, dass diese Änderungen nicht unbedeutend waren. Zahlreiche Arten,
die hier in der Vergangenheit verzeichnet worden waren,
einschließlich der häufigeren Arten, verschwanden
völlig (Schwarzstirn- und Rotkopfwürger, Blauracke,
Triel, Birkhuhn usw.), andere waren früher zahlreich
gewesen und wurden selten. Andere Arten besiedelten
das Gebiet erst vor kurzem (Kormoran, Seeadler, Wiesenweihe, Türkentaube, Blutspecht usw.). Das wohl
wertvollste Ergebnis der Untersuchungen in den letzten
Jahren ist die detaillierte Erforschung der Avifauna auf
den Heideflächen am südlichen Rand des NP Podyjí,
wo starke Populationen ansonsten schwindender Singvögel erhalten blieben (Sperbergrasmücke, Grauammer,

Předmluva | Vorwort

Ťuhýk rudohlavý | Rotkopfwürger | Lanius senator

menší a rudohlavý, mandelík, dytík, tetřívek atd.), jiné
dříve běžnější se postupně staly vzácnými. Další druhy
se teprve nedávno do oblasti rozšířily (kormorán, orel
mořský, moták lužní, hrdlička zahradní, strakapoud
jižní atd.). Asi nejcennějším výstupem průzkumu posledních let je důkladné sledování ornitofauny vřesovišť na jižním okraji NP Podyjí, kde zůstávají zachovány silné populace jinde mizejících pěvců (pěnice vlašská,
strnad luční, skřivan lesní). V presentovaném složení
podyjské avifauny se také viditelně projevují naznačené
biogeografické vztahy tohoto regionu, kde vedle typických teplomilných druhů se místy zachovaly i typické
prvky vyšších nadmořských poloh hercynika (sluka
lesní, drozd brávník, skorec vodní, lejsek malý atd.).
Předkládaná publikace tedy představuje významný
pokrok v přírodovědeckém poznání jednoho z nejzajímavějších přeshraničních velkoplošných chráněných
území a stává se tak cennou informativní příručkou
pro naše i rakouské ornitology a ochranáře. Její cena je
umocněna tím, že je publikována v obou jazycích. Je
tedy na místě kolektivu autorů za tento počin poděkovat a zároveň očekávat, že se stane významným krokem
pro další ornitologický výzkum této zajímavé oblasti.

Heidelerche). In der präsentierten Zusammensetzung
der Avifauna in Podyjí sind auch die bereits angedeuteten biogeografischen Beziehungen dieser Region
sichtbar, neben typisch wärmeliebenden Arten blieben
stellenweise auch typische Bewohner der höheren Lagen
im herzynischen System (Waldschnepfe, Misteldrossel,
Wasseramsel, Zwergschnäpper usw.) erhalten.
Die vorliegende Publikation bedeutet einen wesentlichen Fortschritt für die naturwissenschaftliche
Erforschung eines der interessantesten grenzüberschreitenden Schutzgebiete größeren Ausmaßes und wird so
zu einem wertvollen, informativen Handbuch für die
tschechischen und österreichischen Ornithologen und
Naturschützer. Ihr Wert ist umso höher, als sie in beiden
Sprachen veröffentlicht wird. Es ist also angebracht,
dem Autorenkollektiv für seine Arbeit zu danken und
gleichzeitig zu erwarten, dass diese Arbeit einen bedeutenden Schritt zu weiteren ornithologischen Untersuchungen dieses interessanten Gebietes darstellen wird.
Vladimír Hanák

Vladimír Hanák
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Einleitung

Kniha Ptáci Národního parku Podyjí / Thayatal, kterou
právě otevíráte, vznikla z několika rozdílných důvodů.
Především bylo už delší dobu zřejmé, že v souboru regionální literatury chybí titul, který by představil ptáky
významného chráněného území – Národního parku
Podyjí – širší veřejnosti. Zároveň jsme ovšem postrádali
i souborný pramen konkrétních údajů o jejich výskytu,
stejně jako odborné zhodnocení ornitofauny za posledních 15 let. Právě tolik času uběhlo od vydání dosud
jediné publikace popisující cíleně ptactvo Národního parku Podyjí z pera autorského kolektivu vedeného
Josefem Martiškem do počátku přípravy rukopisu této
knížky. Po většinu z oněch 15 let probíhaly na poli ornitologie v území českého Podyjí systematické výzkumné
aktivity, např. mapování pro atlas hnízdního rozšíření
v letech 2001–2003, jednotný program sčítání ptáků
na nelesních biotopech, zimní sčítání vodních ptáků
na řece Dyji, pravidelný monitoring vybraných druhů
apod. Výsledkem jsou zajímavé údaje, které do jisté
míry upravily představy o výskytu mnoha druhů a jejich
reálné početnosti v území. Zároveň výrazně narostl počet
prostých pozorování, učiněných bez nějakého systematického záměru, ale zato pestrou a početnou skupinou
amatérských i profesionálních ornitologů. Soubor získaných údajů byl hlavním ukazatelem skutečnosti, že již
zmíněné prvotní hodnocení ptactva Národního parku
Podyjí potřebuje revizi, mnohá doplnění a upřesnění, která by postihla jak vyvíjející se názory na charakter výskytu řady ptačích druhů, tak objektivní změny
v avifauně samé, ke kterým za tuto dobu došlo.
Dalším, neméně podstatným důvodem byla změna
vnímání území středního Podyjí jako výlučné a navíc
hraniční oblasti. V první půli 90. let minulého století
byl samotný fakt, že můžeme po desetiletích vstoupit
do prostoru českého Podyjí, fascinující a motivující. Znovuobjevování této „exotické“ země spojené
s hledáním zdejších legendárních druhů známých z historických publikací (jako byli skalník zpěvný, tetřívek
nebo třeba ťuhýk rudohlavý) bylo motivací pro mnohé
ornitology i amatérské přírodovědce. Později, když vlna
exotična poněkud opadla, poznatky o území nabraly
objektivnější kontury. Zároveň se začaly otevírat další,
dříve těžko představitelné možnosti. V roce 2000 byl
vyhlášen druhý park ze současné přeshraniční dvojice
– Národní park Thayatal. Tím byla podpořena snaha
o rovnocenné poznání obou stran dyjského údolí
a zároveň o užší spolupráci s kolegy na opačné straně
hranice. Teprve začlenění České republiky do schengenského prostoru v prosinci 2007 však formální bariéry
mezi oběma břehy Dyje skutečně odstranilo a zdůraznilo nutnost vnímat údolí jako jeden prostor, jen shodou
okolností a lidských konvencí spadající do dvou různých
států. Průzkum ptactva tak byl obohacen o cennou
možnost bezprostředního srovnání dvou různých „ornitologických škol“, které se liší jak tradičním metodickým přístupem, tak zejména kontextem zkoumané-

Das Buch Die Vögel des Nationalparks Podyjí / Thayatal,
das Sie soeben öffnen, entstand aus mehreren verschiedenen Gründen. Vor allem war schon längere Zeit klar,
dass in der regionalen Literatur ein Werk fehlt, das der
breiteren Öffentlichkeit die Vögel eines bedeutenden
Naturschutzgebietes, nämlich des Nationalparks Podyjí,
vorstellen würde. Gleichzeitig fehlten uns auch ein Gesamtwerk mit konkreten Angaben über ihr Vorkommen
und eine wissenschaftliche Bewertung der Avifauna in
den letzten 15 Jahren. Als die Vorbereitungen für das
Manuskript dieses Buches begannen, waren nämlich
genauso viele Jahre seit dem Erscheinen der bisher
einzigen Publikation vergangen, die gezielt die Vögel
des Nationalparks Podyjí beschrieb und von einem
Autorenkollektiv unter der Leitung von Josef Martiško
stammte. In den meisten Jahren dieses Zeitraumes
fanden im tschechischen Teil des Nationalparks systematische Forschungsaktivitäten statt, zum Beispiel
die Kartierung für den Brutvogelatlas in den Jahren
2001–2003, das Brutvogelmonitoring in der Kulturlandschaft, die Winterzählungen der Wasservögel an der
Thaya, ein regelmäßiges Monitoring ausgewählter Arten
usw. Diese Projekte brachten interessante Informationen, die unsere Vorstellung von der Verbreitung zahlreicher Arten und ihrer tatsächlichen Populationszahlen
im Land änderten. Gleichzeitig wuchs auch die Anzahl
der einfachen Beobachtungen, die ohne systematische
Absichten, dafür aber von einer verschiedenartigen und
zahlreichen Gruppe von Hobby- und Berufsornithologen gemacht wurden. Die Menge der gesammelten
Angaben war der wichtigste Hinweis darauf, dass die
bereits erwähnte erste Bewertung der Vogelwelt im Nationalpark Podyjí eine Revision, zahlreiche Ergänzungen
und genauere Angaben benötigte. Es mussten die sich
entwickelnden Ansichten zum Vorkommen zahlreicher Vogelarten und auch die objektiven Änderungen
der Avifauna selbst berücksichtigt werden, zu denen es
während dieser Zeit gekommen war.
Ein weiterer, ebenso wichtiger Grund war, dass
der mittlere Teil von Podyjí nicht mehr als isoliertes
Grenzgebiet aufgefasst wurde. In der ersten Hälfte der
90er Jahre des vorigen Jahrhunderts war der alleinige
Umstand, dass wir nach Jahrzehnten erstmals den tschechischen Teil von Podyjí betreten konnten, faszinierend
und motivierend. Die Wiederentdeckung dieser „exotischen“ Landschaft und die Suche nach legendären
Arten, die aus historischen Quellen bekannt waren (so
wie Steinrötel, Birkhuhn oder Rotkopfwürger) motivierten zahlreiche Ornithologen und Hobby-Naturwissenschaftler. Später, als die Welle der Begeisterung
etwas abgeflaut war, nahmen die Erkenntnisse über das
Gebiet objektivere Konturen an. Gleichzeitig eröffneten
sich neue, früher nur schwer vorstellbare Möglichkeiten.
Im Jahr 2000 wurde der zweite Park des heutigen grenzübergreifenden Schutzgebietes-Paares ausgerufen – der
Nationalpark Thayatal. Das förderte die Bemühungen,
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ho území v krajinném i nadregionálním měřítku. I tuto
historickou možnost se pokoušíme v předkládané publikaci poprvé využít a zhodnotit.
Jen několik málo let uběhlo mezi tím, co jsme si uvědomili potřebu nově zpracovat údaje o ptactvu Národního parku Podyjí (přibližně 2005) a okamžikem,
kdy se k tomu naskytla mimořádně vhodná příležitost. Tou byl společný výzkumný projekt Příroda bez
hranic, na němž se dohodly Správy Národních parků
Podyjí a Thayatal. Jeho idea vznikla v roce 2008, realizace proběhla v období 2009–2012. V prvních letech
projektu jsme se především snažili za pomoci mnoha
kolegů zmíněných v poděkování sebrat chybějící data
k těm druhům, u nichž jsme cítili největší nedostatky
nebo nejasnosti v jejich aktuálním poznání. Od roku
2010 pak bylo hlavním cílem soustředění všech ornitologických poznatků do jedné databáze a zejména
příprava souhrnné publikace, zaměřené na oba břehy
Dyje.
Posledním, avšak neméně významným prvkem při
přípravě této knihy byla prostá skutečnost, že ptáky
máme rádi. Je to skupina živočichů lidskému vnímání
velmi blízká – patří do „našeho“ světa, kde hlavním
smyslem je zrak. Ptáci jsou tedy předurčeni k vnímání
pohledem, a právě proto jsou na pohled zajímaví a krásní.
Díky schopnosti letu a tedy „neomezeného“ pohybu
jsou navíc symbolem svobody. Až na malé výjimky jsou
vnímáni pozitivně, jsou obecně atraktivní a mezi milovníky přírody mají mnoho obdivovatelů. Těm z nich,
kteří se chtějí dovědět, jaké druhy ptáků mohou v bilaterálním Národním parku Podyjí / Thayatal potkat,
v jakém období a v jakých biotopech, které druhy tu

beide Seiten des Thayatales gleichwertig zu erforschen
und gleichzeitig eine engere Zusammenarbeit mit den
Kollegen auf der anderen Seite anzuknüpfen. Erst die
Eingliederung Tschechiens in das Schengengebiet im
Dezember 2007 bedeutete aber das tatsächliche Ende
der formalen Hindernisse an beiden Thayaufern und
unterstrich die Notwendigkeit, das Gebiet als einen zusammenhängenden Raum aufzufassen, der nur umständehalber und dank der menschlichen Konventionen zu
zwei verschiedenen Staaten gehört. Die Vogelforschung
wurde so um die wertvolle Möglichkeit eines unmittelbaren Vergleiches zweier verschiedener „ornithologischer Schulen“ bereichert, welche sich sowohl durch
ihre methodischen Traditionen als auch und vor allem
durch den Kontext des untersuchten Gebietes im landschaftlichen und überregionalen Maßstab unterscheiden. In der vorliegenden Publikation versuchen wir,
auch diese historisch einmalige Möglichkeit erstmals zu
nutzen und auszuwerten.
Ungefähr im Jahr 2005 wurden wir uns bewusst, dass
eine neue Verarbeitung der Informationen über die Vogelwelt des Nationalparks Podyjí notwendig war und es
vergingen nur einige Jahre, bis sich eine außergewöhnlich gute Gelegenheit ergab. Diese Gelegenheit war das
gemeinsame Forschungsprojekt Natur ohne Grenzen,
das die Verwaltungen der Nationalparks Podyjí und
Thayatal vereinbart hatten. Die Idee entstand im Jahr
2008, realisiert wurde das Projekt im Zeitraum 2009–
2012. In den ersten Jahren des Projekts bemühten wir
uns mit Hilfe zahlreicher Kollegen, die in der Danksagung angeführt sind, die fehlenden Daten zu Arten
zu sammeln, bei denen wir die größten Defizite oder
Unklarheiten im Wissensstand sahen. Ab dem Jahr
2010 bestanden die Hauptziele in der Sammlung aller
ornithologischen Erkenntnisse in einer Datenbank und
in der Vorbereitung einer zusammenfassenden Publikation, die beide Thayaufer behandeln sollte.
Das letzte, aber keinesfalls weniger bedeutende
Element bei der Erstellung dieses Buches war die
einfache Tatsache, dass wir Vögel gerne haben. Es sind
Tiere, deren Wahrnehmung der menschlichen sehr
ähnelt – sie gehören in „unsere“ Welt, in der das Sehvermögen der wichtigste Sinn ist. Sie sind also für eine
Wahrnehmung mit den Augen vorbestimmt und eben
deshalb sind sie für uns interessant und schön. Dank
der Fähigkeit zu fliegen und ihrer somit „unbegrenzten“ Bewegungsmöglichkeiten sind sie außerdem ein
Symbol der Freiheit. Bis auf wenige Ausnahmen werden
sie positiv wahrgenommen, sind allgemein attraktiv
und haben viele Bewunderer unter den Liebhabern der
Natur. Unsere Publikation ist für all jene bestimmt, die
erfahren möchten, welche Vogelarten sie im bilateralen Nationalpark Podyjí / Thayatal antreffen können,
in welchen Jahreszeiten und Biotopen, welche Arten
bereits verschwunden sind und welche dagegen erst in
den letzten Jahren aufgetreten sind. Die enthaltenen
Informationen sind in größere historische und geografische Zusammenhänge eingebettet und werden gemeinsam mit zahlreichen begleitenden Fotografien, Graphen
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vymizely a které se naopak objevily až v posledních
letech, je naše publikace určena. Informace v ní jsou
zasazeny do širších souvislostí historických i geografických a prezentovány s řadou doprovodných fotografií,
grafů a map. Není to určovací klíč, výpravná fotografická publikace ani strohý soubor zapsaných pozorování.
Je to pokus kriticky zhodnotit všechny dostupné údaje
o ptácích vybraného území a přiblížit jeho avifaunu
sdělnou a atraktivní formou nepovrchním zájemcům jak
o ptáky samotné, tak o oblast středního Podyjí obecně.
Doufáme, že se nám povedlo naplnit představy formulované v předchozích odstavcích a tato kniha si své spokojené uživatele najde.
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und Karten präsentiert. Es handelt sich weder um einen
Bestimmungsschlüssel noch um eine erzählende fotografische Publikation oder eine nüchterne Aufzählung
von verzeichneten Beobachtungen. Das Buch ist ein
Versuch, alle verfügbaren Angaben über die Vögel im
Untersuchungsgebiet kritisch zu bewerten und seine
Avifauna in mitteilsamer und attraktiver Form all jenen
näher zu bringen, die sich näher für die Vögel selbst oder
für das Gebiet des mittleren Thayatales im Allgemeinen
interessieren. Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, die
Vorstellungen dieser letzten Absätze zu erfüllen, und
wünschen uns, dass dieses Buch seine zufriedenen Leser
finden möge.
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Charakteristika
sledovaného území

Charakteristik des
Untersuchungsgebietes

Území národních parků Podyjí a Thayatal (sledované území) pokrývá obě strany údolí řeky Dyje
ve střední části toku, přibližně mezi městysem Vranov
nad Dyjí a městem Znojmem na české straně a v okolí
města Hardegg na straně rakouské. Nachází se tedy
na pomezí České republiky a Rakouska, na jihozápadním okraji Jihomoravského kraje a severovýchodním okraji rakouské spolkové země Dolní Rakousy.
Přes svou poměrně malou rozlohu jen asi 105 km2 je
toto území unikátní ukázkou zachovalé středoevropské krajiny nižších poloh a jejích typických biotopů, jen
omezeně ovlivněných hospodářskou činností člověka.
Průměrná nadmořská výška území je kolem 350 m, nejvyšším bodem je vrchol Býčí hory v jeho západní části
(536 m n. m.), nejnižším je hladina Dyje u Znojma
(207 m n. m.). Celá krajina představující vlastně okraj
Českého masivu směrem do karpatské předhlubně má
tedy poměrně značný sklon od severozápadu k jihovýchodu. Na první pohled mnohem nápadnější je ale
její vnitřní členitost, způsobená hluboce zaříznutým
údolím Dyje (s hloubkou až 220 m) a jejích přítoků.
Klimatické podmínky se spolu s nadmořskou výškou
mění od západu k východu, obecně odpovídají teplejším částem střední Evropy. Průměrná roční teplota je
v rozmezí 7,0 a 8,8° C a úhrn srážek mezi 560 a 620 mm,
průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je mezi
40–46, letních dnů s průměrnou teplotou 15° C a více
je 72–109. V souvislosti s členitou geomorfologií území
je zde ovšem přítomno velké spektrum míst s extrémy
mikroklimatu, které se výrazně vymykají uvedeným
průměrným hodnotám. Prudká svažitost terénu v údolí,
střídání různých svahových expozic, výskyt extrémně
suchých a teplých míst na horní hraně svahů i vlhkých
poloh a chladných (teplotně inverzních) úseků na dně
údolí bývají souborně nazývány údolním fenoménem.
Podrobnější údaje o abiotických podmínkách území viz
např. Škorpík (2007), Reiterová & Škorpík (2012),
v širším kontextu Culek (1996).
Základní charakteristikou zdejší krajiny je tedy přítomnost hluboce zaříznutého, meandrujícího říčního
údolí. Údolní zářez a jeho blízké okolí obklopuje
kompaktní lesní celek. Les pokrývá asi 85 % rozlohy
území vlastních národních parků, tato publikace ovšem
zahrnuje i ochranné pásmo NP Podyjí. Značná část
lesních biotopů má přirozenou nebo přirozenému stavu
blízkou dřevinnou skladbu a dobře vyvinutou strukturu
porostů. Nejzachovalejší lesy pokrývají obtížně dostupné
svahy údolí. Údolní dno i plošiny nad horní hranou jsou
obecně více ovlivněné. Tomu odpovídá i vnitřní zonace
NP Podyjí, kdy 1. zóna (přísná přírodní) zahrnuje 35 %
území, 2. zóna (řízená přírodní) zahrnuje 36 % a 3. zóna
(okrajová) zahrnuje 29 % území. NP Thayatal leží
většinou své plochy v málo dotčeném údolním zářezu
a navíc je plošně výrazně menší. „Přírodní zóna“ zde
zahrnuje více než 90 % území, zbytek tvoří „přírodní

Das Gebiet der Nationalparks Podyjí und Thayatal
(= Untersuchungsgebiet) umfasst die beidem Talseiten
der Thaya im mittleren Flussabschnitt, zwischen der
Marktgemeinde Vranov nad Dyjí (Frain) und der Stadt
Znojmo (Znaim) auf der tschechischen Seite und die
Umgebung der Stadt Hardegg auf der österreichischen
Seite. Es liegt also im Grenzland von Tschechien und Österreich, am südwestlichen Rand der Region Südmähren
und am nordöstlichen Rand des österreichischen Bundeslandes Niederösterreich. Trotz seiner verhältnismäßig
kleinen Fläche von nur ungefähr 105 km2 ist das Gebiet
ein einzigartiges Beispiel einer erhaltenen mitteleuropäischen Hügellandschaft und ihrer typischen Lebensräume, die nur gering von der wirtschaftlichen Tätigkeit
des Menschen beeinflusst werden. Die durchschnittliche Meereshöhe des Gebietes beträgt rund 350 m, der
höchste Punkt ist der Gipfel Býčí hora im westlichen
Teil (536 m), der niedrigste Punkt ist der Wasserspiegel
der Thaya bei Znojmo (207 m). Die Landschaft stellt
den Rand des Böhmischen Massives in Richtung zur
karpatischen Vortiefe dar und weist deshalb ein erhebliches Gefälle von Nordwesten nach Südosten auf. Auf
den ersten Blick auffälliger ist aber innere Gliederung,
die auf das tief eingeschnittene Tal der Thaya (mit einer
Tiefe von bis zu 220 m) und ihrer Zuflüsse zurück zu
führen ist. Die klimatischen Bedingungen ändern sich
gemeinsam mit der Meereshöhe von Westen nach Osten
hin und entsprechen im Allgemeinen den wärmeren
Gebieten Mitteleuropas. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt zwischen 7,0 und 8,8 °C, die Niederschlagssumme zwischen 560 und 620 mm, die durchschnittliche Schneedeckendauer beträgt 40–46 Tage,
die Anzahl der Sommertage mit einer Durchschnittstemperatur von 15 °C und mehr beträgt 72–109. Im
Zusammenhang mit der stark gegliederten Geomorphologie findet sich hier allerdings ein breites Spektrum
von Stellen mit extremem Mikroklima, welche die angeführten Durchschnittswerte. Neigung der Talhänge, der
Wechsel verschiedener Hangexpositionen, das Auftreten
extrem trockener und warmer Stellen an der Oberkante der Hänge und feuchter und kühler Abschnitte am
Talgrund (Inversionslage) werden zusammengefasst TälPhänomen genannt. Zu näheren Angaben zu den abiotischen Bedingungen des Gebietes siehe z. B. Škorpík
(2007), Reiterová & Škorpík (2012) und im erweiterten Kontext Culek (1996).
Das wichtigste Kennzeichen der hiesigen Landschaft
ist das tief eingeschnittene, mäandrierende Flusstal. Der
Taleinschnitt und seine nahe Umgebung sind von einem
geschlussenen Wald umgeben. Der Wald bedeckt rund
85 % der Fläche der eigentlichen Nationalparks, diese
Publikation behandelt allerdings auch die Schutzzone
des Nationalparks Podyjí. Ein großer Teil der Waldbiotope verfügt über eine natürliche oder nahezu natürliche Zusammensetzung der Gehölze und eine gut ent-
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zóna s managementovými opatřeními“ (např. louky
a bohaté lesní okraje), bodově je vytvořena „vnější zóna“
se stavbami (např. zřícenina Kaja). Rozlohy jednotlivých částí uvádí tab. 1. Lesní porosty, které jsou ve velmi
dobrém stavu, jsou ponechány samovolnému vývoji.
Zastoupení těchto ploch se postupně zvětšuje a výhledově by mělo dosáhnout až 75 % území zahrnujícího oba
národní parky. Jejich rozloha a poloha nejlépe ukazuje
míru zachovalosti jednotlivých částí lesního celku.
Celková lesnatost území včetně ochranného pásma je
asi 65 %, zbytek tvoří jak plochy obhospodařované jen
velmi extenzivně (např. louky a vřesoviště), tak i pole,
vinice, sady a malé obce (tab. 2).
Kromě zachovalosti biotopů je za hlavní důvod
vysokého stupně ochrany Podyjí považována mimořádná rozmanitost živé složky zdejší přírody. Ta je způsobena řadou faktorů, z nichž na prvním místě bývá
uváděna poloha na hranici dvou velkých biogeografických jednotek nadregionálního významu – hercynské části středoevropských listnatých lesů a panonské
enklávy eurosibiřských stepí (Culek 1996). Ptáci, jako
poměrně velcí obratlovci schopní dálkové migrace,
vnímají krajinu v širokých souvislostech a význam
pro jejich druhovou rozmanitost má spíše charakter
a stav jednotlivých biotopů než tradičně pojímané biogeografické členění. Přesto se můžeme domnívat, že
např. početná populace strakapouda jižního, výskyt
raroha velkého nebo občasné zálety či historická pozorování vlhy pestré, dropa velkého nebo dytíka úhorního
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wickelte Vegetationsstruktur. Die am besten erhaltenen
Wälder bedecken die schwer zugänglichen Talhänge.
Der Talboden und die Plateaus über der Oberkante sind
im Allgemeinen stärker beeinflusst. Dem entsprechen
auch die inneren Zonen des Nationalparks Podyjí, wo
die 1. Zone (streng natürlich) 35 % der Fläche bedeckt,
die 2. Zone (natürlich verwaltet) 36 % und die 3. Zone
(Randzone) 29 % des Gebietes. Der österreichische Nationalpark Thayatal liegt großteils in einem wenig beeinflussten Taleinschnitt und ist außerdem flächenmäßig
wesentlich kleiner. Die „natürliche Zone“ umfasst hier
mehr als 90 % der Fläche, den Rest bildet die „Naturzone mit Management–Maßnahmen“ (z. B. Wiesen
und artenreiche Waldränder), die „Außenzone“ umfasst
Gebäude und Anlagen im Nationalparkgebiet (z. B. um
die Burgruine Kaja). Die Flächengrößen der einzelnen
Teile sind in Tab. 1 angeführt. Die Waldbestände, die
in sehr gutem Zustand sind, werden der natürlichen
Entwicklung überlassen. Der Anteil dieser Flächen
steigt allmählich und sollte in Zukunft an die 75 %
beider Nationalparks bilden. Die Größe und Position
dieser natürlichen Waldflächen zeigt, wie gut die einzelnen Teile des gesamten Waldbestandes erhalten
sind. Der gesamte Waldflächenanteil einschließlich der
Schutzzonen beträgt rund 65 %, den Rest bilden sowohl
sehr extensiv bewirtschaftete Flächen (z. B. Wiesen und
Heideflächen) als auch Felder, Weinberge, Obstgärten
und kleine Ortschaften (Tab. 2).

Charakteristika sledovaného území | Eigenschaften der untersuchten Fläche

mají souvislost s (nelesní) panonskou oblastí navazující na NP Podyjí z jihovýchodní strany. Naopak druhy
jako lejsek malý, sluka lesní nebo sýc rousný mohou být
považovány za typické představitele lesní fauny, kteří
v panonské oblasti nežijí a centrem jejich výskytu jsou
hercynské lesy navazující na studované území od severozápadu.

Historický vývoj území
a jeho vliv na ornitofaunu
Významný vliv na utváření a současný stav ptačí fauny
studovaného území má hospodářská činnosti lidí, a to
jak v historickém, tak i v aktuálním pohledu. Z hlediska
současného výskytu ptáků je asi prvním důležitým

Der Hauptgrund für den hohen Schutzgrad des
Nationalparks Podyjí besteht neben der Ursprünglichkeit der Biotope auch in der außergewöhnlichen
Artenvielfalt der hiesigen Natur. Dies hängt von einer
Reihe von Faktoren ab, wobei an erster Stelle die Lage
an der Grenze zweier großer biogeografischer Einheiten mit überregionaler Bedeutung zu nennen ist – des
herzynischen Teiles der mitteleuropäischen Laubwälder
und der pannonischen Enklave der eurosibirischen
Steppen (Culek 1996). Vögel sind verhältnismäßig
große Wirbeltiere, die zu weitreichenden Migrationen
fähig sind, und nehmen die Landschaft in großen Zusammenhängen wahr. Bedeutend für ihre Artenvielfalt sind eher der Charakter und Zustand einzelner

Tab. 1.
Rozloha jednotlivých zón a zastoupení lesa v Národním parku Podyjí a Národním parku Thayatal
Die Größe der einzelnen Zonen und Waldbestände in den Nationalparks Podyjí und Thayatal

ČÁST ÚZEMÍ
TEIL DES GEBIETES

PLOCHA ÚZEMÍ
(HA)

ZASTOUPENÍ LESA
(%)

BEZZÁSAHOVÉ ÚZEMÍ
(% LESNÍCH POROSTŮ)

GRÖßE DES
GEBIETES (HA)

WALDBESTAND
(%)

NICHT BEWIRTSCHAFTETES GEBIET
(% DER WALDBESTÄNDE)

6276

84,2

39,2

2201

93,8

79,5

2282

84,8

21,2

1793

71,8

1,5

2822

4,3

0,0

1330

90,6

76,0

Národní park Podyjí
Nationalpark Podyjí
I. zóna
I. Zone
II. zóna
II. Zone
III. zóna
III. Zone
ochranné pásmo NP Podyjí
Schutzzone des Nationalparks Podyjí
Národní park Thayatal
Nationalpark Thayatal

Tab. 2.
Rozloha a zastoupení nelesních ploch v Národním parku Podyjí a Národním parku Thayatal
Die Größe und Anteil der nicht bewaldeten Flächen in den Nationalparks Podyjí und Thayatal

ČÁST ÚZEMÍ
TEIL DES GEBIETES

Národní park Podyjí
Nationalpark Podyjí
ochranné pásmo NP
Podyjí
Schutzzone
des Nationalparks Podyjí
Národní park Thayatal
Nationalpark Thayatal
1)
2)
3)

INTENZIVNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY1)

EXTENZIVNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY2)

VODNÍ TOKY
A PLOCHY

INTENSIVE LANDWIRT–
SCHAFTLICHE FLÄCHEN1)

EXTENSIVE LANDWIRT–
SCHAFTLICHE FLÄCHEN2)

WASSERLÄUFE UND
–FLÄCHEN

WOHNGEBIETE3)

HA / %

HA / %

HA / %

HA / %

HA / %

297 / 4,73

221 / 3,52

163 / 2,60

19 / 0,30

291 / 4,64

1803 / 63,89

159 / 5,64

40 / 1,42

247 / 8,75

451 / 15,98

0

63 / 4,74

47 / 3,53

1 / 0,08

0

SÍDLA3)

OSTATNÍ
PLOCHY
SONSTIGE
FLÄCHEN

pole, vinice | Felder, Weinberge
louky, vřesoviště, sady | Wiesen, Heiden, Obstgärten
zastavěné plochy, nádvoří, zahrady | verbaute Flächen, Hofgelände, Gärten

11

Charakteristika sledovaného území | Eigenschaften der untersuchten Fläche

momentem historického vývoje stabilizace státní hranice
na řece Dyji. K té došlo v 11. století a přinesla s sebou
stavbu soustavy zeměpanských hradů, částečné odlesnění údolí z obranných důvodů, ale zároveň utlumení
jeho hospodářského využití. Nízká úroveň hospodářských aktivit v údolí ve střední a západní části NP přetrvala v podstatě až do současnosti. To umožnilo zachování rozsáhlého lesního celku s relativně přirozeným
charakterem porostů. V novověku doplnily odlesněné
plochy kolem hradů pole, vinice a louky u mlýnských
usedlostí. Tím se zvýšila pestrost biotopů uvnitř údolí.
Hospodaření na nelesních plochách tu však prakticky
zaniklo v souvislosti se změnami ve struktuře obyvatelstva po 2. světové válce (viz např. Eliáš 2001, Šimeček
2010). Část odlesněných i zastavěných ploch byla opět
pokryta lesem, některé (zejména louky) jsou udržovány
dodnes formou managementu podporovaného ze zdrojů
ochrany přírody.

Nový Hrádek | Nový Hrádek

Dalším významným středověkým procesem, který
předurčil současný vzhled krajiny, byla stabilizace
sídelní struktury. S tou souvisí odlesnění na plošinách
nad hranou dyjského údolí (zejména v ploše současného ochranného pásma) a také vznik vřesovišť na jihovýchodním okraji NP. Pastva, která byla významným ekonomickým odvětvím, udržovala jako bezlesí či
jakýsi „řídkoles“ nejen současná vřesoviště, ale i některé
části samotného údolí, zejména na východě dnešního
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Biotope als die traditionelle biogeografische Gliederung.
Dennoch können wir annehmen, dass z. B. die zahlreiche Population des Blutspechtes, das Vorkommen des
Sakerfalken oder die zeitweiligen Zuflüge des Bienenfressers, der Großtrappe oder des Triels mit dem (nicht
bewaldeten) pannonischen Gebiet zusammenhängen,
das im Südosten an den Nationalpark Podyjí anschließt.
Arten wie der Zwergschnäpper, die Waldschnepfe oder
der Raufußkauz können dagegen als typische Vertreter
der Waldfauna angeführt werden, die nicht im pannonischen Gebiet leben und die vor Allem in den herzynischen Wäldern vorkommen, welche im Nordwesten
an den Nationalpark anschließen.

Historische Entwicklung des Gebietes und
ihr Einfluss auf die Ornithofauna
Die wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen hat einen
bedeutenden Einfluss auf die Formung und den
Zustand der Vogelfauna im Nationalpark, und zwar
sowohl in historischer als auch aktueller Sicht. Was
das heutige Vorkommen der Vögel betrifft, ist der erste
wichtige Moment in der geschichtlichen Entwicklung
wohl die Stabilisierung der Staatsgrenze am Thayafluss.
Dies geschah im 11. Jahrhundert und brachte den Bau
eines Systems von landesfürstlichen Burgen, eine teilweise Entwaldung des Tales aus Abwehrgründen und
gleichzeitig auch die Einschränkung der wirtschaftlichen Nutzung mit sich. Der geringe Umfang der wirtschaftlichen Aktivitäten im Tal im mittleren und westlichen Teil des Nationalparks dauert im Grunde bis heute
an. Dies ermöglichte die Erhaltung eines großflächigen
Waldgebietes mit relativ natürlichen Beständen. In der
Neuzeit wurden die entwaldeten Flächen rund um die
Burgen durch Felder, Weinberge und Wiesen bei Mühlenanlagen ergänzt. Dadurch stieg die Artenvielfalt der
Biotope im Tal. Im Zusammenhang mit den Änderungen in der Einwohnerstruktur nach dem 2. Weltkrieg
verschwand hier aber das Wirtschaften auf den nicht
bewaldeten Flächen praktisch vollständig (siehe z. B.
Eliáš 2001, Šimeček 2010). Ein Teil der entwaldeten
und verbauten Flächen wurde erneut mit Wald bedeckt,
manche Flächen (vor allem Wiesen) werden bis heute
in Form eines Umweltmanagements erhalten, und zwar
aus Finanzmitteln für den Naturschutz.
Ein weiterer bedeutender mittelalterlicher Vorgang,
der das heutige Aussehen der Landschaft vorbestimmte, war die Stabilisierung des Siedlungssystems. Damit
hängt die Entwaldung der Plateaus oberhalb der Kante
des Thayatals zusammen (insbesondere in der heutigen
Schutzzone) und auch die Entstehung der Heiden am
südöstlichen Rand des Nationalparks. Der Weidegang,
der einen bedeutenden Wirtschaftszweig darstellte,
erhielt nicht nur die heutigen Heideflächen, sondern
auch Teile des eigentlichen Tales (besonders im östlichen Teil des heutigen Nationalparks) in einem waldlosen oder nur sehr dünn bewaldeten Zustand. Erst ab der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer allmählichen Abnahme der Weidewirtschaft und zu einer
erneuten Bewaldung der Flächen (sowohl durch Aus-

Charakteristika sledovaného území | Eigenschaften der untersuchten Fläche

NP. K postupnému útlumu pastvy a zpětnému zalesnění ploch (ať už výsadbou, nebo samovolným vývojem)
dochází až od 2. poloviny 19. století. Vývoj směřující
k renaturalizaci a zalesnění někdejších pastvin (viz např.
Táborská 1999) s sebou nesl i významný úbytek druhů
vázaných na skalní stěny a bezlesé svahy (např. skalník
zpěvný). Zejména ve druhé půli 20. století se na české
straně Podyjí přidaly i další změny ve struktuře zemědělské krajiny (kolektivizace, odstraňování rozptýlené zeleně apod.) a celoplošně také využití mechanizace a biocidů v zemědělství. Oba tyto trendy (renaturalizace jedněch ploch a intenzifikace obdělávání ostatních)
byly zřejmě podstatným důvodem změn ve složení ornitofauny zachycených už v ornitologické literatuře druhé
poloviny 20. století (např. vymizení tetřívka, náročnějších druhů ťuhýků atd.).
Zásadnímu ovlivnění se v novodobé historii nevyhnul
ani samotný tok řeky Dyje. Změny v jeho charakteru
zahájila výstavba Vranovské údolní nádrže. Její hráz se
vypíná do výšky 47 m nad původní úroveň dna řeky
a vymezuje studovanou oblast směrem proti proudu.
Přehrada byla uvedena do provozu v roce 1934, kromě
omezení povodňových průtoků přinesla zahájení tzv.
špičkového provozu hydroelektrárny s výrazným každodenním kolísáním hladiny. K rychlé změně průtoku
dochází obvykle dvakrát denně, v závislosti na aktuální
potřebě elektrické energie a množství nadržené vody
v přehradě. Vzhledem k technickému řešení systému

pflanzung als auch durch spontane Aussaat). Die Entwicklung in Richtung der Renaturalisierung und Bewaldung der einstigen Weideflächen (siehe z. B. Táborská
1999) brachte auch eine wesentliche Abnahme jener
Arten mit sich, die an Felswände und unbewaldete Hänge gebunden sind (z. B. die Steinrötel). In der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen an der
tschechischen Seite des Thayatals auch weitere Änderungen in der Struktur der bewirtschafteten Landschaft
dazu (Kollektivisierung, Entfernung von verstreuten
Grünbereichen usw.) und großflächig auch die Mechanisierung und die Nutzung von Bioziden in der Landwirtschaft. Diese beiden Trends (Renaturalisierung eines
Teiles der Flächen und intensivere Bewirtschaftung des
anderen Teiles) waren offenbar ein wesentlicher Grund
für Änderungen der Ornithofauna, die schon in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der ornithologischen Literatur verzeichnet wurden (z. B. Schwund des
Birkhuhnes, anspruchsvollerer Würgerarten usw.).
Auch der eigentliche Strom des Thayaflusses konnte
in der neuzeitlichen Geschichte einer wesentlichen
Beeinträchtigung nicht entgehen. Die Änderungen
seines Charakters begannen mit dem Bau der Talsperre
Vranov. Ihr Damm ragt 47 m über den ursprünglichen
Flussgrund hinaus und begrenzt den Nationalpark flussaufwärts. Die Talsperre wurde im Jahr 1934 in Betrieb
genommen und brachte neben der Verringerung der
Hochwasserdurchflüsse auch den sog. Spitzenlastbetrieb

Dyje nad Hardeggem při nízkém průtoku | Der Thayafluss oberhalb von Hardegg bei minimalem Durchfluss
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turbín se průtok mění velmi rychle (během několika
minut) ze dvou na 15, 30 nebo 45 m3/s. V extrémním
případě tak výška hladiny v řece pod přehradou kolísá
téměř o 1 m (viz např. http://www.pmo.cz/portal/sap/
cz/index.htm). To mimo jiné znamená, že při minimálním průtoku zůstává 30 % (v extrémním případě
až 50 %) plochy dna bez vody. Vypouštěním vody
z hloubky přehradní nádrže dochází také k zásadnímu ovlivnění teplotního režimu v řece. V létě je voda
podchlazená, což omezuje rozmnožování řady druhů
vodních organizmů včetně někdejších hlavních druhů
ryb, v zimě je naopak oproti přirozenému stavu teplejší,
čímž je omezeno zamrzání řeky. Působení jednotlivých faktorů i ovlivnění bioty samotného toku shrnuje
např. studie Helešic & Kubíček (1999). V roce 1966
pak byla uvedena do provozu nádrž Znojemská, jejíž
hráz vymezuje studované území směrem po proudu.
Vzdutí této nádrže o celkové ploše 53 ha je součástí NP
Podyjí. Popsaný vývoj toku jistě zásadně ovlivnil charakter výskytu vodních a mokřadních druhů ptáků
v údolí. Kolísání hladiny omezuje výskyt druhů hnízděním vázaných na říční náplavy, obnažované plochy
dna využívají ke sběru potravy hmyzožraví pěvci, nezamrzající řeka je vítaným lovištěm kormoránů velkých
a v době zámrzu vod v širším regionu skýtá potravu
i dalším druhům, plocha Znojemské nádrže přitahuje
vodní ptáky v době zimování.
Tento přehled vývoje území si neklade za cíl nějaký
ucelený popis, spíše se snaží zdůraznit momenty
zásadní z hlediska studované skupiny, na které bude
později v textu odkazováno u jednotlivých druhů. Podrobnější přehled historického vývoje území viz např.
Škorpík (2007).

Hlavní biotopy
Jak již bylo zmíněno, skladba biotopů studovaného
území úzce souvisí s údolním fenoménem a byla ovlivněna historickým vývojem osídlení a hospodářského
využití.
V současné době je plošně nejzastoupenějším
biotopem území listnatý les. Na plošinách a mírnějších svazích jsou to zejména dubohabřiny, jen na menší
části ploch přeměněné v hospodářské porosty s významným podílem smrku ztepilého nebo borovice lesní.
Právě běžné lesní druhy ptáků vázaných na listnaté
porosty proto tvoří základ zdejší avifauny. Především
ve východní části území jsou plošně rozšířené i různé
typy teplomilných doubrav. Do střední a západní části
NP pronikají doubravy po hranách a jižně exponovaných svazích údolí. Kromě dubů se v nich často uplatňují
muky, dříny a další vzácnější dřeviny, duby jsou mnohdy
„ozdobeny“ rostlinami ochmetu evropského. Na řadě
míst, zejména kolem skalních výchozů, tyto nízké
světlé lesy přecházejí ve skalní lesostepi, jinde dosud
nesou stopy pařezinového hospodaření. Dalším typem
jsou suťové lesy a obecně vlhčí lesní porosty na chladnějších místech. V nich kromě dubů hrají významnou
roli lípy, javory a v nejvýše položených částech území
i buky a jedle. Častější jsou v západní části NP, zejména
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des Wasserkraftwerkes mit starken täglichen Schwankungen des Wasserspiegels. Zu den schnellen Änderungen des Durchflusses kommt es in der Regel zweimal
pro Tag, je nach dem aktuellen Bedarf an elektrischem
Strom und der vorhandenen Menge an Stauwasser. Die
technische Lösung des Turbinensystems ermöglicht eine
sehr schnelle Änderung des Durchflusses (innerhalb
weniger Minuten) von 2 auf 15, 30 oder 45 m3/s. Im
Extremfall schwankt so die Höhe des Wasserspiegels
unterhalb der Talsperre um fast 1 m (siehe z. B. http://
www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm). Das bedeutet
unter anderem, dass bei minimalem Durchfluss rund 30
% (im Extremfall bis zu 50 %) der Flusssohle wasserlos
bleiben. Durch das Ablassen von Wasser aus den Tiefen
des Speicherbeckens kommt es auch zu wesentlichen Beeinflussungen der Temperaturbedingungen im Fluss. Im
Sommer ist das Wasser unterkühlt, was die Fortpflanzung einer Reihe von Wasserorganismen einschließlich
der ehemals wichtigsten Fischarten einschränkt, im
Winter ist das Wasser im Vergleich zum natürlichen
Zustand wärmer, was das Einfrieren des Flusses verzögert. Die Auswirkungen der einzelnen Faktoren und ihr
Einfluss auf die Lebewesen im Flusslauf sind z. B. in der
Studie Helešic & Kubíček (1999) zusammengefasst.
Im Jahr 1966 wurde die Talsperre Znojmo in Betrieb
genommen, deren Damm das hier behandelte Gebiet
flussabwärts begrenzt. Dieses Staubecken mit einer Wasserfläche von 53 ha ist Teil des Nationalparks Podyjí.
Die beschriebene Entwicklung des Wasserlaufes hatte
mit Sicherheit einen wesentlichen Einfluss auf das Vorkommen von Wasser– und Sumpfvögeln im Tal. Der
schwankende Wasserspiegel begrenzt das Vorkommen
von Arten, deren Nistgewohnheiten sie von den Flussanschwemmungen abhängig machen. Die bloßgelegten
Sohlenflächen werden von insektenfressenden Vögeln als
Nahrungsquelle genutzt, der nicht zugefrorene Fluss ist
ein willkommenes Jagdrevier für Kormorane und bietet
in Zeiten, in denen die Gewässer in der Umgebung
zugefroren sind, auch anderen Arten Nahrung, und
die Fläche der Talsperre Znojmo lockt überwinternde
Wasservögel.
Diese Übersicht der Entwicklung der umliegenden
Landschaft erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
sondern versucht Momente zu betonen, die aus der Sicht
der studierten Tiere ausschlaggebend sind und auf die
in den Beschreibungen der einzelnen Arten verwiesen
wird. Für eine genauere Übersicht der historischen Entwicklung des Gebietes siehe z. B. Škorpík (2007).

Wichtige Biotope
Wie schon erwähnt wurde, hängt die Zusammensetzung
der Biotope im studierten Gebiet eng mit dem Talphänomen zusammen und wurde durch die historische
Entwicklung der Besiedelung und der wirtschaftlichen
Nutzung beeinflusst.
Heute stellt der Laubwald das flächenmäßig überwiegende Biotop dar. Auf Plateaus und mäßigen Hängen
sind es vor allem Eichen–Hainbuchenwälder, nur
kleinere Teile der Flächen wurden zu Wirtschaftswäl-

Údolí Dyje ve východní části NPP | Das Thayatal im östlichen Teil des NPP

v polesí Braitava a v okolí Čížova, na severně orientovaných svazích a v zaříznutých údolích přítoků pronikají i do střední a východní části parku. Přímo v nivě
Dyje a jejích větších přítoků najdeme také břehové lužní
porosty s dominancí olší, vrb a jasanů. Přesné rozložení
lesních biotopů i jejich geobotanickou charakteristiku
uvádějí Chytrý & Vicherek (1995), pro rakouskou část
též Wrbka et al. (2010). Větší lesní celky se nacházejí
i v okolí sledovaného území a částečně na něj navazují.
Na západě je to rekreační oblast kolem Vranovské údolní
nádrže, kde je struktura lesů i jejich avifauny velmi
podobná sledovanému území, pouze mnohem více (zasaženou plochou i intenzitou) ovlivněná hospodařením.
Severně je nejbližším lesním celkem Šumenský hvozd
a Bojanovický les – lesy na plošinách většinou se silně
přeměněnou dřevinnou skladbou, přesto však poskytující vhodné útočiště pro některé větší druhy lesních ptáků.
Jižním směrem navazují lesní porosty kolem pramenné
oblasti potoka Fugnitz, též silně pozměnené hospodářskou činností. Jihovýchodní cíp území je prostřednictvím polesí Thayarevier spojen úzkým pásem teplomilných lesů podél hrany Českého masivu až se zaříznutou
částí toku říčky Pulkau.
Z nelesních prostředí jsou pro údolní svahy typické
především skalní stěny a poměrně rozsáhlá suťová pole.
Tyto plochy využívá řada ptačích druhů jak k hnízdění
a sběru potravy, tak zejména jako vyhlídkové a orientační body v zalesněné krajině. Skály a sutě podobného
typu, i když většinou s menším převýšením či plochou,
se vyskytují jak ve výše položené části dyjského údolí

dern umgewandelt und weisen einen wesentlichen
Anteil von Gemeinen Fichten oder Waldkiefern auf.
Deshalb bilden die üblichen Waldvögel, die an Laubwälder gebunden sind, die Grundlage der hiesigen
Avifauna. Besonders im östlichen Teil des Gebietes
sind großflächig auch verschiedene Typen von wärmeliebenden Eichenwäldern zu finden. Die Eichenwälder
dringen über die Kanten und die südlich exponierten
Talhänge in den mittleren und westlichen Teil des Nationalparks durch. Neben den Eichen kommen hier oft
auch Mehlbeeren, Kornelkirschen und andere seltenere Gehölze zur Geltung, die Eichen sind oft mit der
Eichenmistel „geschmückt“. An zahlreichen Stellen,
besonders rund um Felsvorsprünge, gehen diese niedrigen, hellen Wälder in Fels–Waldsteppen über, anderswo
tragen sie noch Spuren der Niederwaldwirtschaft. Ein
weiterer Typ sind Geröllwälder und allgemein feuchtere
Waldbestände an kühleren Stellen. Hier spielen neben
den Eichen auch Linden und Ahorne eine bedeutende
Rolle, in den am höchsten gelegenen Teilen des Gebietes
sind es auch Buchen und Tannen. Häufiger sind sie
im Westen des Nationalparks, besonders im Forstbezirk
Braitava und in der Umgebung von Čížov. An nördlich
orientierten Hängen und in den tief eingeschnittenen
Tälern der Zuflüsse dringen sie auch in den mittleren
und östlichen Teil des Parks durch. Direkt in der Au
der Thaya und ihrer größeren Zuflüsse finden wir auch
Uferbestände mit vorwiegenden Erlen, Weiden und
Eschen. Die genaue Anordnung der Waldbiotope und
ihre geobotanischen Charakteristiken führen Chytrý &
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kolem Vranovské nádrže, tak i kolem dalších řek, jejichž
hluboce zaříznutá koryta protínají svah Českého masivu
do karpatské předhlubně severně od Dyje – např.
Rokytná (vzdálená cca 25 km), Jihlava (35 km) a Oslava
(40 km), jižním směrem je to pak řeka Kamp (30 km),
ústící do Dunaje.
Na dně údolí Dyje se místy nacházejí úzké pruhy mezofilních nivních luk, další, včetně vlhkých až mokřadních
typů, provázejí pramenné oblasti a občas i nivy jejích
přítoků. Rozsáhlejší louky najdeme jižně od Čížova
(Keple), v pramenné části Feliciina potoka, v údolí Klaperova potoka, Lukovského potoka a Fugnitzbachu.
Celková rozloha luk (včetně teprve nedávno zatravněných ploch původně orné půdy) je však pouze cca
200 ha, takže specializované druhy ptáků jsou zde pozorovány spíše nepravidelně, především na tahu. Ostatně
ani v širším okolí není tento biotop nijak významně
zastoupen. Popisem nelesní vegetace NP se souhrnně
zabývají Chytrý & Vicherek (2003) a Wrbka et al.
(2010).

Louka u Čížova | Die Wiese unweit von Čížov

Posledním významným typem biotopu v jádrové části
NP jsou vodní toky a nádrže. Řeka Dyje a Znojemská
nádrž byly zmíněny již v kapitole věnované historickému vývoji. Z přítoků Dyje ovlivňují místní avifaunu
zejména ty největší – Fugnitzbach a Klaperův potok.
Konipasové, střízlíci a další druhy provázejí také údolí
Feliciina a Mašovického potoka. Na některých potocích
byly zbudovány drobné rybníky. Z celkového počtu více
než 25 nádrží bývají vodními ptáky pravidelněji obsazovány jen rybníky Jejkaly, Čížovský lesní rybník na Klaperově potoku a Čížovský malý rybník, jinde je jejich
výskyt jen sporadický. Mimo rybníky se v území nacházejí drobné bezodtoké tůně, a to jak v lesních porostech, tak i mimo les. Zajímavým biotopem je jezírko
v opuštěném meandru potoka Fugnitz, zvané Fugnitzsee. I menší vodní plochy jsou občasně navštěvovány
mokřadními ptačími druhy, zejména však slouží jako
napajedla a potravní zdroje pro ptáky z okolních stanovišť. Výskyt řady druhů vodních ptáků ve sledovaném
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Vicherek (1995) an, für den österreichischen Teil auch
Wrbka et al. (2010). Größere Waldbestände finden sich
auch in der Umgebung des Nationalparks und schließen
teilweise an diesen an. Im Westen handelt es sich um das
Erholungsgebiet rund um die Talsperre Vranov, wo die
Struktur der Wälder und auch ihre Avifauna dem untersuchten Gebiet stark ähneln, nur viel stärker (was die
Fläche und Intensität betrifft) von wirtschaftlichen Eingriffen beeinflusst werden. Die nächsten Waldkomplexe
im Norden sind der Šumenský-Forst und der Bojanovický-Wald – Plateauwälder mit einer meist stark veränderten Gehölzzusammensetzung, die aber dennoch
einen geeigneten Zufluchtsort für einige größere Waldvogelarten bilden. In südlicher Richtung schließen sich
die Waldbestände rund um das Quellgebiet der Fugnitz
an, die ebenfalls stark durch die wirtschaftliche Tätigkeit
beeinflusst sind. Der südöstliche Ausläufer des Gebietes
ist durch den Forstbezirk Thayarevier mit einem
schmalen Streifen wärmeliebender Wälder entlang der
Kante der böhmischen Masse und mit dem eingeschnittenen Teil des Flüsschens Pulkau verbunden.
Was die nicht bewaldeten Biotope betrifft, so sind
an den Talhängen vor allem Felswände und recht
umfangreiche Geröllfelder zu finden. Diese Flächen
werden von zahlreichen Vogelarten zum Nisten, zur
Nahrungssuche und vor allem als Aussichts- und Orientierungspunkte in der bewaldeten Landschaft genutzt.
Felsen und Gerölle ähnlichen Typs, wenn auch meist
mit einer geringeren Höhe oder Fläche, befinden sich
sowohl im höher gelegenen Teil des Thayatales rund um
die Talsperre Vranov als auch in der Umgebung weiterer
Flüsse, deren tief eingeschnittene Flussbetten die Flanke
des böhmischen Massives in Richtung der karpatischen
Vortiefe durchschneiden – nördlich von der Thaya sind
es zum Beispiel die Rokytná (ca. 25 km entfernt), die
Jihlava (35 km) und die Oslava (40 km), in südlicher
Richtung ist es der Kamp (30 km), der in die Donau
mündet.
Im Talgrund der Thaya sind stellenweise schmale
Streifen von mesophilen Auenwiesen zu finden, einschließlich feuchter bis sumpfartiger Typen, die Quellgebiete und manchmal auch die Auen ihrer Zuflüsse
begleiten. Größere Wiesen finden wir südlich von Čížov
(Keple), im Quellgebiet des Feliciin-Baches, im Tal des
Klaperův-Baches, des Lukovský-Baches und des Fugnitzbaches. Die Gesamtfläche der Wiesen (einschließlich
erst kürzlich vergraster Flächen, die ursprünglich Ackerland waren) beträgt aber nur ca. 200 ha, weshalb hier
spezialisierte Vogelarten eher unregelmäßig beobachtet
werden, vor allem während des Zuges. Dieses Biotop ist
auch in der weiteren Umgebung nur unbedeutend vertreten. Mit der zusammenfassenden Beschreibung der
Vegetation des Nationalparks beschäftigen sich Chytrý
& Vicherek (2003) und Wrbka et al. (2010).
Der letzte bedeutende Biotoptyp im Zentralteil des
Nationalparks sind die Wasserläufe und Wasserflächen.
Der Thayafluss und der Stausee Znojmo wurden schon
im Kapitel zur historischen Entwicklung erwähnt. Was
die Zuflüsse der Thaya betrifft, so sind die größten auch

Charakteristika sledovaného území | Eigenschaften der untersuchten Fläche

Čížovský lesní rybník | Čížovský lesní-Teich

území můžeme považovat především za důsledek role
Dyje jako vodítka tahových cest. V širším krajinném
měřítku představuje její údolí spojnici velkých vodních
ploch – Vranovská nádrž se rozkládá bezprostředně
proti proudu, Jaroslavické rybníky cca 20 km podél řeky
po proudu a jedna z nejvýznamnější lokalit vodních
ptáků na Moravě, soustava Vodního díla Nové Mlýny,
o dalších 30 km dále. Osídlení nádrží na západním
okraji sledovaného území, zejména rybníků Jejkalů, náročnějšími druhy vodních ptáků je bezpochyby ovlivněno blízkostí soustavy Šafovských rybníků a rybníků
kolem Riegersburgu a Langau v Rakousku, vše pouze
cca 3–7 km vzdušnou čarou jihozápadním směrem.
Z biotopů zahrnutých přímo do NP Podyjí je nutno
zmínit ještě suché, nelesní, extenzivně obhospodařované
plochy. Ty se nacházejí především na východním okraji
území ve formě vřesovišť, extenzivních sadů, pastvin
a křovin mezi lesnatou oblastí NP a přiléhajícími intravilány obcí Konice, Popice, Havraníky a Hnanice.
Druhou rozsáhlejší plochou podobných biotopů je Mašovická střelnice, která leží v severovýchodní části území,
již v ochranném pásmu. Tyto typy prostředí vyhledávané
řadou význačných ptačích druhů se v menších plochách
uplatňují i kolem dalších obcí ochranného pásma. Atraktivní vřesoviště a stepní trávníky nejsou izolovaným fenoménem studovaného území, i když zde zaujímají
poměrně velkou rozlohu (cca 185 ha). Zejména jižním
a východním směrem na ně navazují podobné biotopy
v okolí Retzu, Přírodní památka Skalky (v katastru Havraníků a Šatova), Načeratický kopec u Znojma nebo
poněkud vzdálenější terasy kolem zaniklé obce Ječměniště (ca 12 km vzdušnou čarou). Rozptýleně v zemědělské krajině se nacházejí i dále v panonské části moravsko-rakouského pomezí směrem k CHKO Pálava,
což nepochybně ovlivňuje stabilitu a životaschopnost populací mnoha typických druhů ve studovaném
území a také zvyšuje jeho atraktivitu pro náhodné zálety
a migrace dalších „stepních“ druhů, jako je raroh velký,
vlha pestrá nebo linduška úhorní.
Většinu rozlohy ochranného pásma zaujímají biotopy
běžným způsobem obhospodařované orné půdy, vinic,

die aus der Hinsicht der Avifauna bedeutendsten – der
Fugnitzbach und der Klaperův-Bach. Stelzen, Zaunkönige und weitere Arten begleiten auch die Täler des
Feliciin- und des Mašovický-Baches. An einigen Bächen
wurden kleine Fischteiche gebaut. Von den mehr als 25
Wasserflächen werden nur die Teiche Jejkaly, Čížovský
lesní am Klaperův-Bach und der Čížovský malý regelmäßiger von Wasservögeln besetzt, an den anderen
Wasserflächen kommen sie eher sporadisch vor. Neben
den Teichen sind hier auch kleine, abflusslose Tümpel
zu finden, und zwar sowohl in den Waldbeständen als
auch außerhalb. Ein interessantes Biotop ist die Wasserfläche in einem toten Arm des Fugnitzbaches, genannt
Fugnitzsee. Auch kleinere Wasserflächen werden zeitweise von sumpfliebenden Vogelarten besucht, hauptsächlich dienen sie aber als Tränken und Nahrungsquellen für die Vögel aus den umliegenden Standorten.
Das Vorkommen einer Reihe von Wasservögeln im studierten Gebiet können wir vor Allem aus der Rolle der
Thaya als Orientierungspunkt innerhalb der Zugwege
ableiten. Im größeren landschaftlichen Maßstab stellt
ihr Tal eine Verbindung großer Wasserflächen dar – die
Talsperre Vranov liegt unmittelbar flussaufwärts, die
Jaroslavecké-Teiche liegen ca. 20 km flussabwärts und
eine der bedeutendsten Wasservogel-Lokalitäten in
Mähren, das Stausee–System Nové Mlýny, weitere 30
km entfernt. Die Besiedelung der Wasserflächen am
westlichen Rand des Nationalparks, vor allem der Jejkaly-Teiche, durch anspruchsvollere Wasservogelarten
wird zweifellos durch die Nähe der Šafovské-Teiche und
der Teiche rund um die österreichischen Gemeinden
Riegersburg und Langau, alle nur 3–7 km Luftlinie in
südwestlicher Richtung entfernt, beeinflusst.
Unter den Biotopen, die direkt zum Nationalpark
Podyjí gehören, müssen noch die trockenen, unbewaldeten, extensiv bewirtschafteten Flächen erwähnt
werden. Diese befinden sich vor allem am östlichen
Rand des Gebietes und bestehen aus Heiden, extensiven
Obstgärten, Viehweiden und Gebüsch zwischen dem
bewaldeten Teil des Nationalparks und den angrenzenden Ortsgebieten der Gemeinden Konice, Popice,
Havraníky und Hnanice. Die zweite größere Fläche
mit einem ähnlichen Biotop ist der Mašovická střelnice
in der Schutzzone im nordöstlichen Teil des Gebietes.
Diese Biotoptypen werden von einer Reihe bedeutender
Vogelarten bevorzugt und sind auf kleineren Flächen
auch rund um weitere Gemeinden in der Schutzzone
zu finden. Die attraktiven Heiden und Steppenrasen
sind nicht nur ein isoliertes Phänomen des studierten
Gebietes, auch wenn sie hier eine recht große Fläche
einnehmen (ca. 185 ha). Besonders in südlicher und
östlicher Richtung schließen ähnliche Biotope in der
Umgebung von Retz an, auch das Naturdenkmal Skalky
(im Gemeindegebiet von Havraníky und Šatov), der
Načeratický-Hügel bei Znojmo oder die etwas entfernter gelegenen Terrassen bei der ehemaligen Ortschaft
Ječmeniště (ca. 12 km Luftlinie). Verstreut sind sie
auch in der Agrarlandschaft im pannonischen Teil des
mährisch-österreichischen Grenzlandes in Richtung
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intravilánů obcí a zahrad na ně navazujících. I tato
prostředí jsou ornitologicky zajímavá a zpestřují zdejší
faunu o druhy synantropní, vázané na otevřenou krajinu
nebo na rozptýlenou zeleň. Pole v ochranném pásmu
bývají také potravním zdrojem zimujících ptačích hejn
a tahovou zastávkou.

Významné lokality
Sledované území je mozaikou biotopů, v níž výrazně
oddělené jsou zejména jádrové plochy lesní od okrajových ploch nelesních. Uvnitř rozsáhlého zalesněného jádra jsou hranice spíše neostré, jednotlivé typy lesů
plynule navazují nebo se prolínají, což poněkud komplikuje orientaci v tomto prostoru. V následujícím textu se
proto pokoušíme vymezit lokality či spíše místa s vlastními názvy, která jsou určitým způsobem významná
a zajímavá. Tato místa jsou zmiňována v textu druhových kapitol a dalších komentářů. Pro čtenáře blíže
neseznámené se sledovaným územím považujeme za
potřebné je alespoň krátce charakterizovat, jejich lokalizace je patrná z mapy na předsádce.
Braitava – lesní celek na pravém břehu Dyje jižně a jihovýchodně od Vranova nad Dyjí. Jedná se o nejvýše
položenou část sledovaného území. Zejména na severně
orientovaných svazích a části plošin u hranice s Rakouskem se vyskytují cenné porosty suťových lesů a fragmenty bučin. Část lesů na plošině je silně ovlivněna hospodářskou činností, nacházíme zde i zbytky smrkových
porostů, což spolu s výskytem lesních pramenišť ještě
podtrhuje podhorský ráz lokality. Je zde minimum turistických cest a také klidová zóna pro zvěř, takže Braitava
je územím s nejmenšími rušivými vlivy v celé sledované oblasti.
Býčí hora (536), Větrník (509), Vinohrad (440),
Mufloní kopec (422), Gališ (404), Barák (403),
Lipina (434), Hraběcí hora (354) – v tomto výčtu jsou
uvedena směrem od západu k východu významnější
návrší, která vystupují nad plochou krajinu nad hranou
údolí Dyje. Jsou pokryta lesními porosty, jejichž charakter je dán nadmořskou výškou (uvedena v závorce)
a mírou ovlivnění hospodařením. Ta je větší v místech
vzdálených od státní hranice (Větrník) a naopak nejnižší
v blízkosti hranice ve střední části území (Gališ, Barák).
Faltýskův mlýn – pozůstatek stavby mlýna ve střední
části údolí. Z poměrně rozsáhlé usedlosti, která byla
opuštěna a rozbořena mezi lety 1951 a 1954, jsou dnes
patrné pouze zbytky zdí, sklep a technické prvky obklopující mlýnský náhon. Koryto Dyje dosud přehrazuje
kamenný jez, nad kterým se nachází hlubší a pomaleji
proudící úsek řeky. Z hlediska ptáků jsou zajímavé
samotné rozvaliny (hnízdní příležitosti, úkryty), zbytek
jezové zdrže i dosud přetrvávající rozvolněné porosty
s ovocnými stromy, které jsou pozůstatkem někdejších zemědělsky využívaných ploch v sousedství stavby.
Podobný charakter mají i další místa – Novohrádecký
mlýn nedaleko Lukova, rozvaliny Papírny a několika
dalších staveb v oblasti zvané Devět mlýnů v jihovýchodní části území. Zbytky jezů rozčleňující a zpestřující koryto jsou zachovány i na dalších místech.
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zum Naturschutzgebiet Pálava zu finden, was zweifellos die Stabilität und Lebensfähigkeit der Populationen
zahlreicher typischer Arten im studierten Gebiet beeinflusst und auch seine Attraktivität für zufällige Zuflüge
und Migrationen weiterer Steppenarten steigert – zum
Beispiel des Sakerfalken, des Bienenfressers oder des
Brachpiepers.
Den Großteil der Schutzzone bedecken Biotope mit
normal bewirtschaftetem Ackerboden, Weinbergen,
dem Ortsbereich von Gemeinden und daran anschließenden Gärten. Auch diese Umgebungen sind ornithologisch interessant und bereichern die hiesige Fauna um
synanthrope Arten, die an die offene Landschaft oder an
verstreute Grünbereiche gebunden sind. Die Felder in
der Schutzzone stellen auch eine Nahrungsquelle für die
überwinternden und durchziehenden Vogelschwärme
dar.

Bedeutende Lokalitäten
Das studierte Gebiet ist ein Mosaik von Biotopen,
wobei insbesondere die bewaldeten Kernzonen klar von
den nicht bewaldeten Flächen am Rand getrennt sind.
Innerhalb des großflächigen, bewaldeten Kerngebietes
sind die Grenzen eher unscharf, einzelne Waldtypen
gehen allmählich ineinander über oder überschneiden
sich, was die Orientierung in diesem Bereich schwieriger
macht. Im folgenden Text versuchen wir deshalb, Lokalitäten oder eher Stellen mit einem eigenen Namen abzugrenzen, die aus irgendeinem Grund bedeutend und
interessant sind. Diese Stellen werden in den Kapiteln
zu den einzelnen Arten und in weiteren Kommentaren
erwähnt. Wir halten es für notwendig, sie wenigstens
kurz für die Leser zu charakterisieren, die das studierte
Gebiet nicht näher kennen. Ihre Anordnung geht aus
der Karte auf dem Vorsatz hervor.
Braitava – Waldkomplex am rechten Ufer der Thaya,
südlich und südöstlich von Vranov nad Dyjí. Es handelt
sich um den am höchsten gelegenen Teil des studierten Gebietes. Besonders an den nördlich orientierten
Hängen und in einem Teil der Plateaus an der österreichischen Grenze befinden sich wertvolle Bestände
von Geröllwäldern und ein Buchenwaldfragment. Ein
Teil der Wälder auf dem Plateau ist stark von der wirtschaftlichen Tätigkeit beeinflusst, wir finden hier auch
Reste von Fichtenbeständen, was gemeinsam mit dem
Vorkommen von Waldquellen den Vorgebirgscharakter
der Lokalität unterstreicht. Hier ist nur ein Minimum
an touristischen Wegen und es ist eine Ruhezone für das
Wild – Braitava ist deshalb der Bereich mit den geringsten störenden Einflüssen im gesamten studierten
Gebiet.
Býčí-Berg (536), Větrník (509), Vinohrad (440),
Mufloní-Hügel (422), Gališ (404), Barák (403),
Lipina (434), Hraběcí-Berg (354) – das sind von
Westen her die wichtigeren Erhebungen, die über die
flache Landschaft oberhalb der Talkante der Thaya hinausragen. Sie sind mit Wäldern bedeckt, deren Charakter aus der Meereshöhe hervorgeht (in Klammer
angeführt) und vom Ausmaß der Bewirtschaftung

Dyje v Hardeggu | Thaya im Hardegg

Fugnitzbach – největší přítok Dyje, protéká střední
částí NP Thayatal a ústí v Hardeggu. Jako jediný
z přítoků ve studovaném území nevysychá a má vlastní
ichtyocenózu. Významným biotopem jsou na svazích
jeho údolí suťové lesy a bučiny, v nivě pak louky
a drobné mokřady.
Hardeggská vyhlídka – malá plocha teplomilných
doubrav, lesostepí až skalních stepí na hraně údolí Dyje.
Nachází se na vrcholu několika sousedících skalních
stěn, mezi nimi a na jejich úpatí jsou vytvořena suťová
pole. Je významně ovlivněna pohybem turistů na hraně
údolí. V zásadě stejný charakter mají další obdobné
lokality na temenech skalních stěn v údolí, různí se
rozsahem jednotlivých typů biotopů a mírou expozice
turistickému ruchu. Směrem po proudu Dyje patří mezi
významné na levém břehu např. Kozí stezky, Vraní
skála, Liščí skála, Zlámaná skála, Králův stolec, na
pravém břehu pak Braitavské skály, Schwalbenfelsen (Vlaštovčí skála), Papírenské skály a Sealsfieldův
kámen.
Hradišťské terasy – soustava zemědělských teras v severovýchodní části území v blízkosti obce Hradiště.
V minulosti zde byly založeny sady, vinice, louky,
pastviny i menší plochy orné půdy. Dodnes přetrvávají zplanělé či extenzivně využité ovocné výsadby, včetně
některých méně běžných druhů (mišpule německá,
fíkovník). Velmi cenným biotopem je též mozaika teplomilných křovin, lemových společenstev a xerotermních trávníků.

beeinflusst wird. Diese ist an jenen Stellen stärker, die
weiter von der Staatsgrenze entfernt sind (Větrník), am
schwächsten ist sie im zentralen Teil des Bereiches in
Grenznähe (Gališ, Barák).
Faltýskův-Mühle – Rest eines Mühlengebäudes
im mittleren Teil des Tales. Vom recht großen Gehöft,
das zwischen den Jahren 1951 und 1954 verlassen und
abgetragen wurde, sind heute nur noch Mauerreste, ein
Keller und technische Elemente rund um den Mühlenbach erkennbar. Das Flussbett der Thaya wird bis heute
von einer steinernen Wehr eingedämmt, über der sich ein
tieferer und langsamerer Abschnitt des Flusses befindet.
Aus der Sicht der Vögel sind die alten Gemäuer (Nistgelegenheiten, Verstecke), der Rest der Wehrhaltung und
die bis heute bestehenden lockeren Obstbaumbestände
von Bedeutung, die ein Überbleibsel der damals landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Nachbarschaft
des Gebäudes sind. Einen ähnlichen Charakter haben
auch weitere Lokalitäten – die Novohrádecký-Mühle
unweit von Lukov, die Trümmer der Papiermühle Papírna und einige weitere Bauwerke im Gebiet
namens Devět mlýnů (Neun Mühlen) im südöstlichen
Teil des Nationalparks. Reste von Wehren, die das Flussbett gliedern und es abwechslungsreicher machen, sind
auch an weiteren Stellen erhalten geblieben.
Fugnitzbach – größter Zufluss der Thaya, der durch
den mittleren Teil des Nationalparks Thayatal fließt und
in Hardegg mündet. Er trocknet als einziger der Zuflüsse
im studierten Gebiet nicht aus und hat eine eigene Ich-
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Keple – bezlesá plocha ležící jižně od obce Čížov,
od údolnice bezejmenného přítoku Klaperova potoka
po návrší na okraji lesa směrem k údolí Dyje. Její nejvýznamnější součástí je mokřadní louka Keple o rozloze
asi 20 ha. Přestože byla v minulosti poškozena melioracemi, jedná se dnes o jednu z nejcennějších lučních
ploch sledovaného území. Na plochém návrší na hranici
odlesněné čížovské enklávy a lesního celku v údolí Dyje
se nachází rozcestí Na Keplech, které je významným přístupovým místem do severozápadní části území.
Klaperův potok – přítok Dyje v severozápadní části
území. Zprvu protéká polní krajinou a lesy na plošině,
v této části je soustava několika rybníků. Dále teče
v přirozeném korytě, v hluboce zaříznutém údolí doprovázeném zachovalými lesními porosty včetně
cenných suťových lesů. Přestože se jedná o nejvodnatější levostranný přítok Dyje, dochází v extrémně suchých
obdobích k jeho vysychání. Velmi podobné parametry
mají také další větší levostranné přítoky, např. Lukovský
potok, Žlebský potok nebo Mašovický potok, jehož
údolí v dolní zaříznuté části bývá nazýváno Mločí údolí.
Z pravostranných přítoků se jim typově nejvíce blíží
potok ve Feliciině údolí u Vranova nad Dyjí, Kajabach
ve střední části NP Thayatal a Trauznický potok mezi
Konicemi a Popicemi. Potok Daníž, odvodňující jihovýchodní okraj území, pramení uprostřed rozsáhlé
a relativně zachovalé příhraniční lesní oblasti, protéká
v plochém údolí především pozměněnými porosty teplomilných doubrav a dále zemědělskou krajinou ochranného pásma přes obec Hnanice.
Kraví hora – návrší a svah údolí ležící na pravém
břehu Dyje, jižně od centra města Znojma. Významným biotopem je zde vřesoviště, charakteristikou přibližně odpovídající lokalitě Popické kopečky (viz dále),

Kraví hora | Kraví hora

na svahu směrem k řece navazuje rozsáhlá plocha zahrad
a rekreačních domků s četnými ovocnými dřevinami. Na jižním okraji přechází vřesoviště do poměrně
mladých porostů teplomilných doubrav a borů, za nimiž
na východním svahu navazují rozsáhlé plochy vinic
členěné mezemi s porosty křovin.
Ledové sluje – lokalita v severozápadní části území
v katastru Čížova a Vranova nad Dyjí patří k nejznámějším místům NP Podyjí. Tvoří ji především zacho-
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thyozönose. Ein bedeutendes Biotop an seinen Talhängen sind Geröllwälder und Buchenwälder, in der Au
dann Wiesen und kleinere Sumpfgebiete.
Hardeggská vyhlídka (Hardegger Warte) – eine kleine
Fläche mit wärmeliebenden Eichenwäldern und Waldbis Felssteppen an der Kante des Thayatales. Sie befindet
sich auf dem Gipfel einiger benachbarter Felswände, dazwischen und an ihrem Fuß sind Geröllfelder. Sie wird
stark vom Aufenthalt der Touristen an der Talkante beeinflusst. Einen grundsätzlich gleichen Charakter haben
auch andere Lokalitäten an den Gipfeln der Felswände
im Tal, sie unterscheiden sich durch die Fläche der einzelnen Biotoparten und durch das Ausmaß der touristischen Belastung. Flussabwärts der Thaya gehören zu
den linksseitigen, bedeutenden Lokalitäten Kozí stezky,
Vraní-Felsen, Liščí-Felsen, Zlámaná-Felsen, Králův
stolec, rechtsseitig sind es die Braitavské-Felsen,
Schwalbenfelsen, Papírenské-Felsen und SealsfieldůvFelsen (Sealsfield-Stein).
Hradišťské-Terrassen – ein System landwirtschaftlicher Terrassen im südöstlichen Teil des Gebietes, in der
Nähe der Gemeinde Hradiště. In der Vergangenheit
wurden hier Obstgärten, Weinberge, Wiesen, Weiden
und auch kleinere Ackerflächen gegründet. Bis heute
existieren hier verwilderte oder extensiv genutzte Obstpflanzungen, einschließlich einiger weniger geläufiger
Arten (Echte Mispel, Feige). Ein sehr wertvolles Biotop
ist auch das Mosaik von wärmeliebenden Sträuchern,
Randbiozönosen und xerothermen Rasenflächen.
Keple – waldfreie Fläche südlich von der Gemeinde
Čížov, reicht vom Talweg eines namenlosen Zuflusses
des Klaperův-Baches bis zur Anhöhe am Waldrand
in Richtung zum Thayatal. Der bedeutendste Teil dieser
Lokalität ist die Sumpfwiese Keple mit einer Fläche
von etwa 20 ha. Obwohl sie in der Vergangenheit durch
Meliorationen beschädigt wurde, handelt es sich heute
um eine der wertvollsten Wiesenflächen des studierten Gebietes. Auf der flachen Anhöhe an der Grenze
zwischen der entwaldeten Čížovská-Enklave und dem
Waldkomplex im Thayatal befindet sich die Wegkreuzung Na Keplech, die einen bedeutenden Zugangspunkt zum nordwestlichen Teil des Geländes darstellt.
Klaperův-Bach – Zufluss der Thaya im nordwestlichen Teil des Geländes. Fließt zuerst durch die Ackerlandschaft und die Wälder auf dem Plateau, wo sich
auch ein System mehrerer Fischteiche befindet. Weiter
fließt er in einem natürlichen Bachbett im tief eingeschnittenen Tal, das von gut erhaltenen Waldbeständen
einschließlich wertvoller Geröllwälder begleitet wird.
Obwohl es sich um den wasserreichsten linksseitigen
Zufluss der Thaya handelt, trocknet er in extrem trockenen Zeiten aus. Sehr ähnliche Parameter weisen auch
weitere größere linksseitige Zuflüsse auf, z. B. der Lukovský-Bach, der Žlebský-Bach oder der MašovickýBach, dessen Tal im unteren, tief eingeschnittenen Teil
Salamandertal genannt wird. Was die rechtsseitigen
Zuflüsse betrifft, so sind die typenmäßig ähnlichsten
der Feliciin-Bach bei Vranov nad Dyjí, der Kajabach
im mittleren Teil des Nationalparks Thayatal und der
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valé lesní porosty na severozápadně a jihovýchodně orientovaných svazích meandru. Patří spíše k chladným
polohám NP, i když na hřbetu mezi oběma svahy
najdeme i plošku teplomilné doubravy. Severozápadní
svah je proslulý soustavou skalních výchozů, suťových
polí a pseudo-krasových podzemních prostor. Pro hospodaření nedostupné lesy na svazích skýtají množství
doupných stromů a mrtvého dřeva.
Mašovická střelnice – poměrně rozsáhlá plocha
(asi 78 ha) na severovýchodním okraji sledovaného území. Do roku 1997 byla využívána pro vojenský
výcvik a dlouhodobě zde tak byly udržovány travnaté
plochy s roztroušenými křovinami. V současnosti se
charakter lokality udržuje pastvou, cílenou redukcí
keřů a kosením lučních porostů. Významné jsou také
okrajové partie směrem k přiléhajícím polím, kde se
vyskytují pestrá úhorová společenstva. Jen menší části
plochy výrazněji zarůstají keřovou i stromovou vegetací.
Nový Hrádek – rozlehlá hradní zřícenina v centrální
části NP. Uvnitř lesního komplexu je zajímavým zpestřením díky existenci lesních okrajů, osluněných stěn,
četných úkrytů a vyhlídek. Podobně působí i další osamocené stavby ve zdejších lesích, např. hrad Kaja, který
je protiváhou Nového Hrádku na rakouské straně údolí.
Význam mají i menší dochované stavby, např. Andělský
mlýn v údolí potoka pod Mašovicemi, letohrádek
Lusthaus u Lesné, letohrádek na Braitavě, Fládnická chata u Hnanic a některé další, jež jsou zároveň
dobrými orientačními body.
Ostroh – Umlauf – tato dvojice zaklesnutých meandrů
patří k typickým geomorfologickým útvarům studovaného území. Nachází se v jeho střední části. Díky úzkým
šíjím a hluboce zaříznutému údolí jsou meandry obtížně
přístupné, zároveň se zde projevuje velká mikroklimatická odlišnost těsně sousedících míst vlivem různorodé
expozice svahů. Vzniká tak zajímavý gradient biotopů
od skal přes skalní stepi, rozvolněné teplomilné lesy až
po chladné a vlhké porosty na severních úpatích.
Popické kopečky – někdejší pastvina na mělké půdě
na východním okraji území. Porost tvoří teplomil-

Trauznický-Bach zwischen Konice und Popice. Der
Bach Daníž, der den südöstlichen Rand des Gebietes
entwässert, entspringt inmitten eines großen und relativ
gut erhaltenen, grenznahen Waldgebietes, quert in
einem flachen Bachbett vor allem die veränderten wärmeliebenden Eichenwälder und danach die Ackerlandschaft in der Schutzzone bei der Gemeinde Hnanice.
Kraví hora (Kuhberg) – Anhöhe und Talhang
am rechten Ufer der Thaya, südlich vom Zentrum
der Stadt Znojmo. Ein bedeutendes Biotop ist hier
die Heide, deren Charakteristik ungefähr der Lokalität Popické kopečky ähnelt (siehe unten). Am Hang
zum Fluss hin schließt eine große Fläche von Gärten
und Wochenendhäusern mit zahlreichen Obstgehölzen
an. Am südlichen Rand geht die Heide in recht junge,
wärmeliebende Eichen- und Kiefernwälder über, hinter
denen am Osthang weitläufige Weinberge mit Feldrainen und Strauchbewuchs anschließen.
Ledové sluje (Eisleiten) – die Lokalität im nordwestlichen Teil des Geländes im Gemeindegebiet von Čížov
und Vranov nad Dyjí gehört zu den bekanntesten
Stellen des Nationalparks Podyjí. Sie besteht vor allem
aus erhaltenen Waldbeständen an nordwestlich und südöstlich orientierten Hängen des Mäanders. Sie gehört
eher zu den kühleren Lagen im Nationalpark, aber am
Bergrücken zwischen den beiden Hängen finden wir
auch eine kleine Fläche mit wärmeliebendem Eichenwald. Der nordwestliche Hang ist durch sein System
von Felsausbissen, Geröllfeldern und pseudokarstigen
unterirdischen Räumen bekannt. Die wirtschaftlich
nicht erreichbaren Wälder an den Hängen bieten eine
Vielzahl von Hohlbäumen und Totholz.
Mašovická střelnice – verhältnismäßig große Fläche
(etwa 78 ha) am nordöstlichen Rand des studierten
Gebietes. Bis zum Jahr 1997 wurde sie als Schießplatz
für die militärische Ausbildung genutzt, weshalb hier
lange Zeit Grasflächen mit verstreuten Sträuchern
erhalten wurden. Heute wird der Charakter der Lokalität durch Viehweide, gezielte Reduktion der Sträucher
und durch Mähen der Wiesen erhalten. Bedeutend sind
auch die Randpartien in Richtung zu den angrenzenden
Feldern, wo vielfältige Brache-Biozönosen zu finden
sind. Nur geringe Teile der Fläche verwachsen stärker
mit Strauch- und Baumvegetation.
Nový Hrádek (Neuhäusel) – großflächige Burgruine
im Zentralteil des Nationalparks. Im Inneren des Waldkomplexes bildet sie eine interessante Abwechslung mit
Waldrändern, besonnten Wänden, zahlreichen Verstecken und Aussichtspunkten. Eine ähnliche Funktion
haben auch weitere isolierte Bauwerke in den hiesigen
Wäldern, zum Beispiel die Burg Kaja, die Entsprechung des Nový Hrádek auf der österreichischen Seite
des Tales. Bedeutend sind auch kleinere, erhalten gebliebene Bauten, zum Beispiel die Mühle Andělský-Mühle
im Bachtal unterhalb von Mašovice, das Lusthaus bei
Lesná, das Lusthaus auf Braitava, die FládnickáHütte bei Hnanice und einige weitere, die gleichzeitig
auch gute Orientierungspunkte darstellen.
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né bylinné formace, keříčková společenstva s dominancí vřesu obecného, jednotlivé větší křoviny (často
růže) a stromy (zejména borovice, břízy, duby, třešně).
Podobné prostředí reprezentují také další plochy podél
východního okraje území – Havranické vřesoviště,
Staré vinice, Fládnitzské vřesoviště. Různí se zejména
vzájemným poměrem plochy teplomilných trávníků
s keříčkovou vegetací, vyšších křovin a starých ovocných
výsadeb. Údržba těchto ploch v současnosti zahrnuje
omezování expanze dřevin, kosení některých porostů
a především extenzivní pastvu.
Příčky – rozcestí na okraji lesního celku NP v jeho
střední části, mezi obcemi Lukov a Podmolí. Bod
významný pro přístup do střední části NP Podyjí.
Rybníky Jejkaly – dva menší rybníky (0,56 a 1,09 ha)
na západním okraji území. Oba jsou v soukromém vlastnictví a slouží k chovu konzumních velikostí ryb. Přesto
si zachovávají rákosové litorální porosty a zejména
u přítoku horního rybníčku též porosty měkkých litorálních rostlin. Díky přítoku z mokřadní louky jsou
spíše oligotrofní, což dokládá např. výskyt bublinatky
jižní. Cenným biotopem jsou také rybníky Čížovský
lesní na Klaperově potoku a Čížovský malý jižně od
Čížova (napájený bezejmenným přítokem Klaperova
potoka). Obě tyto plochy mají bohatou litorální i submerzní vegetaci a neslouží primárně k chovu ryb. Rybník
Čížovský nový (v některých mapách též zvaný Dehťák),
který je největší nádrží na Klaperově potoku (1,8 ha)
a leží nejníže po proudu, byl ornitologicky zajímavou
lokalitou v první půli 90. let 20. století. Později zde byl
zaveden poměrně intenzivní a málo kontrolovaný chov
ryb, což bylo příčinou vymizení litorálních porostů
a snížení atraktivity pro vodní ptáky. Další rybníky

Šobes | Šobes
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Ostroh (Stollfürst) – Umlauf – dieses Paar tief eingeschnittener Mäander gehört zu den typischen geomorphologischen Formationen des studierten Gebietes. Es
befindet sich in seinem Zentralteil. Dank ihren engen
Hälsen und dem tief eingeschnittenen Tal sind die
Mäander nur schwer zugänglich, gleichzeitig zeigt sich
hier ein großer mikroklimatischer Unterschied zwischen
eng benachbarten Stellen, der durch die verschiedene
Exposition der Hänge verursacht wird. Es entsteht so
ein interessanter Gradient von Biotopen, von Felsen
über Felssteppen, aufgelockerten wärmeliebenden
Wäldern bis zu kühlen und feuchten Beständen an den
nördlichen Hängen.
Popické kopečky – ehemalige Viehweide auf untiefem
Erdreich am östlichen Rand des Gebietes. Die Vegetation besteht aus wärmeliebenden Kräuterformationen,
Zwergstrauch-Biozönosen mit dominierendem Heidekraut, einzelnen größeren Sträuchern (oftmals Rosen)
und Bäumen (vor allem Kiefern, Birken, Eichen und
Kirschen). Ähnliche Lebensräume finden sich auch
auf weiteren Flächen entlang des östlichen Randes des
Gebietes – Heide Havraníky, Staré vinice, Fládnitzské-Heide. Sie unterscheiden sich vor allem durch die
gegenseitigen Flächenverhältnisse der wärmeliebenden
Rasenflächen, der Zwergstrauchvegetation, der höheren
Sträucher und der alten Obstpflanzungen. Die Pflege
dieser Flächen umfasst heute eine Begrenzung der Expansion der Gehölze, das Mähen einiger Bewüchse und
vor allem extensive Weidewirtschaft.
Příčky – Wegkreuzung am Rand des Waldkomplexes
im mittleren Teil des Nationalparks, zwischen den Gemeinden Lukov und Podmolí. Bedeutender Zugangspunkt zum Zentralteil des Nationalparks Podyjí.

Charakteristika sledovaného území | Eigenschaften der untersuchten Fläche

ve sledovaném území jsou pro vodní a mokřadní ptáky
z různých důvodů málo zajímavé, spíše přitahují druhy
vázané na pobřežní křoviny a stromy (např. rybník
Prádla u Mašovic, Pustý u Podmolí, Hnanický atd.).
Široké pole – širší část dyjské nivy, která se nachází
proti proudu od Hardeggských skal. Až do roku 1996
zde bylo standardně obhospodařované pole, poté byla
část plochy zalesněna a část přeměněna na louku. Luční
enklávy se v údolí vyskytují i na dalších místech, kde je
niva širší a umožnila vznik plochých říčních teras. Z ornitologického pohledu jsou cenné především plošně rozsáhlejší luční porosty, např. Gališská louka v katastru
Lukova, louky na levém břehu Dyje mezi Barákem
a Papírnou (Hlubocké louky, Lipinská louka a louka
pod Šobesem) a Široká louka na konci vzdutí Znojemské nádrže. Některé dříve obhospodařované plochy

Jejkaly-Teiche – zwei kleinere Teiche (0,56 und
1,09 ha) am westlichen Rande des Gebietes. Beide sind
in Privatbesitz und dienen zur Zucht von Speisefischen.
Dennoch verfügen sie über litoralen Schilfbewuchs und
weiche litorale Bewüchse, insbesondere beim Zufluss in
den oberen Teich. Dank dem Zufluss aus einer Sumpfwiese sind sie eher oligotroph, was zum Beispiel durch
das Vorkommen des verkannten Wasserschläuches
bewiesen wird. Ein wertvolles Biotop sind auch die
Teiche Čížovský lesní am Klaperův-Bach und Čížovský
malý südlich von Čížov (dieser Teich wird von einem namenlosen Zufluss des Klaperův-Baches gespeist). Beide
Flächen verfügen über eine reiche litorale und submerse
Vegetation und dienen nicht primär der Fischzucht. Der
Čížovský nový-Teich (in manchen Karten auch Dehťák
genannt) ist der größte Wasserspeicher am KlaperůvBach (1,8 ha) und liegt am weitesten stromabwärts. In
der ersten Hälfte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts
war er eine ornithologisch interessante Lokalität. Später
wurde hier eine recht intensive und wenig kontrollierte Fischzucht eingeführt, was zum Verschwinden des
Litoralbewuchses und damit zu einer niedrigeren Attraktivität für Wasservögel führte. Weitere Teiche im
studierten Gebiet sind für Wasser- und Sumpfvögel aus
verschiedenen Gründen wenig interessant und ziehen
eher Arten der Ufersträucher und -Bäume an (z. B.
der Teich Prádla bei Mašovice, Pustý bei Podmolí,
Hnanický usw.).
Široké pole – breiter Teil der Thayaau, der sich flussaufwärts von den Hardegger Felsen befindet. Bis zum
Jahr 1996 lag hier ein normal bewirtschaftetes Feld,
danach wurde ein Teil der Fläche bewaldet und ein
Teil zu einer Wiese umgewandelt. Wiesen-Enklaven
sind auch an weiteren Stellen im Tal zu finden, wo
die Au breiter ist und die Entstehung flacher Flussterrassen ermöglicht hat. Aus ornithologischer Sicht sind
vor allem flächenmäßig größere Wiesen wertvoll, z. B.
die Gališská-Wiese im Gemeindegebiet von Lukov,
die Wiesen am linken Thayaufer zwischen Barák und
Papírna (Hlubocké-Wiesen, Lipinská-Wiese und die
Wiese unterhalb von Šobes) und die Široká-Wiese
am Ende der Aufstauung des Stauspeichers Znojmo.
Manche ehemals bewirtschafteten Flächen im Tal
werden schon jahrzehntelang nicht mehr gepflegt und
unterliegen allmählich den Sukzessionsprozessen (z. B.
Rybí-Wiesen und die Flächen am Fuß von Braitava im
westlichen Teil des Gebietes).
Šobes – eingeschnürter Mäander am linken Thayaufer
im südlichen Teil des Gebietes, gehört zum Gemeindegebiet der Ortschaft Podmolí, von der er ungefähr
4,5 km südöstlich liegt. Die einzige Fläche mit intensiver landwirtschaftlicher Tätigkeit (Weinberg) im
Inneren des Nationalparks Podyjí. Weitere bedeutende
Biotope sind hier xerotherme Rasenflächen und lockere
wärmeliebende Eichenwälder, eine der bedeutenden
Wiesen liegt in der Au am Fuß des Hanges. Die Stelle
zeichnet sich durch außergewöhnlich warmes Mikroklima und eine dominante Lage aus.

Čížovský lesní rybník | Čížovský lesní-Teich
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v údolí nejsou již desítky let udržovány a postupně podléhají sukcesním procesům (např. Rybí louky a plochy
na úpatí Braitavy v západní části území).
Šobes – zaškrcený meandr na levém břehu Dyje v jižní
části území, katastrálně náleží k obci Podmolí, od níž
je vzdálen asi 4,5 km jihovýchodně. Jediná plocha s intenzivní zemědělskou činností (vinohrad) uvnitř NP
Podyjí. Dalšími významnými biotopy jsou tu xerotermní trávníky a řídké teplomilné doubravy, v nivě na úpatí
svahu leží jedna z významných luk. Místo je mimořádné
teplým mikroklimatem a dominantní polohou.

Typy územní ochrany
Sledované území tvoří, jak už bylo zmíněno, plocha bilaterálně navazujících chráněných oblastí zařazených
v nejvyšší národní kategorii územní ochrany – Národního parku Podyjí a Národního parku Thayatal. Oba
národní parky jsou zároveň zahrnuty do sítě území chráněných Evropskou unií v soustavě Natura 2000. Thayatal
je součástí Evropsky významné lokality (EVL) „Thayatal
bei Hardegg“ (kód lokality AT120800) o celkové výměře
4417 ha. Předmětem ochrany jsou v ní vybrané druhy
živočichů (mimo ptáky) a významných biotopů. NP
Podyjí je do sítě Natura 2000 začleněn ze dvou pohledů.
Z hlediska ptáků je podstatná „Ptačí oblast Podyjí“ (kód
lokality CZ0621032), která pokrývá většinu plochy národního parku, malou část ochranného pásma a mimo
to ještě 6 ha v katastru Havraníků a Šatova. Předmětem ochrany jsou zde populace strakapouda jižního
a pěnice vlašské a jejich biotopy. S územím NP je prakticky totožná EVL „Podyjí“ (kód lokality CZ0624096).
Podobně jako na rakouské straně, i zde jsou předmětem ochrany vybrané druhy živočichů a stanovišť.
Dalších pět plošně menších EVL se nalézá v ochranném
pásmu NP Podyjí. Z nich pro ptáky mají význam především tři, ležící mimo zastavěné části obcí. Předmětem
ochrany na lokalitě „Podmolí – strouha“ (kód lokality
CZ0623360) je čolek dravý, v EVL „Fládnitzské vřesoviště“ (kód lokality CZ0620004) a „Mašovická střelnice“ (kód lokality CZ0620020) jsou chráněny přirozené
a polopřirozené suché trávníky a křoviny.
Negativní vlivy spojené např. s hospodařením jsou
statutem ochranného pásma NP omezeny jen velmi
obecně. To vede k postupnému vyhlašování zdejších
cenných lokalit a biotopů formou maloplošných chráněných území. Již vyhlášeny jsou přírodní památky
(PP) „Fládnitzské vřesoviště“, „Horáčkův kopeček“
a „Horecký kopec“, chránící opět xerotermní trávníky,
fragmenty vřesovišť a teplomilných křovin. V úvaze
je vyhlášení dalších osmi podobných území, zčásti
na podkladě již vymezených EVL. Stejně jako v předchozích případech by tyto plochy rozšířily zejména územní
ochranu biotopů xerotermních trávníků a křovin. Podrobnější aktuální informace o jednotlivých EVL a maloplošných zvláště chráněných územích viz Reiterová
& Škorpík (2012).
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Arten des Gebietesschutzes
Das studierte Gebiet besteht, wie schon erwähnt wurde,
aus bilateral aneinander anschließenden Schutzgebieten
in der höchsten nationalen Kategorie des Gebietesschutzes – aus dem Nationalpark Podyjí und dem Nationalpark Thayatal. Beide Nationalparks gehören gleichzeitig zu den durch die Europäische Union geschützten
Gebieten im System Natura 2000. Das Thayatal ist Teil
der Europaschutzgebietes (FFH) „Thayatal bei Hardegg“
(Code der Lokalität: AT1208000) mit einer Gesamtfläche von 4417 ha. Gegenstand des Schutzes sind
ausgewählte Tierarten (mit Ausnahme der Vögel) und
bedeutende Biotope. Der Nationalpark Podyjí ist
aufgrund von zwei Aspekten in das Netz von Natura
2000 mit einbezogen. Aus der Hinsicht der Vögel ist
das „Vogelschutzgebiet Podyjí“ ausschlaggebend (Code
der Lokalität: CZ0621032), welches den Großteil des
Nationalparks, einen kleinen Teil der Schutzzone und
außerdem noch 6 ha in den Gemeindegebieten von
Havraníky und Šatov umfasst. Gegenstand des Schutzes
sind hier die Populationen des Blutspechtes, der Sperbergrasmücke und ihre Biotope. Der FFH-Lebensraum
„Podyjí“ ist nahezu deckungsgleich mit dem Nationalpark (Code der Lokalität: CZ0624096). Ähnlich wie
auf der österreichischen Seite sind auch hier ausgewählte Tierarten und Standorte Gegenstand des Schutzes.
Weitere fünf FFH-Standorte, die flächenmäßig kleiner
sind, befinden sich in der Schutzzone des Nationalparks
Podyjí. Davon sind drei besonders bedeutend für die
Vögel, da sie außerhalb der verbauten Ortsteile liegen.
Gegenstand des Schutzes in der Lokalität „Podmolí –
strouha“ (Code: CZ0623360) ist der Alpen–Kammmolch, an den FFH-Standorten „Fládnitzské vřesoviště“
(Code: CZ0620004) und „Mašovická střelnice“ (Code:
CZ0620020) sind die natürlichen und halbnatürlichen
trockenen Rasenflächen und Gebüsche geschützt.
Negative Einflüsse, die z. B. mit der Bewirtschaftung
verbunden sind, werden in der Schutzzone des Nationalparks nur sehr allgemein eingeschränkt. Das führt zu
einer schrittweisen Erklärung der hiesigen wertvollen
Lokalitäten und Biotope zu kleinflächigen Schutzgebieten. In der Karte sind die bereits erklärten Naturdenkmäler „Fládnitzské vřesoviště“, „Horáčkův kopeček“
und „Horecký kopec“ angeführt, die xerotherme Rasenflächen, Heidefragmente und wärmeliebende Gebüsche
schützen. Es wird eine Erklärung von acht weiteren ähnlichen Schutzgebieten erwogen, teilweise ausgehend von
bereits existierenden FFH-Lokalitäten. Genauso wie in
den zuvor erwähnten Fällen würden auch diese Flächen
den Gebietesschutz von Biotopen xerothermer Rasenflächen und Gebüsche erweitern. Zu näheren aktuellen
Informationen über die einzelnen FFH–Lokalitäten
und die kleinflächigen, besonders geschützten Gebiete
siehe Reiterová & Škorpík (2012).
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Historie poznání
ptáků na území
NPP/NPT
Systematické zpracování avifauny sledovaného území
započalo až ke konci 20. století. Z dřívějšího období
se dochovalo pouze nemnoho útržkovitých zpráv, a to
jen o některých druzích. První dostupné informace plynou z toho, že na ptáky bylo pohlíženo jako na
lovnou zvěř, čímž byl zájem o ně celkem jasně vymezen.
Nejstarší známé lovecké výkazy pocházejí z konce
18. století. Vrška (1998) na jejich základě udává, že
za období 1784–1789 bylo na velkostatku Vranov nad
Dyjí uloveno 88 koroptví, 1 bažant, 93 sluk lesních,
10 bekasin, 19 kachen, 1 divoký holub, 38 kvíčal, 142
drozdů a 28 malých ptáků. Zajímavostí je, že ve dvou
posledně uvedených případech byli všichni drozdi
(patrně zpěvní) a všichni blíže nespecifikovaní malí ptáci
uloveni v jediném roce (1785). Naproti tomu nejvíce
sluk (32) bylo uloveno v roce 1788.
V průběhu 19. století již nacházíme první zprávy
o ulovení či pozorování vzácnějších druhů ptáků. Z dob,
kdy většina písemných pramenů byla psána v německém
jazyce, tedy až do první poloviny 20. století, však máme
k dispozici zřejmě pouze část existujících informací.
Další část pravděpodobně zůstává doposud neodhalena, a to v regionálních tiskovinách, především ale v archivech, soukromých sbírkách nebo depozitářích muzeí.
Bohužel velmi pravděpodobné je také to, že vlivem
bouřlivých událostí v regionu mezi lety 1938 až 1950
došlo k významným ztrátám hmotných a písemných dokumentů o zdejší avifauně, které již dohledat nelze.
Většina starších údajů je prezentována pouze formou
zmínek, veskrze blíže neupřesněných, tj. chybí u nich
obvykle konkrétní lokalizace a datum. Tento charakter mají první známé literární údaje o některých zástupcích zdejší fauny (včetně ptáků), které ze Znojemska uvádí ve své práci historik Gregor Wolny (1837)
– píše např. o chřástalu vodním či vodouši kropenatém od řeky Dyje. Heinrich (1856) zmiňuje ze sledovaného území skalníka zpěvného s tím, že „hnízdí
občas na skalách u Dyje nad Znojmem, Vranovem
a Bítovem.“ Eller (1879a) v německy psaném turistickém průvodci po Znojmě a jeho okolí hodnotí výskyt
řady druhů ptáků, zejména lovných, „z okolí Znojma“.
Tento text vyšel v témže roce i ve znojemském týdeníku
„Znaimer Wochenblatt“ (Eller 1879b). Informace o zmíněném Franzi Ellerovi, znojemském obchodníku, ale také sběrateli přírodnin, byly získány jednak
studiem archivních materiálů ve Státním okresním
archivu ve Znojmě, jednak na něj odkazují rukopisné
poznámky Václava Čapka excerpované Jiřím Vačkařem
(viz dále). O odborném zaujetí F. Ellera svědčí též informace o položce raroha velkého ze Znojma z roku 1880,
zaslaná H.-M. Bergem z Naturhistorisches Museum

Geschichte
der Erkenntnisse
über die Vögel
auf dem Gebiet
des NPP/NPT
Eine systematische Verarbeitung der Avifauna im Untersuchungsgebiet begann erst zu Ende des 20. Jahrhunderts. Aus früheren Zeiten sind nur wenige, fragmentarische Nachrichten bekannt, und auch das nur
zu einigen ausgewählten Arten. Die ersten verfügbaren
Informationen gehen von der Perspektive der Vögel als
jagdbares Wild aus, was das Interesse an ihnen recht klar
begrenzt. Die ältesten bekannten Jagdberichte stammen
aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Vrška (1998)
gibt aufgrund dieser Berichte an, dass im Zeitraum
1784–1789 auf dem Großgrundbesitz Vranov nad Dyjí
insgesamt 88 Rebhühner, 1 Fasan, 93 Waldschnepfen,
10 Bekassinen, 19 Enten, 1 Wildtaube, 38 Wacholderdrosseln, 142 andere Drosseln und 28 Kleinvögel erjagt
wurden. Interessant ist, dass die zwei letzteren Angaben,
also die Drosseln (wahrscheinlich Singdrosseln) und alle
nicht näher beschriebenen Kleinvögel, in einem einzigen
Jahr erlegt wurden (1785). Die meisten Schnepfen (32)
wurden im Jahr 1788 erlegt.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts finden wir bereits
die ersten Nachrichten über erjagte oder beobachtete
seltenere Vogelarten. Aus der Zeit, in der die meisten
schriftlichen Quellen in deutscher Sprache geführt
wurden, also bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, steht uns aber anscheinend nur ein Teil der existierenden Informationen zur Verfügung. Ein weiterer
Teil bleibt wahrscheinlich bisher unentdeckt, und zwar
in regionalen Drucksachen und vor allem in Archiven,
Privatsammlungen oder in den Museum-depots. Leider
ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es während der
stürmischen Ereignisse, die in den Jahren 1938 bis 1950
in der Region stattfanden, zu bedeutenden und unwiederbringlichen Verlusten von physischen und schriftlichen Belegen der hiesigen Avifauna kam.
Die meisten älteren Angaben sind nur Erwähnungen,
die in der Regel nicht näher ausgeführt werden, es fehlen
also meist eine konkrete Ortsangabe und das Datum.
So sehen die ersten bekannten literarischen Angaben
über einige Vertreter der hiesigen Fauna (einschließlich
der Vögel) aus, die in der Region Znojmo vom Historiker
Gregor Wolny (1837) angeführt werden – er schreibt
zum Beispiel von der Wasserralle und vom Waldwasserläufer an der Thaya. Heinrich (1856) erwähnt
im Untersuchungsgebiet ein Vorkommen des Steinrötel
und führt an, dass die Art „brütet zuweilen in der Felsen
der Tajaufer oberhalb Znaim, Frain und Vöttau“. Eller
(1879a) gibt in einem deutsch verfassten Touristenfüh-
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Wien, u níž je jako sběratel uveden právě Eller (blíže viz
text v kapitole Dravci – Raroh velký).
Významnou postavou širšího regionu, která se zapsala
také do historie poznání ptáků na území dnešního NPP,
je již zmíněný ornitolog a paleontolog Václav Čapek.
Působil zejména na Brněnsku, v oblasti Oslavan, snažil
se však uvést tamní avifaunu do širšího kontextu.
O tom vypovídají některé informace jednak v jeho nepublikovaném díle Ornis Oslavanensis, kde jsou údaje
o několika druzích z okolí Znojma (J. Vačkař in litt.),
jednak v některých publikovaných pracích, např. Čapek
(1885), kde je zmínka o skalníku zpěvném v údolí Dyje
u Znojma.
Pro region Znojemska má význam také zajímavá práce
o dravcích Moravy, kterou sepsal Josef Talský (1885),
protože v ní zmiňuje doklad o zastižení supa hnědého
u Znojma.
V souvislosti s děním kolem ptáků na Znojemsku
v 19. století jistě stojí za zmínku ještě skutečnost, že
na jeho konci byl ve Znojmě založen místní spolek na
ochranu ptactva (Böhm 1897). O jeho další existenci
a konkrétní činnosti však bohužel nemáme žádné zprávy.
Z počátku 20. století jsou pozoruhodným, česky

rer über Znojmo und dessen Umgebung das Vorkommen von zahlreichen Vogelarten an, besonders von jagdbaren Vögeln „in der Umgebung von Znojmo“. Dieser
Text erschien in demselben Jahr auch im „Znaimer
Wochenblatt“ (Eller 1879b). Informationen über den
erwähnten Franz Eller, einen Znaimer Kaufmann und
Naturaliensammler, wurden einerseits aus Archivmaterial im staatlichen Bezirksarchiv in Znojmo erlangt,
andererseits wird er auch in handschriftlichen Anmerkungen von Václav Čapek erwähnt, welche von Jiří
Vačkař exzerpiert wurden (siehe unten). Vom fachlichen
Interesse F. Ellers zeugen auch Informationen über ein
Sakerfalkenpräparat aus dem Jahr 1880 in Znojmo, die
von H.-M. Berg aus dem Naturhistorischen Museum
in Wien mitgeteilt wurden. Eller ist bei diesem Präparat
als Sammler angeführt (zu näheren Angaben siehe den
Text im Kapitel Greifvögel – Sakerfalke).
Eine bedeutende Persönlichkeit der Region, die sich
auch an den Erkenntnissen über die Vögel im Gebiet
des heutigen NPP verdient machte, war der bereits
erwähnte Ornithologe und Paläontologe Václav Čapek.
Er war vor allem in der Umgebung von Brünn tätig,
genauer gesagt bei Oslavany, wo er versuchte, die dortige

Preparát raroha velkého ze Znojma, sbírka Naturhistorisches Museum Wien | Das Präparat des Sakerfalken aus Znojmo, die Sammlung
des Naturhistorischen Museums Wien
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Nový Hrádek a údolí Dyje okolo roku 1900, foto ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě | Nový Hrádek und das Thayatal um das Jahr 1900,
das Foto aus der Sammlung des Südmährischen Museums Znojmo

psaným počinem dvě díla z řady Vlastivěda moravská
z pera Františka Václava Peřinky, zahrnující svým zeměpisným vymezením také sledované území – Znojemský okres (Peřinka 1904) a Vranovský okres (Peřinka
1906). Ve všeobecné části každého z nich je vždy samostatná kapitola „Zvířena“, kterou pro oba svazky napsal
Ludvík Siegel (s označením „c. k. vrchní technický kontrolor ve Znojmě“). Nalezneme tam zajímavé zmínky
o některých ptačích druzích, např. o hnízdění výrů
na strmých skalách v údolí Dyje v počtu několika párů,
skalních hnízdech malých kolonií rorýsů obecných
tamtéž nebo o množství slavíků či pěnic vlašských
v krajině. Obzvláště zajímavé jsou poznámky o druzích
dnes vymizelých, např. o hnízdění tetřívků v nejbližším okolí města Znojma, skalníků zpěvných na skalách
v údolí Dyje nebo o ťuhýku menším či rudohlavém,
kteří dle autora vynikají svou četností a množstvím.
Cenným zdrojem přírodovědeckých informací se
stalo i dílo kustoda znojemského muzea, vlastivědného
badatele a historika Antona Vrbky, který v roce 1928 publikoval přírodně-poetickou knihu „20 obrázků z Kraví
hory u Znojma“ (Vrbka 1928), v níž lze nalézt příběhy
a postřehy z východní části sledovaného území. Zmiňuje
zde celou řadu místních zvířat včetně ptáků, mezi nimi
například tetřívka, sokola nebo jespáka bojovného.
Po druhé světové válce se objevují zmínky o ptácích
od autorů dříve neznámých. Zajímavé údaje uvádí
konzervátor ochrany přírody Emanuel Blatný (1951,
1957), který přímo ze sledovaného území zmiňuje
dokonce i orlíka krátkoprstého. Pozoruhodné informa-

Avifauna in größeren Zusammenhängen zu erfassen.
Davon sprechen einige Informationen in seinem nicht
veröffentlichten Werk Ornis Oslavanensis, wo Angaben
zu einigen Arten in der Umgebung von Znojmo zu
finden sind (J. Vačkař in litt.), und auch Informationen
in einigen veröffentlichten Arbeiten, z. B. Čapek (1885)
wo der Steinrötel im Thayatal bei Znojmo erwähnt wird.
Bedeutend für die Region Znojmo ist auch die interessante Arbeit über die Greifvögel Mährens von Josef
Talský (1885), da er die Beobachtung eines Mönchsgeiers bei Znojmo erwähnt.
Im Zusammenhang mit den Geschehnissen rund um
die Vögel in der Region Znojmo zu Ende des 19. Jahrhunderts ist noch erwähnenswert, dass zu dieser Zeit
in Znojmo ein Vogelschutzverein gegründet wurde
(Böhm 1897). Wir haben aber leider keine Nachrichten
über seine weitere Existenz und seine konkrete Tätigkeit.
Bemerkenswerte, tschechisch geschriebene Dokumente aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts sind
zwei Teile der Reihe Vlastivěda moravská (Mährische
Heimatkunde) aus der Feder von František Václav
Peřinka, deren geografischer Umfang auch das Untersuchungsgebiet umfasst – die Bezirke Znojmo (Peřinka
1904) und Vranov (Peřinka 1906). Im allgemeinen
Teil jedes Bandes ist immer ein Kapitel „Tierwelt“ zu
finden, das für beide Bände von Ludvík Siegel verfasst
wurde (mit der Bezeichnung „k. u. k. technischer Oberkontrolleur in Znojmo). Wir finden hier interessante
Angaben über einige Vogelarten, z. B. über die Brut
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ce o výskytu a kroužkování zedníčka skalního a o invazi
jikavců ve Vranově nad Dyjí přináší v krátkých článcích
Ctibor Veleba (1954a, b), kroužkovatel, jenž působil
nějaký čas ve Vranově nad Dyjí jako lesní správce.
Asi nejvýznamnější poválečnou osobností, která v té
době rovněž zahajuje výzkumy na Znojemsku, je zdejší
rodák, zoolog Vladimír Hanák, profesně spjatý s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Tento významný český zoolog se později spolupodílel na výzkumu Chráněné krajinné oblasti Podyjí, vyhlášené na studovaném území v roce 1978. Zasloužil se
také o její přeměnu na národní park v roce 1991 a dosud
zůstává jedním z významných badatelů a popularizátorů
území. Ač odbornou specializací chiropterolog, přinesl
řadu zajímavých údajů o ptácích sledovaného území
a jeho okolí (viz Hanák 2004). Jeho významným příspěvkem je například popis prvního hnízdění čápů
černých na Znojemsku v roce 1948, konkrétně v oblasti
Vranovské přehrady, která bezprostředně přiléhá ke sledovanému území (Hanák 1953). Zajímavá byla mimo
jiné skutečnost, že hnízdo bylo postaveno na skále, což
je jev u tohoto druhu v našich podmínkách poměrně
vzácný.
Sledovaného území se v následujících letech dotýkají
i další práce, zaměřené však primárně na jinou oblast
nebo širší téma. Takovou je např. článek o sokolu stěhovavém, který publikoval jeden z nestorů moravské ornitologie, Karel Hudec (1972). Jeho příprava nezahrnovala přímou kontrolu uváděných hnízdišť, autor tehdy
samotné pohraničí v rámci sledovaného území nenavštívil. Svoji první návštěvu tehdy nepřístupné části CHKO
Podyjí se všemi potřebnými povoleními absolvoval až
v roce 1989 a popisuje ji v krátké úvaze (Hudec 1996).
Ani Vlašín & Eleder (1988) se nezabývali pouze
Podyjím, ve své práci shrnuli stav populace výra velkého
v celém Jihomoravském kraji, data z území dnešního
NP Podyjí se tu však také objevila. Dalším střípkem do
mozaiky poznání ptáků cílové oblasti se staly články popisující nález hnízda sýce rousného nedaleko Havraníků
(Vlašín 1988, Tunka 1988). Některé zástupce avifauny
sledovaného území zmiňuje obsáhlejší popularizační
článek vydaný v roce 1990 (Hanák et al. 1990).
První ucelený faunistický přehled ptáků Znojemska,
který přirozeně zahrnuje i českou část sledované oblasti,
sepsal Julius Klejdus (1980). Území dnešního NP
Podyjí se však týká jen málo údajů vzhledem k tomu, že
jeho velká část byla tehdy součástí nepřístupného hraničního pásma. V roce 1987 byl sestaven první seznam
druhů vysloveně pro sledované území, tehdy CHKO
Podyjí. Jeho autorem byl Vlašín (1987) a zahrnuje
82 druhů ptáků. Průlomovým, vskutku sumarizujícím
dílem však byla až práce Martiško et al. (1995), opírající se především o vlastní průzkum území tehdy nově
vzniklého Národního parku Podyjí a jeho ochranného
pásma v letech 1990–1994. Shrnuta v ní byla část dostupných starších pramenů, důležité poznatky přinesly
i výzkumné aktivity studentů a pedagogů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kteří po roce 1989 přicházeli na území NP Podyjí bádat pod vedením V. Hanáka
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mehrerer Uhupaare auf den steilen Felsen im Thayatal,
über kleine Mauersegler-Kolonien ebendort oder über
die Anzahl der Nachtigallen oder der Sperbergrasmücken in der Landschaft. Besonders interessant sind
Bemerkungen über heute verschwundene Arten, z. B.
über ein Brutvorkommen des Birkhuhns in der unmittelbaren Umgebung der Stadt Znojmo, über Steinröteln
auf den Felsen im Thayatal oder über Schwarzstirn- und
Rotkopfwürger, die sich laut dem Autor durch ihre
hohen Bestandszahlen auszeichneten.
Zu einer wertvollen Quelle naturwissenschaftlicher
Informationen wurde auch das Werk des Kustos des
Znaimer Museums, des Heimatkundlers und Historikers Anton Vrbka, der im Jahr 1928 das naturwissenschaftlich-poetische Buch „20 Bilder von der Kuhbergheide bei Znaim“ (Vrbka 1928) veröffentlichte. In
diesem Werk sind Geschichten und Beobachtungen
aus dem östlichen Teil des Untersuchungsgebietes zu
finden. Er erwähnt hier eine ganze Reihe von hiesigen
Tieren einschließlich Vögeln, darunter zum Beispiel das
Birkhuhn, den Wanderfalken und den Kampfläufer.
Nach dem zweiten Weltkrieg tauchen auch bei früher
unbekannten Autoren Erwähnungen von Vögeln auf.
Interessante Angaben macht der Konservator und Naturschützer Emanuel Blatný (1951, 1957), der direkt
im Untersuchungsgebiet sogar einen Schlangenadler
erwähnt. Ctibor Veleba (1954a, b), ein Vogelberinger,
der eine Zeit lang als Forstverwalter in Vranov tätig war,
bringt bemerkenswerte Informationen über das Vorkommen und das Beringen eines Mauerläufers und über
eine Invasion von Bergfinken in Vranov.
Die wohl bedeutendste Persönlichkeit der Nachkriegszeit, die in dieser Zeit ebenfalls ihre Forschungen
in der Region Znojmo einleitete, ist der hiesige Zoologe
Vladimír Hanák, der mit der Naturwissenschaftlichen
Fakultät der Karlsuniversität in Prag zusammenarbeitete. Dieser bedeutende tschechische Zoologe beteiligte
sich später an der Erforschung des Naturschutzgebietes
Podyjí, welches im Jahr 1978 im Untersuchungsgebiet
ausgerufen wurde. Er machte sich auch um seine Umwandlung zu einem Nationalpark im Jahr 1991 verdient
und bleibt bis heute einer der bedeutenden Forscher
des Gebietes, zu dessen Bekanntwerden er auch einen
großen Beitrag geleistet hat. Obwohl er sich fachlich auf
die Fledermauskunde spezialisiert, steuerte er eine Reihe
interessanter Angaben über die Vögel des Untersuchungsgebietes und seiner Umgebung bei (siehe Hanák
2004). Sein wesentlicher Beitrag besteht zum Beispiel
in der Beschreibung von brütenden Schwarzstörchen in der Region Znojmo im Jahr 1948, konkret
im Bereich des Stausees Vranov, der unmittelbar an das
Untersuchungsgebiet angrenzt (Hanák 1953). Interessant war unter anderem auch die Tatsache, dass das
Nest auf einem Felsen gebaut wurde, was bei dieser Art
unter den hiesigen Bedingungen recht selten ist.
In den folgenden Jahren wird das Untersuchungsgebiet auch in anderen Arbeiten behandelt, die sich
aber primär auf andere Gebiete oder breiter gefächerte Themen konzentrieren. Ein Beispiel ist der Artikel

Hnízdo čápa černého u Zálesí v roce 1948, ze sbírek Jihomoravského
muzea ve Znojmě | Der Horst des Schwarzstorches unweit von Zálesí
im Jahr 1948, die Sammlung des Südmährischen Museums Znojmo

(např. Exnerová et al. 1994, Šimek 1991, Šimek &
Brandl 1992). Martiško et al. (1995) tak předložili
souhrn dosavadních poznatků o ptácích daného území.
Práce zahrnuje celkem 165 druhů, z nichž 3 byly zjištěny
pouze na základě nálezů ve vývržcích sov a 1 druh je bez
konkrétního dokladu, čili jako nesporný uvádí výskyt
161 druhů. Z nich 151 bylo zjištěno po roce 1990 a 129
v souvislosti s hnízděním.
Na publikaci Martiško et al. (1995) navázal Reiter
(2001) stručně komentovaným seznamem druhů rozšířeným o nová pozorování a o několik starších údajů,
které při sepisování předchozího díla unikly pozornosti. Jeho seznam čítá pro území NP Podyjí již 179 druhů
ptáků, z nichž v souvislosti s hnízděním lze uvažovat
o 141. V témže roce (2001) byla vypracována též roční
studie o ptácích nově vzniklého Národního parku
Thayatal (Pollheimer 2001). Je založena na terénním
průzkumu, který probíhal v období březen 2000 až
březen 2001 a přinesl pro NP Thayatal seznam 130
druhů, 78 z nich v souvislosti s hnízděním. Do tohoto
počtu jsou však zahrnuty i některé druhy z „okolí“.
Od roku 2004 se již vážně uvažovalo o novém souhrnném zpracování ptáků Podyjí. Byly tehdy publikovány
i výzvy v odborném tisku (Škorpíková 2004, Valášek
& Křivan 2005), avšak samotné zpracování na sebe
nechalo ještě několik let čekat.

über den Wanderfalken, der von Karel Hudec (1972),
einer der führenden Persönlichkeiten der mährischen
Ornithologie, publiziert wurde. Die Vorarbeit zu diesem
Artikel umfasst aber keine direkte Kontrolle der angeführten Nistplätze, der Autor hatte also nicht das eigentliche Grenzgebiet innerhalb des Untersuchungsgebietes
besucht. Seinen ersten Besuch des damals unzugänglichen Teiles des Landschaftsschutzgebietes Podyjí mit
allen notwendigen Bewilligungen absolvierte er erst im
Jahr 1989 und beschreibt ihn in einem kurzen Artikel
(Hudec 1996). Auch Vlašín & Eleder (1988) beschäftigten sich unter anderem mit dem Gebiet von Podyjí,
ihre Arbeit behandelte die Bestände des Uhus in der
gesamten Region Südmähren, unter anderem waren
auch Daten aus dem Gebiet des heutigen NP Podyjí
vorhanden. Ein weiterer Baustein im Mosaik der Ornithologie im Zielbereich waren Artikel, die den Fund
eines Raufußkauz-Nests unweit von Havraníky beschreiben (Vlašín 1988, Tunka 1988). Einige Vertreter
der hiesigen Avifauna erwähnt auch ein umfangreicher,
populärwissenschaftllicher Artikel aus dem Jahr 1990
(Hanák et al. 1990).
Die erste umfassende faunistische Übersicht der Vögel
in der Region Znojmo, welche natürlich auch den
tschechischen Teil des Untersuchungsgebietes umfasst,
stammt von Julius Klejdus (1980). Auf das Gebiet
des heutigen NP Podyjí beziehen sich aber nur wenige
Angaben, da sein Großteil damals Teil der unzugänglichen Grenzzone war. Im Jahr 1987 wurde die erste
Artenliste zusammengestellt, die ausdrücklich das Untersuchungsgebiet betraf, also das Landschaftsschutzgebiet Podyjí. Der Autor war Vlašín (1987), die Liste
umfasste 82 Vogelarten. Ein Durchbruch war aber erst
das wirklich zusammenfassende Werk von Martiško et
al. (1995), das vorwiegend aus eigenen Untersuchungen
des damals neu entstandenen Nationalparks Podyjí und
seiner Schutzzone in den Jahren 1990–1994 ausging.
Hier wurde ein Teil der zugänglichen älteren Quellen
zusammengefasst, wichtige Erkenntnisse brachten auch
Forschungsaktivitäten von Studenten und Pädagogen
der naturwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität, die nach dem Jahr 1989 in den NP Podyjí
kamen, um hier unter der Leitung von V. Hanák zu
forschen (z. B. Exnerová et al. 1994, Šimek 1991,
Šimek & Brandl 1992). Martiško et al. (1995) legten
so eine Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse über die Vögel des Untersuchungsgebietes vor. Die
Arbeit umfasst insgesamt 165 Arten, 3 davon wurden
nur aufgrund von Funden in Eulengewöllen festgestellt
und 1 Art verfügt über keine konkreten Nachweise, als
unumstritten werden also 161 Arten angeführt. Davon
wurden 151 nach dem Jahr 1990 und 129 auch brütend
festgestellt.
An die Publikation von Martiško et al. (1995)
knüpfte Reiter (2001) an, seine kurz kommentierte
Artenliste wurde um neue Beobachtungen und einige
älteren Angaben ergänzt, die während der Zusammenstellung des vorigen Werkes der Aufmerksamkeit ent-
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V roce 2007 vychází další publikace o ptácích Znojemska (Fiala et al. 2007). Pokrytí regionu je v tomto díle
nerovnoměrné, těžištěm je spíše východní část okresu.
Ze sledovaného území přináší přesto řadu údajů, z nichž
některé jsou velmi výjimečné, bohužel však povětšinou postrádají jakoukoli dokumentaci. O rok později
vydává Jihomoravské muzeum ve Znojmě popularizační příručku o přírodě Znojemska (Reiter 2008), která
obecně charakterizuje také regionální avifaunu.
Rakouské části sledovaného území se týká ještě práce
Pollheimer et al. (2010), která shrnuje výsledky
ročního monitoringu vybraných druhů nepěvců v NP
Thayatal za období 2008–2009 a srovnává je s výsledky
předchozího výzkumu (Pollheimer 2001).
V posledním desetiletí jsou dále publikovány kratší
články uvádějící dílčí témata či jednotlivé zajímavosti mající vztah k ptákům a ke studovanému území
(např. Horal 2000, Stejskal 2005a, 2005b, Paclík
& Valášek 2005, Škorpíková 2006, Valášek 2008a,
2008b, 2008c, 2010, Stejskal et al. 2010). Výsledky
zdejších výzkumů jsou začleňovány do nadregionálního kontextu účastí na celostátních, resp. mezinárodních projektech, jako je zimní sčítání vodních ptáků
(např. Musilová et al. 2009) nebo výsledky monitoringu ptačích oblastí a druhů přílohy I (Hora et al. 2010).
Z výše uvedeného historického přehledu ornitologických poznatků je jasně patrné, že území dnešního Národního parku Podyjí bylo dlouhá léta na pokraji zájmu
profesionálních i amatérských ornitologů. V dobách
dávnějších to bylo zřejmě dáno především jeho odlehlos-

Hnízdo sokola stěhovavého na Vraní skále v roce 1948 | Der Horst des
Wanderfalken am Vraní-Felsen im Jahr 1948
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gangen waren. Seine Aufzeichnungen umfassen auf dem
Gebiet des NP Podyjí bereits 179 Vogelarten, davon
können 141 im Zusammenhang mit der Brutperiode
genannt werden. Im selben Jahr (2001) wurde auch eine
Jahresstudie über die Vögel des neu entstandenen Nationalparks Thayatal verfasst (Pollheimer 2001). Sie geht
von Geländeuntersuchungen aus, die im Zeitraum März
2000 bis März 2001 stattfanden, und bringt für den NP
Thayatal eine Liste von 130 Arten, davon 78 brütend.
Diese Zahlen umfassen allerdings auch einige Arten aus
der „Umgebung“.
Seit dem Jahr 2004 wurde ernsthaft über eine neue,
zusammenfassende Erhebung der Vögel in Podyjí nachgedacht. Damals wurden auch Aufrufe in Fachzeitschriften veröffentlicht (Škorpíková 2004, Valášek &
Křivan 2005), die eigentliche Verarbeitung ließ aber
noch einige Jahre auf sich warten.
Im Jahr 2007 erschien eine neue Publikation über
die Vögel der Region Znojmo (Fiala et al. 2007). Die
Erfassung der Region ist in dieser Arbeit eher ungleichmäßig, der Schwerpunkt liegt im östlichen Teil des
Bezirkes. Dennoch bringt die Arbeit eine Reihe von
Angaben aus dem Untersuchungsgebiet, wobei einige
sehr außergewöhnlich sind, leider aber meist jeglicher
Dokumentation entbehren. Ein Jahr später gibt das
Südmährische Museum in Znojmo ein populärwissenschaftliches Handbuch über die Natur der Region
Znojmo heraus (Reiter 2008), das auch eine allgemeine Beschreibung der hiesigen Avifauna enthält.
Den österreichischen Teil des Untersuchungsgebietes
betrifft noch die Arbeit Pollheimer et al. (2010), die
die Ergebnisse eines einjährigen Monitorings ausgewählter Nicht-Singvogelarten im Zeitraum 2008–2009
im NP Thayatal zusammenfasst und sie mit den Ergebnissen der vorigen Untersuchung vergleicht (Pollheimer 2001).
Im letzten Jahrzehnt wurden weiters kürzere Artikel
veröffentlicht, die Teilbereiche oder einzelne Informationen im Bezug zu den Vögeln und zum Untersuchungsgebiet anführen (z. B. Horal 2000, Stejskal
2005a, 2005b, Paclík & Valášek 2005, Škorpíková
2006, Valášek 2008a, 2008b, 2008c, 2010, Stejskal
et al. 2010). Die Ergebnisse der hiesigen Untersuchungen werden durch die Teilnahme an landesweiten bzw.
internationalen Projekten in überregionale Kontexte
gebracht, zum Beispiel die Winterzählung von Wasservögeln (z. B. Musilová et al. 2009) oder die Ergebnisse
des Monitorings von Vogelschutzgebieten und Arten
laut Anhang I (Hora et al. 2010).
Aus der oben angeführten Übersicht der historischen
ornithologischen Erkenntnisse geht klar hervor, dass das
Gebiet des Nationalparks Podyjí jahrelang am Rande
der Interessen von Berufs- und Hobbyornithologen
lag. In ferneren Zeiten lag dies wohl vor allem an seiner
großen Entfernung von den damaligen Zentren der
Bildung und an der Konkurrenz durch attraktivere und
besser erreichbare Gebiete. Später, nach dem 2. Weltkrieg, wirkte sich hier die faktische Unzugänglichkeit
eines Großteiles des Gebietes aus. Dies wird sehr gut
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tí od tehdejších center vzdělanosti a konkurencí území
atraktivnějších a lépe dostupných. Později, po 2. světové
válce, se na tom jistě podepsala faktická nepřístupnost
velké jeho části. Velmi dobře to dokumentují výsledky
mapování hnízdního rozšíření ptáků pro kvadrát, který
zahrnuje podstatnou část území dnešního NPP, tj. 7161.
Při prvním mapování, které proběhlo v letech 1973–
1977, zde bylo zjištěno 66 druhů ptáků (Šťastný et al.
1987), při druhém v letech 1985–1989 pak 78 druhů
(Šťastný et al. 1996). Obě probíhala v době, kdy bylo
jádro NPP za železnou oponou, tedy přístupné jen na
povolení a s doprovodem příslušníka PS. Třetí mapování
proběhlo po pádu železné opony, v letech 2001–2003,
a zjištěno bylo 109 druhů ptáků (Šťastný et al. 2006).
Studované území se však pomalu se svým historickým
hendikepem vyrovnává a dostává se na úroveň poznání
běžnou v jiných částech střední Evropy.

von den Ergebnissen der Kartierung der Brutverbreitung von Vögeln im Quadrant 7161 belegt, welches
einen wesentlichen Teil des heutigen NPP umfasst.
Während der ersten Kartierung in den Jahren 1973–
1977 wurden hier 66 Vogelarten festgestellt (Šťastný
et al. 1987), die zweite in den Jahren 1985–1989 zeigte
78 Arten (Šťastný et al. 1996). Beide Kartierungen
fanden in einer Zeit statt, in der die Kernzone des NPP
hinter dem Eisernen Vorhang lag und nur mit einer Bewilligung und unter Begleitung eines Angehörigen der
Grenzschutztruppen zugänglich war. Die dritte Kartierung fand nach dem Fall des Eisernen Vorhanges in den
Jahren 2001–2003 statt, es wurden 109 Vogelarten festgestellt (Šťastný et al. 2006).
Das Untersuchungsgebiet gleicht sein geschichtliches Handicap aber langsam aus und kommt auf ein
Erkenntnisniveau, das in anderen Teilen Mitteleuropas
üblich ist.
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Publikace Ptáci Národního parku Podyjí / Thayatal
si klade za cíl shrnout, okomentovat a vyhodnotit
všechny dostupné údaje o výskytu ptáků ve vymezeném území. Základem pro její zpracování byla databáze
údajů o výskytu jednotlivých ptačích druhů, která
vznikala mnoho let. Zprvu bez jasného záměru, v posledních několika letech s cílem systematicky podchytit
všechny informace, které mají k avifauně daného území
nějaký vztah. Jejich zdroje jsou různé. Především jsou
to tři práce zaměřené přímo na ptáky Národního parku
Podyjí, resp. Thayatal (Martiško et al. 1995, Pollheimer 2001 a Pollheimer et al. 2010). Dalším zdrojem
mnoha dat jsou publikace věnované avifauně Znojemska (Klejdus 1980 a Fiala et al. 2007). Využita byla
i řada článků uveřejněných v odborných časopisech od
nejstarších, pocházejících z konce 19. st. (např. Tschusi
zu Schmidhoffen 1881), po nejnovější z posledních
let. Hlavně pro období začátku 20. století, ze kterého
existuje jen velmi málo údajů, byla využita i literatura spíše obecně vlastivědná nebo beletristická (Peřinka
1904 a 1906, Vrbka 1928 apod.).
Do databáze byla samozřejmě zahrnuta také data nepublikovaná. Velké množství takových údajů a navíc
upřesňujících detailů k již publikovaným pozorováním
bylo získáno excerpcí výzkumných zpráv a dalších rukopisných materiálů uložených v archivu Správy NP
Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě. Jejich výčet
je uveden v soupisu literatury. Významná část použitých
dat jsou vlastní údaje autorů. Pravidelnými pozorovateli
jsou dále zaměstnanci Správy Národního parku Podyjí.
Většina jejich zjištění je archivována prostřednictvím
hlášenek ze strážní služby, tedy specifických formulářů
vyplňovaných v rámci pracovních povinností – citováno
jako in litt., část údajů byla získána či upřesněna i ústně.
Podstatné množství záznamů dodali další spolupra-

Die Publikation Die Vögel des Nationalparks Podyjí /
Thayatal verfolgt das Ziel, alle verfügbaren Angaben
über das Vorkommen von Vögeln im Untersuchungsgebiet zusammenzufassen, zu kommentieren und auszuwerten. Der Ausgangspunkt für ihre Verarbeitung war
eine Datenbank mit Angaben über das Vorkommen einzelner Vogelarten, die viele Jahre lang entstand. Zuerst
ohne ein klares Ziel, in den letzten Jahren dann mit der
Absicht, systematisch alle Informationen aufzufangen,
die eine Beziehung zur Avifauna des Gebietes haben.
Die Quellen dieser Informationen sind verschieden.
Vor allem handelt es sich um drei Arbeiten, die sich
direkt mit den Vögeln der Nationalparks Podyjí bzw.
Thayatal beschäftigen (Martiško et al. 1995, Pollheimer 2001 und Pollheimer et al. 2010). Weitere
reichhaltige Informationsquellen waren Publikationen,
die sich der Avifauna in der Region Znojmo widmen
(Klejdus 1980 und Fiala et al. 2007). Es wurde auch
eine Reihe von Artikeln aus Fachzeitschriften verarbeitet, von den ältesten aus dem Ende des 19. Jahrhunderts
(z. B. Tschusi zu Schmidhoffen 1881) bis zu den
neuesten aus den letzten Jahren. Besonders für den
Zeitraum zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in dem nur
sehr wenige Angaben existieren, wurde auch allgemein
heimatkundliche oder belletristische Literatur genutzt
(Peřinka 1904 und 1906, Vrbka 1928 usw.).
In die Datenbank wurden selbstverständlich auch
nicht veröffentlichte Daten aufgenommen. Eine
große Menge solcher Angaben und näherer Details zu
bereits veröffentlichten Beobachtungen wurde durch
die Exzerption von Forschungsberichten und weiteren
handschriftlichen Materialien erlangt, welche in den
Archiven der Verwaltung des NP Podyjí und des Südmährischen Museums in Znojmo hinterlegt sind. Sie
werden im Literaturverzeichnis angeführt. Eigene
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covníci autorského kolektivu – odborníci (biologové,
lesníci, fotografové apod.), kteří v území či jeho okolí
dlouhodobě působí. Část z nich se přímo cíleně podílela
na sběru dat pro projekt, jehož výsledkem je tato publikace. Příležitostně přispívají jednotlivými postřehy
i běžní návštěvníci NPP/NPT.
Obzvláště cenná jsou data pocházející ze soustavného monitoringu. Nejdelší časovou řadu má sčítání
ptáků na bodech rozmístěných v otevřených biotopech mezi Znojmem a Hnanicemi podle metodiky Jednotného programu sčítání ptáků (JPSP), které začalo
v roce 2002 a s výjimkou roku 2008 pokračuje každoročně (postihuje tedy již 10 sezón), obdobné sčítání na
linii mezi Mašovicemi a Hradištěm začalo v roce 2005
(Valášek 2012a). Jako jeden z výstupů tohoto sledování je u vybraných druhů uvedena průměrná frekvence vyjádřená procentuálním podílem bodů, z nichž
byl druh zaznamenán, ku celkovému počtu bodů za
všechny sčítací epizody napříč lety (srov. Valášek
2012a). Počínaje rokem 2005 se rozběhnul také monitoring předmětů ochrany Ptačí oblasti Podyjí, tj. strakapouda jižního a pěnice vlašské, ale navíc i dalších druhů
přílohy I směrnice č. 79/409/EEC, o ochraně volně
žijících ptáků, a to čápa černého, včelojeda lesního,
výra velkého, žluny šedé, datla černého, strakapouda
prostředního, lelka lesního, skřivana lesního a ťuhýka
obecného (většinou ve tříletých cyklech). Od zimy
2004/05 probíhá na celém úseku Dyje v NPP/NPT přibližně v polovině ledna zimní sčítání vodních ptáků.
Soubor dat doplňují údaje získané během cílených
akcí, které byly zaměřeny na určité druhy či skupiny
ptáků (dravci, kalous pustovka, slučka malá, šplhavci,
lejsek malý apod.) nebo na určité části sledovaného
území (rybníky, řeka Dyje, Braitava apod.). Některé
byly přitom směrovány i do území NPT, zde především s cílem potvrdit výskyt strakapouda bělohřbetého. Kromě prací J. Vačkaře v lesích mezi Mašovicemi
a Hradištěm a na vřesovištích a úhorech mezi Znojmem
a Hnanicemi v roce 1993, příp. na Braitavě v roce 2000,
chybí pro sledované území údaje o kvantitativním zastoupení ptáků v různých typech přítomných biotopů.
Do databáze byly zahrnuty všechny údaje o výskytu
ptáků ve vymezeném území, i když jedinec toto území
pouze přeletoval. U druhů vzácných byly začleněny i výskyty lokalizované pouze hrubě (např. okolí
Znojma), což je poměrně časté u podkladů z přelomu
19. a 20. století, pokud biotopy dnešního národního
parku danému druhu mohly vyhovovat. V komentáři
je v takovém případě typ výskytu náležitě popsán a vysvětlen. Do databáze byly zahrnuty i všechny výskyty
ptáků v Hardeggu, přestože toto městečko není součástí
sledovaného území. Jde ale o plochu tak malou, že je
těžko představitelné, že by v ní nějaký ptačí jedinec
přežíval nezávisle na okolí, které je již součástí NPT. Co
se týče výskytu ptáků v částech katastrů obcí NPP, které
neleží ve sledovaném území, byly zvažovány jen takové,
kde je souvislost s výskytem druhu v NPP jednoznačná, protože jinde v okruhu několika kilometrů nenachází vhodné hnízdní biotopy (čáp černý, sokol stěho-
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Angaben der Autoren bilden einen erheblichen Teil der
verwendeten Daten. Auch die Mitarbeiter der Verwaltung des Nationalparks Podyjí sind regelmäßige Beobachter. Die meisten ihrer Feststellungen werden auf
Meldeblättern aus ihrem Wachdienst archiviert, also auf
spezifischen Formularen, die im Rahmen ihrer Arbeitspflichten ausgefüllt werden. Diese Angaben werden als
in litt. angeführt, ein Teil der Angaben wurde mündlich
mitgeteilt oder präzisiert. Zahlreiche Angaben wurden
von weiteren Mitarbeitern des Autorenkollektivs
gemacht, die Fachleute sind (Biologen, Förster, Fotografen usw.) und langfristig im Untersuchungsgebiet
oder seiner Umgebung tätig sind. Sie beteiligten sich
teilweise auch gezielt an der Sammlung der Daten für
das Projekt, das dieses Buch zum Ergebnis hat. Ab und
zu tragen auch die Besucher des NPP/NPT vereinzelte
Beobachtungen bei.
Besonders wertvoll sind Daten aus dem systematischen Monitoring. Über die längste Zeitreihe verfügt
die Vogelzählung, die auf Punkten in den offenen Lebensräumen zwischen Znojmo und Hnanice laut der
Methodik des Einheitlichen Programms zur Zählung
von Vögeln (JPSP – Brutvogelmonitoring in Tschechien) durchgeführt wurde. Sie begann im Jahr 2002 und
wird mit Ausnahme des Jahres 2008 alljährlich fortgesetzt (erfasst jetzt also bereits 10 Saisonen). Eine ähnlich
aufgebaute Zählung auf der Linie zwischen Mašovice
und Hradiště wurde im Jahr 2005 eingeleitet (Valášek
2012a). Als eines der Ergebnisse dieser Beobachtungen wird bei ausgewählten Arten die durchschnittliche
Frequenz angeführt, also der Prozentanteil der Punkte,
an denen die Art verzeichnet wurde, im Bezug zur Gesamtzahl aller Punkte in allen Zählungen aller Jahre (vgl.
Valášek 2012a). Ab dem Jahr 2005 begann auch das
Monitoring der Schutzgüter des Vogelschutzgebietes
Podyjí, nämlich des Blutspechts und der Sperbergrasmücke, und auch anderer Arten laut Anhang I der Richtlinie Nr. 79/409/EWG über den Schutz freilebender
Vögel – dies sind Schwarzstorch, Wespenbussard, Uhu,
Grauspecht, Schwarzspecht, Mittelspecht, Ziegenmelker, Heidelerche und Neuntöter (meist in dreijährigen
Zyklen). Seit dem Winter 2004/05 findet auf der ganzen
Länge der Thaya im NPP/NPT ungefähr Mitte Jänner
eine alljährliche Winterzählung der Wasservögel statt.
Die Datensammlung wird von Angaben abgeschlossen, die im Rahmen von gezielten Untersuchungen
bestimmter Arten oder Gruppen (Greifvögel, Sumpfohreule, Zwergschnepfe, Spechtvögel, Zwergschnäpper
usw.) bzw. bestimmter Teile des Gebietes (Teiche, Thayafluss, Braitava usw.) ermittelt wurden. Manche dieser
Untersuchungen umfassten auch das Gebiet des NPT,
hier vor allem mit dem Ziel, das Vorkommen des Weißrückenspechts zu bestätigen. Im Untersuchungsgebiet
fehlen Angaben über die quantitativen Verhältnisse der
Vögel in verschiedenen Biotoparten, Ausnahmen bilden
die Arbeiten von J. Vačkař über die Wälder zwischen
Mašovice und Hradiště und die Heiden und Brachfelder
zwischen Znojmo im Jahr 1993 und in Braitava im Jahr
2000.
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vavý, holub doupňák, krkavec velký) nebo se jednalo
o jedince, který letěl z /do sledovaného území.
U všech údajů obsažených v databázi je co nejpřesněji zaznamenáván jejich původ, ať už formou citace publikovaného zdroje nebo uvedením jména pozorovatele/
jmen pozorovatelů. Taktéž u konkrétních údajů, které
se vyskytují v textu, uvádíme důsledně jejich původce.
Specifickým typem problému, se kterým bylo nutno
se při shromažďování dat a zejména jejich zpracování vyrovnat, byla jejich věrohodnost. Ta byla zvažována především u druhů jinými autory ze sledovaného území neuváděných, případně u nálezů, které jsou
ve vážném rozporu s ostatními zjištěnými fakty. Pokud
autor neuvedl alespoň popis jedince, bližší okolnosti pozorování či nějaké poznámky a podklady (např. fotografii či kresbu), které by svědčily o tom, že se determinací
druhu zodpovědně zabýval a nemohlo dojít k záměně, je
údaj považován za sporný.
V kapitole Přehled druhů jsou jednotlivé druhy řazeny
systematicky podle aktuálního seznamu ptáků západního Palearktu doporučeného Asociací evropských faunistických komisí (AERC) - www.aerc.eu (verze platná
k 1. 3. 2011), použity jsou i vědecké názvy podle tohoto
materiálu. České názvosloví vychází z publikace Hudec
et al. (2003), při překladu do němčiny bylo použito názvosloví doporučené příslušnou faunistickou komisí
(Avifaunistische Komission von Birdlife Österreich,
Ranner 2011). Každý druh je prezentován samostatně
s výjimkou dvou případů. Prvním jsou severské druhy
hus (husa polní a husa běločelá), které bývají zaznamenávány většinou na přeletu, často za šera či za tmy jen
podle hlasu, takže stanovení přesného složení hejna není
možné. Druhým je skupina velkých racků (racek stříbřitý, bělohlavý a středomořský), jejichž taxonomické zařazení je aktuálně velmi živé a rozlišování v terénu
obtížné. Protože se mu pozorovatelé cíleně nevěnovali,
nelze jednoznačně stanovit, který druh byl vlastně pozorován. Do zvláštního oddílu na konci kapitoly jsou
zařazeny druhy v souvislosti se sledovaným územím
zmiňované, u nichž však chybí přesvědčivé doklady
o jejich výskytu.
V úvodu každého druhového textu jsou prezentovány
obecnější údaje, které mají druh velmi stručně charakterizovat z hlediska stavu ochrany a zařadit jeho výskyt
ve sledovaném území do širšího geografického rámce.
V sumarizující tabulce v záhlaví lze vyčíst:
t stupeň ochrany v EU dle příloh směrnice č. 79/409/
EEC, o ochraně volně žijících ptáků, kde příloha
I zahrnuje druhy, které musí být předmětem zvláštních opatření směrovaných k jejich ochraně, příloha
II/1 druhy, které lze lovit ve všech členských státech
podle vnitrostátních předpisů, II/2-CZ (resp.
II/2-A) druhy, které lze lovit pouze v ČR (resp.
Rakousku) podle vnitrostátních právních předpisů,
příloha III druhy, které mohou být uvedeny na trh
ve všech členských státech

In die Datenbank wurden alle Angaben über ein
Vorkommen von Vögeln aufgenommen, auch wenn
das Exemplar das Untersuchungsgebiet nur überflog.
Bei Verzeichnungen von seltenen Arten, die nur grob
lokalisiert waren (z. B. Umgebung von Znojmo), was
bei Unterlagen vom Ende des 19. bzw. Anfang des
20. Jahrhunderts recht häufig ist, wurden auch diese
in die Datenbank aufgenommen, falls die Biotope des
heutigen Nationalparks für die betreffende Art geeignet
sein könnten. In solchen Fällen wird das Vorkommen
im Kommentar entsprechend beschrieben und erklärt.
Es wurden auch alle Daten aus Hardegg aufgenommen,
obwohl diese Stadtgemeinde nicht Teil des Untersuchungsgebietes ist. Es handelt sich aber um eine so
kleine Fläche, dass es schwer vorstellbar ist, dass hier ein
Vogelexemplar unabhängig von der Umgebung leben
würde, die bereits Teil des NPT ist. Was das Vorkommen
von Vögeln in jenen Teilen der Gemeindegebiete, die
selbst nicht mehr in das Untersuchungsgebiet gehören,
betrifft, so wurden nur solche Vorkommen in Betracht
gezogen, deren Zusammenhang mit dem Vorkommen
der Art im NPP eindeutig ist, da sich im Umkreis
mehrerer Kilometer keine anderen geeigneten Brutlebensräume befinden (Schwarzstorch, Wanderfalke,
Hohltaube, Kolkrabe), oder falls es sich um Exemplare
handelte, die in das Untersuchungsgebiet einflogen oder
daraus hervorkamen.
Bei allen Angaben, die in der Datenbank aufscheinen,
wird ihre Herkunft so genau wie möglich verzeichnet,
sei es durch die Zitation einer veröffentlichten Quelle
oder durch namentliche Angabe des Beobachters/der
Beobachter. Auch bei konkreten Angaben, die im Text
vorkommen, geben wir konsequent ihre Herkunft an.
Ein spezifisches Problem, das während der Sammlung
und der Verarbeitung der Daten gelöst werden musste,
war ihre Glaubwürdigkeit. Die wurde abgewogen vor
allem bei den Arten, die keine andere Autoren auf dem
Gebiet angegeben haben, oder bei den Befunden, die
in ernsthaftem Widerspruch zu den anderen festgestellten Fakten stehen. Falls der Autor nicht wenigstens
eine Beschreibung des Exemplars, nähere Umstände der
Beobachtung oder Kommentare bzw. Unterlagen (z. B.
Fotos oder Zeichnungen) anführt, die beweisen würden,
dass er sich verantwortungsvoll mit der Artbestimmung
auseinandergesetzt hat und dass es zu keiner Verwechslung kommen konnte, wird die Angabe als fraglich angesehen. Dies wird im Kommentar zur betreffenden Art
angeführt.
Im Kapitel Übersicht der Arten werden die einzelnen
Arten systematisch laut der aktuellen Liste der Vögel der
West-Paläarktis gereiht, so wie es von der Vereinigung
der Europäischen Seltenheitenkommissionen (AERC,
www.aerc.eu, gültige Version zum 1. 3. 2011) empfohlen wird, auch die wissenschaftlichen Namen wurden
laut dieser Richtlinie angewandt. Die tschechische
Nomenklatur geht von der Publikation Hudec et al.
(2003), bei der deutschen Übersetzung die Nomenklatur
empfohlen von Avifaunistische Komission von Birdlife
Österreich (Ranner 2011) verwendet wurde. Jede Art
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t stupeň ochrany v ČR podle vyhlášky č. 395/1992
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
t stupeň ohrožení v ČR podle červeného seznamu
ohrožených druhů obratlovců (Šťastný & Bejček
2003)
t trend vývoje početnosti populace v ČR v kategoriích stabilní trend (C), mírný (?) nebo silný pokles
(??) a mírný (B) nebo silný vzestup (BB), příp.
trend nejistý (?). U některých druhů byl v uvedeném
období zaznamenán po prvotním vzestupu pokles
(B?) nebo naopak (?B). Informace se u běžných
druhů vztahuje na období 1982–2010 a je založena
na výsledcích získaných díky monitoringu běžných
druhů ptáků (CBM), v ČR známému jako jednotný
program sčítání ptáků (JPSP), a dostupných na
adrese http://jpsp.birds.cz ke dni 31. 10. 2011.
U druhů, které nelze tímto způsobem podchytit (druhy vzácné či vázané na specifické biotopy),
byla využita sumarizace výsledků tří realizovaných
mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR (1973–
1977, 1985–1989 a 2001–2003) dle Šťastného
et al. (2006). Hodnocené období pak zahrnuje léta
1973–2003. Jen u druhů, kde současný trend evidentně neodpovídá charakteristice založené na uvedených zdrojích (např. orel mořský), byly využity
jiné zdroje, které jsou uvedeny
t stupeň ohrožení v Rakousku podle červeného
seznamu hnízdících ptáků (Frühauf 2005)
t trend vývoje početnosti populace stanovený
na základě monitoringu běžných druhů ptáků
(CBM) v Rakousku v letech 1998–2010 podle
Teufelbauera (2011), přičemž C znamená, že
populace je stabilní, ? značí její pokles a ?? signifikantní pokles, obdobně B vzestup a BB signifikantní vzestup.
Pod nadpisem Výskyt v širším kontextu je uvedena
stručná informace o obecném rozšíření druhu a mnohdy
i údaj o jeho výskytu v regionu jižní Moravy a Znojemska, příp. v Rakousku. Jsou přitom často zmíněny
lokality, které jsou pro něj v okolí sledovaného území
významné (hnízdiště, shromaždiště apod.), a výskyt
jedinců v NPP/NPT má s nimi zřejmou nebo pravděpodobnou souvislost. Pokud u informací regionálního charakteru není uveden zdroj, vycházejí z databáze
a poznatků autorů.
Za nadpisem Situace v NPP/NPT je v závorce uveden
celkový počet údajů, které se v databázi ptáků zjištěných
ve sledovaném území (někdy i mimo něj – viz výše)
k němu vztahují, kolik z nich se týká jeho části západní
(Z) a kolik části východní (V), přičemž hranici mezi nimi
tvoří Žlebský potok (viz mapa na předsádce). Východní
část je charakteristická vysokým podílem teplomilných
doubrav, hospodářsky ovlivňované porosty na plošině
tvoří z velké části akátiny a borové monokultury. Její významnou součástí jsou keříčková travinobylinná společenstva (vřesoviště), staré sady, zahrady, vinice, pastviny,
částečně i orná půda. V západní části se v lesních poros-
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wird einzeln präsentiert, mit Ausnahme zweier Fälle.
Der erste sind die nordischen Gänsearten (Saatgans
und Blässgans), die meist während des Überfluges, oft
während der Dämmerung bzw. im Dunkeln und nur
nach den Stimmen verzeichnet werden. Eine genaue
Bestimmung der Zusammensetzung des Trupps ist
deshalb nicht möglich. Die zweite Ausnahme bildet die
Gruppe der großen Möwen (Silbermöwe, Steppenmöwe
und Mittelmeermöwe), deren taxonomische Gliederung
zurzeit sehr umstritten und die Unterscheidung im
Gelände schwierig ist. Die Beobachter widmeten sich
nicht gezielt ihrer Unterscheidung, weshalb nicht eindeutig festzulegen ist, welche Arten beobachtet wurden.
Am Ende des Kapitels befindet sich ein getrennter
Abschnitt mit Arten, die im Zusammenhang mit dem
Untersuchungsgebiet erwähnt werden, bei denen aber
überzeugende Nachweise ihres Vorkommens fehlen.
Zu Beginn jeder Einzelbeschreibung werden allgemeine Informationen angegeben, die die Art sehr knapp
aus der Perspektive des Artenschutzes charakterisieren
und ihr Vorkommen im Untersuchungsgebiet in einen
größeren geografischen Rahmen eingliedern sollen.
In der zusammenfassenden Tabelle im Kopfteil wird
folgendes angeführt:
t Schutzstatus in der EU laut der Anhänge der
Vogelschutz-Richtlinie Nr. 79/409/EWG, wobei
Anhang I Arten umfasst, die Gegenstand besonderer Schutzmassnahmen sein müssen, Anhang II/1
umfasst Arten, die in allen Mitgliedsstaaten gemäß
den staatlichen Vorschriften gejagt werden können,
Anhang II/2-CZ (bzw. II/2-A) Arten, die nur
in Tschechien (bzw. Österreich) gemäß den staatlichen Vorschriften gejagt werden können, Anhang
III umfasst Arten, die in allen Mitgliedsländern auf
den Markt gebracht werden dürfen.
t Schutzstatus in Tschechien laut der Verordnung Nr.
395/1992 d. Slg., durch welche einige Bestimmungen des Natur- und Landschaftsschutzgesetzes Nr.
114/1992 d. Slg. umgesetzt werden.
t Gefährdungsstatus in Tschechien laut der Roten
Liste der gefährdeten Wirbeltiere (Šťastný &
Bejček 2003)
t Entwicklungstrend der Populationszahlen in Tschechien – die Kategorien sind stabil (C), leichte (?)
oder starke Abnahme (??) und leichter (B) oder
starker Zuwachs (BB), ggf. Trend ungewiss (?).
Bei einigen Arten wurde im erwähnten Zeitraum
ein Zuwachs mit darauffolgender Abnahme (B?)
oder umgekehrt (?B) verzeichnet. Bei den häufigeren Arten beziehen sich die Informationen auf den
Zeitraum 1982–2010 und gehen von den Ergebnissen des Monitorings häufiger Vogelarten aus (CBM,
Common Bird Monitoring), das in Tschechien
unter der Bezeichnung Einheitliches Programm
zur Zählung von Vögeln (JPSP) bekannt ist. Diese
Ergebnisse sind unter der Adresse http://jpsp.birds.
cz mit Gültigkeit zum 31. 10. 2011 zu finden.
Bei Arten, die nicht auf diese Art und Weise zu ver-
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tech mnohem výrazněji uplatňuje buk a habr, v nepůvodních porostech je malý podíl akátu, naopak mnohem
více je zastoupen smrk a modřín. V otevřených plochách
nenajdeme žádné vinice, vřesoviště či rozsáhlejší sady,
převládají pole, místy louky. Do západní části území je
zahrnut celý Národní park Thayatal. Rozlohou i délkou
řeky Dyje jsou obě části srovnatelné, rozdíly ve výskytu
ptačích druhů lze tedy přičíst jejich biotopovým preferencím či jiným okolnostem (např. situaci v širším
území). Ze srovnání celkového počtu údajů získaných
v západní a východní části sledovaného území (1 : 1,04,
n = 13 961) je přitom zároveň zřejmé, že rozdíl nemohl
být způsobem výraznou preferencí jedné z nich pozorovateli. Údaj o počtu položek, které se v databázi vztahují
k jednotlivým druhům, je však nutno interpretovat
opatrně. Neplatí, že druhy nejběžnější jsou zaznamenávány nejčastěji. Naopak jsou jako „nezajímavé“ bohužel
mnohdy opomíjeny. Nejčastěji jsou registrovány druhy
považované za vzácné a zajímavé, přitom snadno determinovatelné, např. čáp černý (575 údajů) a dudek chocholatý (273 údajů). Vypovídací hodnota tohoto údaje
tedy spočívá především v tom, že je možno si udělat
představu, z jakého množství informací se v hodnotícím textu pro daný druh vychází. Také poměr záznamů
pro západní a východní část území je výmluvný – u některých druhů je logicky vyrovnaný (ledňáček říční),
u jiných je rozdíl očekávaný (např. chřástal polní či krutihlav obecný), jindy poněkud překvapivý (káně lesní).
Dále je uvedena charakteristika výskytu daného druhu
podle dvou zásadních prací, které se avifaunou sledovaného území zabývají, tj. Martiško et al. (1995)
pro NPP a Pollheimer (2001) pro NPT, což umožňuje
mj. rychlé srovnání se současným stavem poznání. Ten
je sumarizován v následném zvýrazněném textu a má být
rychlým vodítkem k orientaci zájemce o ptáky Národního parku Podyjí / Thayatal. Lze se zde dozvědět, zda
se druh vyskytuje celoročně či jen v určité sezóně, zda je
běžný nebo vzácný, případně pro dané území vymizelý,
také může být jeho výskyt nedostatečně doložen.
U druhů, na které byla zacílena pozornost v rámci
nějakého výzkumu nebo monitoringu, případně druhů
vázaných na prostorově omezené biotopy, je uváděn
i aktuální odhad velikosti hnízdní populace. Vzhledem
k nedostatku prací zaměřených na kvantitativní zastoupení ptáků v jednotlivých přítomných biotopech (viz
výše) není tento odhad prezentován pro všechny druhy.
V navazujícím textu jsou uvedena významná konkrétní data, často počínaje historicky prvními zmínkami
o výskytu druhu ve sledovaném území. Pokud je druh
zařazen mezi hnízdící, jsou pro NPP prezentovány
údaje prokazující jeho hnízdění v souladu s metodikou
užívanou při mapování hnízdního rozšíření ptáků (viz
např. Šťastný et al. 2006). Je-li takových údajů velký
počet, jsou uvedeny jen některé příklady dokumentující jejich rozložení v čase či prostoru (s preferencí údajů
dosud nepublikovaných), příp. přinášející nějakou zajímavou informaci navíc (např. údaje o umístění hnízda,
potravě na hnízdě, osudu hnízdění apod.). U některých druhů je uveden počet hnízd nalezených v letech

zeichnen sind (seltene oder an spezifische Habitate
gebundene Arten), wurde die Zusammenfassung
der Ergebnisse dreier Kartierungen der Brutverbreitung von Vögeln in Tschechien (1973–1977, 1985–
1989 und 2001–2003) laut Šťastný et al. (2006)
genutzt. Der bewertete Zeitraum umfasst die Jahre
1973–2003. Nur bei Arten, bei denen der aktuelle
Trend offensichtlich nicht den Charakteristiken
dieser Quellen entspricht (z. B. Seeadler), wurden
andere Quellen verwendet.
t Schutzstatus in Österreich laut der Roten Liste der
Brutvögel (Frühauf 2005)
t Entwicklungstrend der Populationszahlen aufgrund
des Brutvogelmonitorings (CBM) in Österreich
in den Jahren 1998–2010 laut Teufelbauer
(2011), wobei das Zeichen C bedeutet, dass die
Population stabil ist, ? bedeutet eine Abnahme und
?? eine signifikante Abnahme, dementsprechend
bezeichnet B einen Zuwachs und BB einen signifikanten Zuwachs.
Unter der Überschrift Allgemeines Vorkommen
werden kurze Informationen über die allgemeine Verbreitung der Art und oft auch über ihr Vorkommen
in Südmähren und der Region Znojmo bzw. in Österreich angeführt. Dabei werden häufig Lokalitäten
erwähnt, die für die Art in der Umgebung des Untersuchungsgebietes bedeutend sind (Brutplätze, Sammelplätze usw.) und eindeutig oder wahrscheinlich mit dem
Vorkommen von Exemplaren im NPP/NPT zusammenhängen. Falls bei diesen regionalen Informationen
keine Quellen angegeben werden, stammen sie aus der
Datenbank und aus den Erkenntnissen der Autoren.
Neben der Überschrift „Situation im NPP/NPT“
wird in Klammer die Gesamtzahl der Angaben genannt,
die sich im Untersuchungsgebiet (manchmal auch außerhalb davon – siehe oben) laut der Vogeldatenbank
auf die Art beziehen, und wie viele davon im westlichen
(W) und im östlichen (O) Teil verzeichnet wurden,
wobei die Grenze vom Žlebský-Bach gebildet wird (siehe
die Karte auf dem Vorsatz). Der östliche Teil zeichnet
sich durch einen hohen Anteil wärmeliebender Eichenwälder aus, die forstwirtschaftlich beeinflussten Flächen
auf dem Plateau bestehen großteils aus Robinien und
Kiefern-Monokulturen. Einen bedeutenden Bestandteil
dieses Gebietes bilden Sträucher-, Gräser- und Kräutergemeinschaften (Heiden), alte Streuobstwiesen, Gärten,
Weinberge, Viehweiden und teilweise auch Ackerflächen. Im westlichen Teil ist in den Waldbeständen ein
wesentlich höherer Buchen- und Hainbuchenanteil zu
finden, die nicht ursprünglichen Bestände bestehen aus
einem geringen Anteil von Robinien und vorwiegend
aus Fichten und Lärchen. Auf den offenen Flächen
liegen keine Weinberge, Heiden oder größere Obstgärten, es überwiegen Felder und stellenweise Wiesen.
Der gesamte Nationalpark Thayatal gehört zum westlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Beide Teile sind
vergleichbar, was die Fläche und die Länge der Thaya
betrifft, die Unterschiede im Vorkommen der einzelnen
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2001–2004 v rámci studie Valášek (2005), a to v otevřených křovinatých biotopech východní části NP
Podyjí a přiléhajícího ochranného pásma, v menší míře
pak také na dvou lokalitách obdobného charakteru
za hranicemi NPP (Načeratický kopec a Pustý kopec) –
v textu uváděno jako „sledovaná oblast“. U šesti druhů
(kos černý, drozd zpěvný, pěnice vlašská, ťuhýk obecný,
zvonek zelený a konopka obecná) je uvedena i hnízdní
úspěšnost, vyjádřená jako podíl úspěšných hnízd odhadnutý z denní míry přežívání (Valášek 2005). Výpočet
byl proveden pomocí Mayfieldovy metody (bližší podrobnosti např. Weidinger 2003). Pro území NPT
stačil k zařazení druhu mezi druhy hnízdící většinou
jen jeho výskyt v hnízdní době a přítomnost vhodného
biotopu (Pollheimer 2001). U vzácnějších druhů,
pokud existují relevantní údaje, je pozornost věnována
také vývoji hnízdní populace, co se týká její početnosti i využívaných biotopů. V některých případech jsou
data sumarizována do tabulek či grafů, případně prezentována formou druhových map. Především u některých
pěvců jsou formou grafů uvedeny výsledky kvantitativního průzkumu ptáků lesních porostů mezi Mašovicemi a Hradištěm v roce 1993 (JVa in Martiško et al.
1995). Graficky bývají vyjádřeny také rozdíly v počtu
zimujících jedinců, jedinců zastižených při sčítání
v rámci JPSP nebo je takto znázorněno období (výskyt
dle měsíců či roků), kdy se druh ve sledovaném území
vyskytoval. U druhů stěhovavých jsou uvedena krajní
příletová a často i odletová data.
Snahou autorů bylo nejen objektivně zhodnotit typ
výskytu jednotlivých druhů, případně jejich početnost, ale i zasadit jejich výskyt ve sledovaném území
do širších geografických, někdy i ekologických souvislostí, zamyslet se nad příčinami zaznamenaných změn,
možnostmi ohrožení a cestami ke zlepšení stavu, v neposlední řadě také potřebami dalšího výzkumu či monitoringu.

Použité zkratky
Především z důvodu zkrácení a zpřehlednění druhových textů byly použity následující zkratky:
t pro přesnější označení jedinců: ad. = dospělý
jedinec, ex. = jedinec, imm. = nedospělý jedinec,
juv. = vzletné mládě, pull. – nevzletné mládě, ƃ =
samec, zp. ƃ = zpívající samec, Ƃ = samice
t zkratky území a institucí: A = Rakousko, CZ nebo
ČR = Česká republika, CHKO = chráněná krajinná
oblast, JMM = Jihomoravské muzeum ve Znojmě,
LZ = lesní závod, NPP = Národní park Podyjí, NPT
= National Park Thayatal, OP = ochranné pásmo,
PP = přírodní památka, PS = pohraniční stráž
t pro status ochrany v ČR dle vyhlášky č. 395/1992
Sb.: KO = kriticky ohrožený, O = ohrožený, SO =
silně ohrožený
t pro stupeň ohrožení dle červeného seznamu: CR
= kriticky ohrožený, EN = ohrožený, LC = málo
dotčený, NE = nehodnocený, NT = téměř ohrožený,
RE = vymizelý, VU = zranitelný
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Vogelarten können so ihren Habitat-Präferenzen oder
anderen Umständen zugerechnet werden (z. B. der Situation in der weiteren Umgebung). Aus dem Vergleich
der Anzahlen von Angaben, die im westlichen und
im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes gemacht
wurden (1 : 1,04, n = 13 961), geht gleichzeitig hervor,
dass die Unterschiede nicht durch die Bevorzugung
eines von ihnen durch die Beobachter verursacht werden
konnten. Die Häufigkeit, mit der die einzelnen Arten in
der Datenbank auftreten, muss aber mit Vorsicht interpretiert werden. Es gilt nicht, dass die häufigsten Arten
auch am häufigsten verzeichnet werden. Im Gegenteil,
sie werden leider oft als „uninteressant“ wahrgenommen
und nicht berücksichtigt. Am häufigsten werden Arten
verzeichnet, die als selten und interessant gelten und
gleichzeitig leicht zu bestimmen sind, zum Beispiel der
Schwarzstorch (575 Angaben) und der Wiedehopf (273
Angaben). Die Aussagekraft dieser Zahl besteht also vor
allem darin, dass wir uns vorstellen können, aus welcher
Informationsmenge im Text über die betreffende Art
ausgegangen wird. Auch das Verhältnis der Aufzeichnungen im westlichen und östlichen Teil des Gebietes
sagt einiges aus – bei einigen Arten ist es logischerweise
ausgeglichen (Eisvogel), bei anderen ist ein Unterschied
zu erwarten (z. B. Wachtelkönig oder Wendehals), bei
anderen wiederum ist er überraschend (Mäusebussard).
Weiters wird das Vorkommen der betreffenden Art
angeführt, so wie es in den zwei fundamentalen Werken
über die Avifauna des Untersuchungsgebietes beschrieben wird – Martiško et al. (1995) für den NPP und
Pollheimer (2001) für den NPT. Dies ermöglicht
unter anderem einen raschen Vergleich mit dem
heutigen Erkenntnisstand. Dieser wird im folgenden, unterlegten Text zusammengefasst und soll dem
Leser, der sich für die Vögel des Nationalparks Podyjí /
Thayatal interessiert, zur schnellen Orientierung dienen.
Hier wird beschrieben, ob die Art ganzjährig oder nur
in bestimmten Saisonen vorkommt, ob sie häufig oder
selten bzw. im Untersuchungsgebiet verschwunden ist
oder ob ihr Vorkommen nur unzureichend beschrieben ist. Bei Arten, denen im Rahmen bestimmter
Untersuchungen oder des Monitorings besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde oder die an räumlich begrenzte Biotope gebunden sind, wird auch die aktuelle
Schätzung der Größe der Brutpopulation angegeben.
Aufgrund des Mangels an Arbeiten über die quantitativen Verhältnisse der Vögel in den einzelnen Biotopen
(siehe oben) wird diese Schätzung nicht für alle Arten
angegeben.
Im anschließenden Text sind bedeutende konkrete
Daten angeführt, oft beginnend mit den historisch
ersten Erwähnungen der Art im Untersuchungsgebiet.
Falls die Art zu den Brutvögeln gehört, werden für den
NPP Daten zu Brutnachweisen angeführt, und zwar laut
der Methodik für die Kartierung der Brutverbreitung
von Vögeln (siehe z. B. Šťastný et al. 2006). Falls solche
Daten in großer Zahl vorhanden sind, werden nur einige
Beispiele angeführt, die ihre zeitliche oder räumliche
Verteilung dokumentieren (bislang nicht veröffentlichte
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t další zkratky: BBA = Breeding Birds Atlas (atlas
hnízdního rozšíření ptáků), BDIR – Birds Directive
(Směrnice o ptácích), CBM = Common Bird Monitoring (monitoring běžných druhů ptáků), in litt. =
písemně, in verb. = ústně, JPSP = jednotný program
sčítání ptáků, leg. = sběratel, T = trend
Zkratkami jsou označeni také autoři jednotlivých pozorování, která jsou citována v následujícím textu. Jejich
přehled je uveden v tab. 3.

Daten werden vorgezogen) oder irgendeine interessante
Zusatzinformation enthalten (z. B. Angaben über den
Neststandort, über Nestlingsnahrung, den Bruterfolg
usw.). Bei einigen Arten ist die Anzahl der Nester angeführt, die in den Jahren 2001–2004 von Valášek
(2005) gefunden wurden, und zwar in den offenen
Strauchbiotopen im östlichen Teil des NP Podyjí und
der angrenzenden Schutzzone, in geringerem Maße
auch an zwei ähnlichen Lokalitäten außerhalb des NPP
(die Hügel Načeratický und Pustý) – im Text werden sie
als „Untersuchungsgebiet“ angegeben. Bei sechs Arten
(Amsel, Singdrossel, Sperbergrasmücke, Neuntöter,
Grünling und Bluthänfling) wird auch ihr Bruterfolg
angegeben, ausgedrückt als Anteil der erfolgreichen
Nester, der aufgrund der täglichen Überlebensrate geschätzt wird (Valášek 2005). Die Berechnung wurde
mithilfe der Mayfield-Methode durchgeführt (näheres
siehe z. B. in Weidinger 2003). Auf dem Gebiet des
NPT reichen meist nur ein Vorkommen während
der Brutzeit und das Vorhandensein eines geeigneten
Biotops, um eine Art zu den brütenden Arten zählen
zu können (Pollheimer 2001), konkrete Brutnachweise wurden aber zumindest in einer zusammenfasenden

Poděkování
Na tomto místě bychom rádi poděkovali institucím a jednotlivcům, bez nichž by kniha v této podobě
nemohla vzniknout. Především děkujeme všem, kdo
se zasloužili o zpracování a schválení projektu Příroda
bez hranic – Natur ohne Grenzen, který podpořil intenzivní průzkum avifauny území v posledních letech
a finančně zajistil výrobu této publikace. Poděkování patří také Správě Národního parku Podyjí a Správě
Národního parku Thayatal, obě tyto instituce umožnily
a účinně technicky i personálně podporovaly výzkum
ptáků v bilaterálním chráněném území. Jihomoravskému muzeu ve Znojmě jsme vděčni za podporu výTab. 3.
Autoři pozorování citovaných v textu
Die Autoren der Beobachtungen, die im Text erwähnt werden

Autoři publikace | Autoren der Publikation
AR

Antonín Reiter

VK

Václav Křivan

JPo

Jürgen Pollheimer

VŠ

Vlasta Škorpíková

MV

Martin Valášek

Spolupracovníci, kteří se podíleli na cíleném sběru dat v rámci projektu | Mitarbeiter, die sich im Rahmen des Projekts an der
gezielten Sammlung von Daten beteiligten
GČ

Gašpar Čamlík (Vracov)

VB

Václav Beran (Ústí nad Labem)

MK

Martin Kaľavský (Bratislava)

VP

Václav Prášek (Brno)

TK

Tomáš Koutný (Olomouc)

Pracovníci správy NP Podyjí – autoři citovaných pozorování | Mitarbeiter der Verwaltung des NP Podyjí – Autoren zitierter
Beobachtungen
EJ

Eva Jurmanová

LR

Lenka Reiterová

PVa

Petr Vančura

ET

Evžen Tischler

MaK

Martin Kouřil

PVl

Pavel Vlasák

FD

František Doležal

MKch

Miloš Kochol (†)

RA

Rostislav Auer (†)

JK

Jaroslav Křivánek

MKo

Martina Kosová

RS

Robert Stejskal

JKu

Jiří Kučera

MM

Martin Mahr

SK

Silvestr Kozdas

JP

Jaroslav Ponikelský

MPo

Milan Pořízka

TA

Tibor Andrejkovič

JS

Josef Solař

MR

Miro Ryšánek

TR

Tomáš Rothröckl

KF

Kateřina Feikusová

MŠ

Martin Škorpík

TV

Tomáš Vrška

KT ml.

Karel Traxler ml.

PB

Petr Bartoš st.

VPl

Vladimír Plaček

KT st.

Karel Traxler st.

PL

Petr Lazárek

ZM

Zdeněk Musil

ZS

Zdeněk Sukač

LC

Libor Cvak

PN

Pavel Novák

LH

Lubomír Horák

PR

Petr Růžička

LK

Lubomír Kratochvíl

PV

Petr Veselý
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Další autoři citovaných pozorování | Weitere Autoren zitierter Beobachtungen
AK

Antonín Kinc (Vranov nad Dyjí, †)

MS

Miroslav Stehlík (Znojmo)

ARa

Andreas Ranner (BirdLife Österreich)

MSt

Miluše Stejskalová (Vranov nad Dyjí)

DB

Dana Bartošová (CHKO Beskydy)

MŠv

Milan Švestka (Znojmo)

DH

David Horal (Brno)

MVa

Marek Vácha (Brno)

DW

Doris Walter (BirdLife Österreich)

MVe

Marek Venuta (Popice)

FKr

František Krause (Břeclav)

MVL

Mojmír Vlašín (Brno)

HMB

Hans-Martin Berg (Wien)

OŠ

Oldřich Štěpnička (Znojmo)

IK

Ivan Kocourek (Znojmo)

OZ

Otakar Závalský (Ostrava)

JaP

Jan Procházka (Kralupy nad Vltavou)

PBa

Petr Badošek (Znojmo)

JaZ

Jaroslav Závora (České Budějovice)

PBe

Petr Benda (Praha)

JC

Jaroslav Cepák (Praha)

PBí

Pavel Bílek (Popice)

JG

Jiří Gábriš (Šatov)

PBr

Pavel Brandl (Praha)

JH

Jan Helešic (Brno)

PJ

Petr Janšta (Praha)

JHo

Jana Holečková (ČSO Praha)

PM

Pavel Munclinger (Praha)

JKl

Julius Klejdus (Branišovice)

PMa

Petr Macháček (Mikulov)

JL

Johannes Laber (BirdLife Österreich)

PSa

Peter Sackl (BirdLife Österreich)

JoS

Josef Stejskal (Židlochovice)

PT

Petra Tučková (Znojmo)

JPr

Jaroslav Procházka (Vranov nad Dyjí)

RH

Rostislav Hetflaiš (Šumná)

JR

Jan Ryšánek (Čížov)

RJ

Rostislav Jordán (Znojmo)

JSt

Josef Stejskal (Vranov nad Dyjí, †)

RL

Radek K. Lučan (Praha)

JSy

Jan Sychra (Brno)

RN

Radomír Němec (Znojmo)

JŠ

Jaroslav Šimek (Praha)

RP

Renata Poláková

JŠk

Jan Šklíba (České Budějovice)

SF

Stanislav Fiala (Popice, †)

JŠm

Jaroslav Šmerda (Znojmo)

SŠ

Stanislav Šula (Lukov)

JVa

Jiří Vačkař (Silůvky)

TKu

Tomáš Kunca (ČSO Praha)

KW

Karel Weidinger (Olomouc)

VH

Vladimír Hanák (Praha)

LKe

Leoš Kessler (Citonice)

VŠk

Vítězslav Škorpík (Lukov)

LS

Leo Sachslehner (BirdLife Österreich)

VZ

Václav Zámečník (ČSO Praha)

MD

Markéta Zárybnická Drdáková (Praha)

ZMa

Zdeněk Mačát (Olomouc)

MDo

Mojmír Dostál (Spálené Poříčí)

ZT

Zdeněk Tunka (Únanov)

MiK

Milan Komenda (Židlochovice)

ZV

Zdeněk Vermouzek (ČSO Praha)

MP

Martin Paclík (Olomouc)

zkumných aktivit, zpřístupnění sbírkových dokladů
o regionální avifauně a poskytnutí historických fotografií. Státnímu okresnímu archivu ve Znojmě a jeho
ochotným pracovníkům děkujeme za pomoc při vyhledávání souvislostí k historickým osobnostem spojeným
s regionálním výzkumem ptáků.
Mezi jednotlivci bychom chtěli zvláště poděkovat
všem těm, kteří nám poskytli svá terénní pozorování
a umožnili tak získat co nejširší a zároveň velmi pestrý
obraz ptačího osazenstva zkoumaného území. Zejména
bychom chtěli ocenit kolegy, kteří se podíleli na cíleném
systematickém sběru dat v rámci tohoto projektu a dlouhodobých ornitologických aktivit v Podyjí. Jejich jména
jsou uvedena v tab. 3. Tito kolegové také díky diskusím
v rámci společných terénních akcí významně přispěli
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Tabelle vermerkt. Falls bei den selteneren Arten relevante Angaben existieren, wird auch die Entwicklung der
Brutpopulation aus der Hinsicht ihrer Größe und der
genutzten Habitats behandelt. In manchen Fällen sind
die Daten in Tabellen oder Graphen zusammengefasst
oder werden in Form von Verbreitungskarten präsentiert. Vor allem bei einigen Singvögeln werden die
Ergebnisse der quantitativen Untersuchung der Vögel
in den Waldbeständen zwischen Mašovice und Hradiště
aus dem Jahr 1993 (JVa in Martiško et al. 1995)
in Form von Graphen dargestellt. Bildlich werden auch
Unterschiede in den Zahlen der überwinternden Exemplare, die ermittelten Anzahlen im Rahmen des JPSP
oder die Zeitabschnitte in Monaten oder Jahren, in
denen die Art im Untersuchungsgebiet vorkam, dar-
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k formování názorů na mnohá témata zmíněná v textu
knihy. Významnou část terénních záznamů tvoří údaje
získané od bývalých i současných pracovníků Správy NP
Podyjí, poskytovali je však také další jednotlivci, profesionální i amatérští ornitologové, lidé svázaní bezprostředně s regionem Podyjí / Thayatal nebo i jeho jednorázoví náhodní návštěvníci. Pokud jsou jejich pozorování v textu přímo zmíněna, byli zařazeni do tab. 3, kde je
uvedena i zkratka jejich jména a pro jednoznačnou identifikaci i údaj o bydlišti či pracovišti. Jestliže jsme jejich
údaje pouze zařadili do databáze a využili pro kontext
druhových hodnocení, pak lze jejich jména zjistit v tab.
4. Všem těmto kolegům upřímně děkujeme a vážíme
si jejich informací, bez kterých by náš pohled na řadu
druhů byl podstatně chudší. Zároveň jsme využili
všechny další nám známé zdroje údajů o ptácích sledovaného území, především publikované práce a internetové databáze – zde patří velké poděkování všem, kdo
nelitují času a svoje data zveřejňují. Je to nezištná pomoc
Tab. 4.
Autoři pozorování, která nebyla citována v textu
Die Autoren der Beobachtungen, die nicht im Text erwähnt werden

Pracovníci správy NP Podyjí | Mitarbeiter der Verwaltung
des NP Podyjí
Vladimír Auer

Josef Maxa

Petr Bartoš ml.

Jiří Novák

Radek Burcin

Slavomír Poláček

Bohumil Čírtek

Augustin Roupec

Veronika Dubovská

Milan Růžička

Svatava Holubová

Zuzana Svobodová

Petr Hrouda

Adolf Švejda

Miroslav Jurman

Jana Táborská

Olga Komzáková Meixnerová

Radek Veškrna

Leona Koníčková Herzigová

Pavel Vítek

Jan Kos

Kara Weller

Martina Lazárková
Další autoři | Weitere Autoren
Jan Bartoníček

Filip Lysák

Jaromír Boudný

Václav Mikeš

Eva Cepáková Suchomelová

Pavel Neruda

Anna Doskočilová

Zdeněk Patzelt

Václav Dostál

Kurt Pinter

Marek Dvořák

Martin Pollheimer

Thomas Einsiedl

Jana Pospíšková

Jitka Feřtová Thelenová

Bohumír Prokůpek (†)

Josef Hlásek

Jan Roleček

Georg Holzer

Christian Schulze

Libor Hort

Luděk Skácel

Jiří Chalupa

Hana Staňková

gestellt. Bei Zugvögeln werden die jeweils ersten bzw.
letzten Zugbeobachtungen angeführt.
Das Ziel der Autoren war es, nicht nur den Vorkommenstyp und die Populationszahlen der einzelnen
Arten objektiv zu beurteilen, sondern ihr Vorkommen
im Untersuchungsgebiet auch in größere geografische
und manchmal auch ökologische Zusammenhänge zu
bringen, über die Ursachen der verzeichneten Änderungen nachzudenken, die möglichen Gefahren und die
Wege zu einer Verbesserung des Zustandes zu erwägen
und nicht zuletzt auch die Notwendigkeit von zukünftigen Forschungen und Monitoringuntersuchungen zu
bestimmen.

Verwendete Abkürzungen
Es wurden folgende Abkürzungen verwendet, um die
Texte zu den einzelnen Arten kürzer und übersichtlicher
zu machen:
t zur Konkretisierung der Exemplare: ad. = erwachsenes Exemplar, imm. = nicht erwachsenes Exemplar,
Ind. = Exemplar, juv. = flugfähiges Jungtier, pull.
= nicht flugfähiges Jungtier, ƃ = Männchen, Ƃ =
Weibchen
t Gebiete und Institutionen: A = Österreich, CZ =
Tschechien, NPP = Nationalpark Podyjí, NPT =
Nationalpark Thayatal
t Schutzstatus in Tschechien laut der Verordnung
Nr. 395/1992 d. Slg.: KO = kritisch bedroht, O =
bedroht, SO = stark bedroht
t Gefährdungsstatus laut der Roten Liste: CR = vom
Aussterben bedroht, EN = stark gefährdet, LC =
nicht gefährdet, NE = nicht bewertet, NT = gering
gefährdet, RE = verschwunden, VU = gefährdet
t weitere Abkürzungen: BBA = Breeding Birds Atlas
(Brutvogelatlas), BDIR – Birds Directive (Vogelschutzrichtlinie), CBM = Common Bird Monitoring (Monitoring häufiger Vogelarten), in litt. =
schriftlich, in verb. = mündlich, JPSP = Einheitliches Programm zur Zählung von Vögeln, leg. =
Sammler, T = Trend
Abkürzungen werden auch für Autoren der einzelnen Beobachtungen verwendet, welche im Text zitiert
werden. Ihre Übersicht ist in Tab. 3 zu finden.

Danksagung
An dieser Stelle möchten wir den Institutionen und
Einzelpersonen danken, ohne die das Buch in dieser
Form nicht entstanden wäre. Vor allem danken wir
allen, die sich um die Durchführung und Bewilligung
des Projekts Příroda bez hranic – Natur ohne Grenzen
verdient gemacht haben. Dieses Projekt förderte die
intensive Erforschung der hiesigen Avifauna in den
letzten Jahren und finanzierte die Herstellung dieser
Publikation. Dank gebührt auch den Verwaltungen der
Nationalparks Podyjí und Thayatal, beide Institutionen
ermöglichten und förderten auf technischem und personellem Wege die Erforschung der Vögel im grenzübergreifenden Schutzgebiet. Dem Südmährischen Museum
in Znojmo sind wir dankbar für die Unterstützung der
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Christian Übl

Milan Král

Martin Vavřík

Marek Krchňavý

Claudia Wurth

Hana Latková

Jiří Zajíc

Jitka Lazarová

Štěpán Zápotočný

Alan Leath

Vít Zavadil

těm, kdo chtějí zpracovat jakékoli obecnější ornitologické téma.
Poděkovat bychom chtěli také odborníkům, kteří nám
pomohli se zpracováním datového souboru do knižní
podoby. Za kritickou revizi textů a přínosnou diskusi
k interpretaci dat děkujeme Davidu Horalovi a Jiřímu
Vačkařovi. Za cenné komentáře k historii výzkumu
jsme vděčni Vladimíru Hanákovi a Karlu Hudcovi.
Za pomoc při tvorbě mapových výstupů děkujeme
Zuzaně a Radomíru Němcovým, za revizi německého textu Silvii Neumayer-El Bakri, Christianu Üblovi,
Claudii Wurth-Waitzbauer, Barbaře Holzer a Eveline
Dungl. Vysoce si vážíme také ochoty a vstřícnosti rakouských kolegů, s nimiž jsme konzultovali řadu otázek,
jmenovitě jsou to Hans-Martin Berg a Kurt Nadler,
Norbert Teufelbauer nám laskavě poskytnul podklady,
z nichž jsme čerpali údaje o populačních trendech jednotlivých druhů v Rakousku. O fotografický doprovod
knihy se postaralo více fotografů, především díky
Zdeňku Tunkovi jde z velké části o snímky přímo ze sledovaného území nebo jeho blízkého okolí. Za vstřícnost
a ochotu však děkujeme všem.
Naše poděkování patří také dalším příznivcům, kamarádům a partnerům, kteří nás osobně podpořili při společných výpravách do terénu a byli tolerantní k našim
nekonečným diskusím a dlouhému času strávenému
nad přípravou této publikace.

Forschungsaktivitäten, die Bereitstellung der Unterlagen über die regionale Avifauna und für die historischen
Fotografien. Dem staatlichen Bezirksarchiv in Znojmo
und seinen hilfsbereiten Mitarbeitern danken wir für die
Hilfe bei der Suche nach Zusammenhängen mit historischen Persönlichkeiten, die eine Rolle in der regionalen
Erforschung der Vögel spielten.
Ganz besonders möchten wir all jenen Einzelpersonen danken, die uns ihre Beobachtungen zur Verfügung stellten und uns so ermöglichten, ein großes und
gleichzeitig sehr vielschichtiges Bild über die gefiederten Bewohner des Untersuchungsgebietes zu schaffen.
Insbesondere möchten wir jene Kollegen würdigen, die
sich im Rahmen dieses Projekts und der langfristigen
ornithologischen Aktivitäten in Podyjí an der gezielten,
systematischen Sammlung von Daten beteiligten. Ihre
Namen sind in Tab. 3 angeführt. Die Diskussionen
mit diesen Kollegen trugen während der gemeinsamen
Geländeforschungen auch erheblich zur Formung zahlreicher Ansichten zu vielen Themen in diesem Buch bei.
Einen bedeutenden Anteil der Aufzeichnungen bilden
Angaben von Mitarbeitern der Verwaltung des NP
Podyjí, Informationen wurden aber auch von anderen
Einzelpersonen, Berufs- und Hobby-Ornithologen,
Menschen mit direkten Bindungen an die Region
Podyjí / Thayatal und auch von zufälligen Besuchern
zur Verfügung gestellt. Falls ihre Beobachtungen direkt
im Text erwähnt werden, sind sie in Tab. 3 aufgelistet,
wo auch die Abkürzungen ihrer Namen und Angaben
über den Wohnort bzw. Arbeitsort zur eindeutigen Identifizierung zu finden sind. Falls wir ihre Angaben nur
in die Datenbank aufgenommen und im Kontext der
Beurteilung der einzelnen Arten verwendet haben, sind
ihre Namen in Tab. 4 zu finden. Allen diesen Kollegen
danken wir von ganzem Herzen und schätzen ihre Informationen sehr – ohne sie wären unsere Erkenntnisse
über zahlreiche Arten wesentlich spärlicher. Gleichzeitig
nutzten wir auch alle anderen, uns bekannte Informationsquellen über die Vögel des Untersuchungsgebietes,
vor allem publizierte Arbeiten und Online-Datenbanken – hier gehört all jenen ein großer Dank, die Zeit
aufwenden und ihre Daten veröffentlichen. Das ist eine
selbstlose Hilfe für alle, die jegliche allgemeinen ornithologischen Themen verarbeiten möchten.
Wir möchten auch den Fachleuten danken, die uns
mit der Verarbeitung der Dateien zu Buchform geholfen
haben. Für die kritische Revision der Texte und die
fruchtbare Diskussion zur Interpretation der Daten
danken wir David Horal und Jiří Vačkař. Für wertvolle
Kommentare zur Geschichte der Forschung danken wir
Vladimír Hanák und Karel Hudec. Wir danken Zuzana
und Radomír Němec für die Hilfe bei der Erstellung
der Karten und Silvia Neumayer-El Bakri, Christian
Übl, Claudia Wurth-Waitzbauer, Barbara Holzer und
Eveline Dungl für die Revision des deutschen Textes.
Wir schätzen auch das Entgegenkommen und die Bereitwilligkeit der österreichischen Kollegen, mit denen
wir zahlreiche Fragen konsultiert haben, namentlich
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Hranice mezi západní a východní částí sledované oblasti – červená linie. Zelená linie – hranice sledované oblasti, modrá linie – státní hranice | Die
Grenze zwischen dem westlichen und östlichen Teil des Untersuchungsgebietes – die rote Linie. Grüne Linie – die Grenze des Untersuchungsgebietes, blaue Linie – die Staatsgrenze

sind es Hans-Martin Berg und Kurt Nadler, Norbert
Teufelbauer stellte uns freundlicherweise Unterlagen
zur Verfügung, aus denen wir Angaben über die Populationstrends der einzelnen Arten in Österreich entnahmen. Mit der fotografischen Ausschmückung des
Buches halfen mehr Fotografen, vor allem dank Zdeněk
Tunka die überwiegende Mehrheit der Aufnahmen
aus dem Untersuchungsgebiet oder seiner Umgebung
kommt. Für die Bereitschaft möchten wir uns bei allen
recht herzlich bedanken.
Unser Dank gebührt auch allen Förderern, Freunden
und Partnern, die uns persönlich während der gemeinsamen Geländetouren unterstützten und unsere
endlosen Diskussionen tolerierten, ebenso wie die lange
Zeit, die wir mit der Vorbereitung dieser Publikation
verbrachten.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Labuť velká má palearktický typ rozšíření, přičemž
původní areál se zejména po 2. světové válce výrazně
zvětšil díky polodivokým chovům, introdukcím a eutrofizaci vod (Hudec 1994). V ČR až do poloviny
20. století hnízdily pouze páry chované jako ozdoba na
parkových nebo zámeckých rybníčcích. Teprve po roce
1950 se začaly labutě velké rozšiřovat a toto rozšiřování nabylo v 60. a 70. letech explozivní charakter.
Po maximu dosaženém v roce 1983 následoval citelný
pokles (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku bylo první
vyhnízdění labutí v přírodě zaznamenáno v roce 1972
(Fiala et al. 2007). V současnosti zde hnízdí každoročně
10–20 párů, přičemž významnou lokalitou jsou Šafovské
rybníky, kde pravidelně úspěšně vyhnízdí i 4 páry.

Der Höckerschwan hat einen paläarktischen Verbreitungstyp, wobei sich das ursprüngliche Verbreitungsgebiet vor allem nach dem 2. Weltkrieg erheblich vergrößert
hat, und zwar dank halbwilder Zuchten, Aussetzungen
und der Gewässer-Eutrophierung (Hudec 1994). Bis
zur Mitte des 20. Jahrhunderts brüteten in Tschechien
nur Paare, die als Attraktionen von Park- oder Schlossteichen gehalten wurden. Erst nach dem Jahr 1950
begannen die Höckerschwäne, sich zu verbreiten, was
in den 60er und 70er Jahren eine explosive Geschwindigkeit erreichte. Nach dem Maximum im Jahr 1983
folgte eine spürbare Abnahme (Šťastný et al. 2006).
In der Umgebung von Znojmo wurde die erste erfolgreiche Brut von Höckerschwänen in der Natur im Jahr
1972 verzeichnet (Fiala et al. 2007). Heute brüten hier
alljährlich 10–20 Paare, wobei die Šafovské-Teiche eine
bedeutende Lokalität darstellen, wo regelmäßig bis zu
4 Paare erfolgreich brüten.

Situace v NPP/NPT (172 údajů; Z–112/V–60)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: zimní host, hnízdí v okolí
Celoroční výskyt. Hnízdění zaznamenáno jen
v letech 1992–1994 (1–2 páry) na řece Dyji.
Významné zimoviště – každoročně až 160 ptáků.
Preferuje západní část sledovaného území.
Hnízdění labutě velké ve sledovaném území bylo prokázáno jen ve třech letech – 16. 4. 1992 byl zjištěn
pár hnízdící na ostrůvku v řece Dyji pod Šobesem
(Z. Hubálek in Martiško et al. 1995), na stejné lokalitě
je hnízdění uváděno i z let 1993 (MaK in litt.) a 1994
(LK in litt.). 26. 5. 1994 byla navíc zjištěna samice sedící
na hnízdě i na ostrůvku pod zámkem ve Vranově nad
Dyjí (JM in Martiško et al. 1995). V malých počtech
byly labutě zjišťovány v hnízdní době i později, většinou
na řece Dyji – 8. 5. 1998 pod Vraní skálou 3 ex. (VŠ),
8. a 20. 5. 2001 pod Šobesem 18 ex., resp. 4 ex. (PV,
resp. TA in litt.), 14. a 17. 5. 2005 nad Hardeggem
u Širokého pole 1 ex., resp. 2 ad. a 1 imm. ex. (SK in
litt., resp. MV), 4. 5. 2007 1 ad. a 2 imm. ex. mezi
Vraní skálou a Kozími stezkami (VP in verb.), 5. 5. 2010
v Hardeggu 1 imm. ex. (TK in litt.) a 18. 5. 2011 pod
Vraní skálou 3 imm. ex. (VŠ). Výjimečné je pozorování páru 22. 6. 2002 na Čížovském lesním rybníku,
hnízdění zjištěno nebylo (VŠ).
V mimohnízdní době tvoří Dyje významné zimoviště labutí velkých. Poprvé tento jev zaznamenal AK (in
litt.), který 10. 12. 1975 pozoroval ve Vranově nad Dyjí
12 ex. Využívání řeky je do velké míry odvislé od počasí
– v tuhých zimách, kdy jsou vodní plochy zamrzlé, se na
řeku, která především díky manipulaci s výškou hladiny

Situation im NPP/NPT
(172 Angaben; W–112/O–60)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Wintergast, brütet in der Umgebung
Ganzjähriges Vorkommen. Brütende Paare
wurden nur in den Jahren 1992–1994
(1–2 Paare) an der Thaya verzeichnet. Bedeutendes Winterquartier – alljährlich bis zu 160 Vögel.
Zieht den westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Brütende Höckerschwäne wurden nur in drei Jahren
nachgewiesen – am 16. 4. 1992 wurde ein brütendes
Paar auf einer kleinen Insel in der Thaya unterhalb des
Šobes festgestellt (Z. Hubálek in Martiško et al. 1995),
an derselben Lokalität wird von Bruten auch in den
Jahren 1993 (MaK in litt.) und 1994 (LK in litt.) berichtet. Am 26. 5. 1994 wurde außerdem ein brütendes
Weibchen auf einer kleinen Insel unterhalb des Schlosses in Vranov nad Dyjí festgestellt (JM in Martiško et
al. 1995). Höckerschwäne wurden während der Brutzeit
in geringen Zahlen auch später beobachtet, meist an der
Thaya – 8. 5. 1998 unterhalb des Vraní-Felsens 3 Ind.
(VŠ), 8. und 20. 5. 2001 unterhalb von Šobes 18 Ind.
bzw. 4 Ind. (PV bzw. TA in litt.), 14. und 17. 5. 2005
oberhalb von Hardegg bei Široké pole 1 Ind. bzw. 2 ad.
und 1 imm. Ind. (SK in litt., bzw. MV), 4. 5. 2007
1 ad. und 2 imm. Ind. zwischen dem Vraní-Felsen und
Kozí stezky (VP in verb.), 5. 5. 2010 in Hardegg 1 imm.
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Počet ex. | Anzahl der Ind.

na Vranovské přehradě zamrzá velmi zřídka, soustřeďuje
více ptáků než v zimách mírných. Nejvyšší počet zimujících labutí byl zaznamenán 17. 1. 2001 – cca 160 ex.
na úseku Dyje v NPT (Pollheimer 2001). Od zimy
2004/05 probíhá na území NPP/NPT pravidelné zimní
sčítání vodních ptáků, výsledky pro labuť velkou shrnuje
obr. 1. Je patrné, že v zájmovém území zimovalo ve sledovaném období 101–149 ex., výjimkou byla velmi
mírná zima 2006/07 (jen 27 ex.), kdy byli ptáci rozptýleni na řadě lokalit, které bývají při normálním průběhu
zimy zamrzlé. V zimě 2005/06 byl úsek Liščí skála – hráz
Znojemské přehrady pátým nejvyužívanějším zimovištěm labutě velké v celé ČR (Musil et al. 2008). Přikrmování lidmi ovlivňuje počty labutí zimujících v NPP/
NPT jen velmi málo, ve větší míře přichází v úvahu
pouze v Hardeggu a Vranově nad Dyjí. Přitom je těžko
prokazatelné, jaký vliv má krmení vodních ptáků u Oblekovického mostu ve Znojmě (cca 2,5 km od hranice
sledovaného území), oblíbená zimní kratochvíle především pro rodiny s malými dětmi. Snadno dostupná
potrava sem láká stovky vodních ptáků, z toho labutí
bývá cca 50–100 ex. Jejich přelety do/z NPP/NPT však
zaznamenány nebyly.
Výjimečně lze labutě velké zastihnout i mimo řeku,
a to především v předjaří. 23. 2. 2003 se 2 ad. a 2 imm.
ex. zdržovaly na řepce východně od obce Lukov (VŠ),
20. 2. 2006 pozoroval VK 5 ex. kolem louže na poli
u Konic, 20. 3. 2009 se 1 pár zdržoval na rybníčku v obci
Lukov a zároveň 4 ad. a 6 imm. ex. na poli severně od
čížovské cesty ve stejném katastru (VŠ). Ještě 1. 4. 2009
tu bylo zastiženo 7 ex. – 2 ad. a 5 imm. (VŠ, MV).
15. 1. 2010 pozoroval VB (in litt.) na Dyji u Hardeggu
labuť s kroužkem, který se podařilo odečíst – jednalo se
o jedince, který byl kroužkován jako mládě na hnízdě
19. 7. 2001 v Pavlově (okres Žďár nad Sázavou, 63 km).
150
149

145

120
118

90

109

103

101

60
30
27

11

10

10
/
20

09

09
/
20

08
/

08
20

07
/

07
06
/

20

06
05
/

20

20

20

04
/

05

0

Zima | Winter
Obr. 1. –

Počet labutí velkých na řece Dyji v NPP/NPT v zimách
2004/05–2010/11 podle výsledků zimního sčítání
vodních ptáků

Abb. 1. –

Die Anzahl der Höckerschwäne auf dem Fluß Thaya im
NPP/NPT in den Wintern 2004/05–2010/11 gemäß
den Ergebnissen der Winterzählung der Wasservögel
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Ind. (TK in litt.) und 18. 5. 2011 unterhalb des VraníFelsens 3 imm. Ind. (VŠ). Außergewöhnlich ist die
Beobachtung eines Paares am 22. 6. 2002 am Čížovský
lesní-Teich, eine Brut wurde nicht festgestellt (VŠ).
Außerhalb der Brutzeit stellt die Thaya ein bedeutendes Winterquartier des Höckerschwans dar. Dies
wurde das erste Mal von AK (in litt.) festgestellt, der
am 10. 12. 1975 in Vranov nad Dyjí 12 Ind. beobachtete. Die Nutzung des Flusses hängt stark vom Wetter
ab – in strengen Wintern, in denen andere Gewässer
zugefroren sind, konzentrieren sich hier mehr Vögel
als in milden Wintern. Der Fluss friert durch den
Schwallbetrieb im Stausee Vranov nur äußerst selten
zu. Die größte Anzahl an überwinternden Schwänen
wurde am 17. 1. 2001 verzeichnet – ca. 160 Ind. im
Abschnitt der Thaya im NPT (Pollheimer 2001). Seit
dem Winter 2004/05 finden auf dem Gebiet des NPP/
NPT regelmäßige winterliche Zählungen der Wasservögel statt, die Ergebnisse für den Höckerschwan sind
in Abb. 1 angeführt. Daraus geht hervor, dass im betreffenden Zeitraum 101–149 Ind. im Untersuchungsgebiet überwintert haben, eine Ausnahme bildete der
sehr milde Winter 2006/07 (nur 27 Ind.), wo die Vögel
über eine Reihe von Örtlichkeiten verstreut waren,
die in normalen Wintern zugefroren sind. Im Winter
2005/06 war der Abschnitt Liščí-Felsen – Damm des
Stausees Znojmo der fünfstärkste Überwinterungsplatz des Höckerschwanes in ganz Tschechien (Musil
et al. 2008). Die Zufütterung durch den Menschen
beeinflusst die Zahl der im NPP/NPT überwinternden Höckerschwäne nur sehr geringfügig, in größerem
Maße kommt sie nur in Hardegg und in Vranov nad
Dyjí in Frage. Dabei ist schwer nachzuweisen, welchen
Einfluss die Vogelfütterung an der Brücke im Znaimer
Stadtteil Oblekovice hat (ca. 2,5 km von der Grenze
des Untersuchungsgebietes entfernt), wo sie vor allem
für Familien mit Kleinkindern eine beliebte winterliche
Unterhaltung darstellt. Das leicht erreichbare Futter
lockt hunderte Wasservögel hierher, darunter sind in der
Regel ca. 50–100 Schwäne. Ihre Überflüge in den oder
aus dem NPP/NPT wurden bisher nicht verzeichnet.
Ausnahmsweise können die Höckerschwäne auch
außerhalb des Flusses angetroffen werden, vor allem
im Vorfrühling. Am 23. 2. 2003 hielten sich 2 ad. und
2 imm. Ind. im Raps östlich von der Gemeinde Lukov
auf (VŠ), am 20. 2. 2006 beobachtete VK 5 Ind. in der
Umgebung einer Wasserlache auf einem Feld bei Konice,
am 20. 3. 2009 hielt sich 1 Paar auf einem kleinen Teich
in der Gemeinde Lukov auf und gleichzeitig befanden
sich 4 ad. und 6 imm. Ind. auf einem Feld nördlich
vom Weg nach Čížov im selben Gemeindegebiet (VŠ).
Noch am 1. 4. 2009 wurden hier 7 Ind. angetroffen –
2 ad. und 5 imm. (VŠ, MV).
Am 15. 1. 2010 beobachtete VB (in litt.) an der Thaya
bei Hardegg einen beringten Schwan, den er ablesen
konnte – es handelte sich um ein Exemplar, das am
19. 7. 2001 als Jungtier in einem Nest in Pavlov (Bezirk
Žďár nad Sázavou, 63 km Entfernung) beringt worden
war.
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Allgemeines Vorkommen

Husa polní a husa běločelá jsou severské druhy, hnízdící
v pásu tundry a tajgy palearktické, resp. arktické oblasti
(Hudec 1994). V ČR jsou zaznamenávány v době tahu
a v zimě, přičemž jejich jediným pravidelným shromaždištěm je Věstonická nádrž vodního díla Nové Mlýny
na Břeclavsku, kde bylo zjištěno až 80 000 ex., resp.
25 000 ex. (Málková & Lacina 2001). Po roce 2000
zde počty zimujících hus polních klesají, např. v zimách
2004/05–2007/08 bylo maximum 10 000 ex., naopak
počty hus běločelých stoupají, maximum v daném
období bylo 18 000 ex. (Hora et al. 2010). Na Znojemsko zalétají tyto husy pravidelně na pastvu, a to nejčastěji do oblasti Litobratřicka, ale bývají pozorovány
i u Lechovic, Hostěradic či Šumic. Od zimy 2006/07
se v zajímavých počtech objevují i na Šafovsku – husa
polní v max. počtu 350 ex. 15. 2. 2008 (VŠ), husa
běločelá 270 ex. 2. 3. 2007 (JaZ in litt.). Na polích tu
nacházejí potravu, na vodě Celničního nebo Podvesného rybníka bezpečný odpočinek.

Die Saat- und die Blässgans sind nordische Arten, die
in der Tundra und Taiga der Paläarktis bzw. Arktis brüten
(Hudec 1994). In Tschechien werden sie während des
Zuges und im Winter verzeichnet, wobei ihr einziger
regelmäßiger Aufenthaltsort der Věstonická-Speicher
im Rahmen des Stausee-Systems Nové Mlýny in der
Region Břeclav ist. Hier wurden bis zu 80 000 Ind. bzw.
25 000 Ind. verzeichnet (Málková & Lacina 2001).
Seit dem Jahr 2000 sinken die Zahlen der überwinternden Saatgänse, z. B. in den Wintern 2004/05–2007/08
waren es höchstens 10 000 Ind. Die Zahlen der Blässgänse steigen dagegen, das Maximum im erwähnten
Zeitraum betrug 18 000 Ind. (Hora et al. 2010). Diese
Gänse fliegen regelmäßig zum Weidegang in die Region
Znojmo ein, meist in die Umgebung von Litobratřice,
sie werden aber auch bei Lechovice, Hostěradice und
Šumice beobachtet. Seit dem Winter 2006/07 tauchen
sie in bemerkenswerten Zahlen auch in der Umgebung
von Šafov auf – max. 350 Saatgänse am 15. 2. 2008
(VŠ), max. 270 Blässgänse am 2. 3. 2007 (JaZ in litt.).
Sie finden hier Futter auf den Feldern und auf den
Teichen Celniční oder Podvesný einen sicheren Ruheplatz.

Situace v NPP/NPT (32 údajů; Z–25/V–7)
MARTIŠKO et al. 1995: husa polní – přelety, průtah; husa
běločelá – neuvedena
POLLHEIMER 2001: husa polní – neuvedena; husa běločelá
– na průtahu
Výskyt v době tahu a v zimě od roku 1993, každoročně od zimy 2004/05, většinou na přeletech,
vzácně zálety za potravou. Preferují západní část
sledovaného území.
Severské druhy hus jsou ve sledovaném území zaznamenávány od roku 1993, v období od září do března,
přičemž počet pozorování od října do března je velmi
vyrovnaný (obr. 2). Převážně jsou zjišťovány na přeletech, často za soumraku nebo za tmy (10 údajů), kdy je
přesné druhové rozlišení hus v hejnu velmi obtížné – registrován byl druh převládající nebo druh nebyl specifikován (husa polní/běločelá). Počet pozorování v jednotlivých zimách (včetně navazujícího období podzimního
a jarního tahu) a zastoupení jednotlivých druhů uvádí
obr. 3. Je z něj patrný zřetelný nárůst počtu pozorování severských hus od zimy 2004/05, zároveň i nárůst za-

Situation im NPP/NPT
(32 Angaben; W–25/O–7)
MARTIŠKO et al. 1995: Saatgans – Überflüge, Durchzug;
Blässgans – nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: Saatgans – nicht angeführt; Blässgans
– Durchzug
Seit dem Jahr 1993 Vorkommen während des
Zuges und im Winter, seit dem Winter 2004/05
alljährlich, meist auf dem Durchzug, seltene
Einflüge auf der Nahrungssuche. Bevorzugt
im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Nordische Gänsearten werden im Untersuchungsgebiet seit dem Jahr 1993 verzeichnet, und zwar
im Zeitraum zwischen September und März, wobei
die Zahl der Beobachtungen von Oktober bis März
sehr ausgeglichen ist (Abb. 2). Vorwiegend werden sie
im Überflug verzeichnet, oftmals während der Däm-
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Obr. 2. –

Počet pozorování husy polní a husy běločelé v NPP/NPT
v jednotlivých měsících let 1993–2011 (n = 32)

Abb. 2. –

Die Anzahl der Beobachtungen von Saatgans und
Blässgans im NPP/NPT in den einzelnen Monaten der
Jahre 1993–2011 (n = 32)
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znamenaných výskytů husy běločelé, většinou ve smíšených hejnech s husou polní. Jen dvakrát byla zaznamenána samostatně, a to 21. 11. 2000 1 ex. při přeletu
nad NPT (Pollheimer 2001) a 20. 12. 2010 16 ex.
při přeletu mezi Merkersdorfem a Kajabachem (GČ in
litt.). Zjištěné výsledky (poměr pozorování na západě
a východě území i jejich časová distribuce, poměr zjišťovaných druhů) korespondují se změnami v širším okolí,
především se vznikem významného zimoviště severských
hus na Šafovsku nejpozději od zimy 2006/07.

merung oder im Dunkeln (10 Angaben), wobei die
genaue Unterscheidung der Gänsearten im Schwarm
sehr schwierig ist – es wird entweder die überwiegende Art registriert oder die Art wird überhaupt nicht
genauer bestimmt (Saatgans/Blässgans). Die Anzahl der
Beobachtungen in den einzelnen Wintern (mitsamt des
anschließenden Zeitraumes des Herbst- und des Frühjahrszuges) und der Anteil der einzelnen Arten sind in
Abb. 3 angeführt. Daraus geht eine deutliche Zunahme
der beobachteten nordischen Gänse seit dem Winter
2004/05 hervor, gleichzeitig auch ein verstärktes Auftreten der Blässgans, meist in gemischten Trupps mit der
Saatgans. Sie wurde nur zweimal getrennt beobachtet,
und zwar am 21. 11. 2000 1 Ind. beim Überflug über
dem NPT (Pollheimer 2001) und am 20. 12. 2010
16 Ind. beim Überflug zwischen Merkersdorf und dem
Kajabach (GČ in litt.). Die festgestellten Ergebnisse
(Anteil der Beobachtungen im Westen und Osten des
Gebietes, ihre zeitliche Verteilung und die Anteile der
einzelnen Arten) korrespondieren mit den Veränderungen in der weiteren Umgebung, besonders mit der Entstehung eines bedeutenden Winterquartiers von nordischen Gänsen in der Umgebung von Šafov, spätestens
seit dem Winter 2006/07.

2001/02

Počet pozorování | Anzahl der Beobachtungen
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Rok | Jahr
Obr. 3. –

Počet pozorování husy polní (n = 15), husy běločelé (n = 2) a jejich smíšených hejn (n = 14) v NPP/NPT v jednotlivých zimách (včetně
navazujícího období podzimního a jarního tahu) 1993/94–2010/11

Abb. 3. –

Die Anzahl der Beobachtungen von Saatgans (n = 15), Blässgans (n = 2) und deren gemischten Schwärmen (n = 14) im NPP/NPT
in den einzelnen Wintern 1993/94–2010/11 (einschlieβlich des sich anschlieβenden Zeitraumes des Herbst und Frühjahrszuges)
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Převážná část pozorování severských hus se týká přeletujících hejn. Jejich velikost se pohybovala od 5 ex. (husa
polní, 6. 12. 1993, Havraníky, JVa) do 200 ex. (husa
běločelá/polní, 7. 12. 2008, Lukov, VŠ a 9. 3. 2011,
Horní Břečkov, MV), průměrně činila 81 ex. Jen
dvakrát se husy (vždy polní) ve sledovaném území zastavily: 2. 2. 2005 přistávalo 16 ex. na pole na severním
okraji Čížova a 30. 11. 2008 odlétalo 20 ex. z louky
Keple (AR).

Husa velká
Graugans

Ein überwiegender Teil der Beobachtungen von nordischen Gänsen betrifft überfliegende Schwärme. Ihre
Größe betrug 5 (Saatgans, 6. 12. 1993, Havraníky, JVa)
bis 200 Ind. (Blässgans/Saatgans, 7. 12. 2008, Lukov,
VŠ und 9. 3. 2011, Horní Břečkov, MV), der Durchschnitt betrug 81 Ind. Die Gänse (immer Saatgänse)
verweilten nur zweimal im Untersuchungsgebiet an: am
2. 2. 2005 landeten 16 Ind. auf einem Feld am nördlichen Rand von Čížov und am 30. 11. 2008 flogen
20 Ind. von der Wiese Keple ab (AR).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Husa velká hnízdí v palearktické části Eurasie od Islandu
až po Dálný východ. Na území ČR se vyskytuje pravidelně se soustředěním do rybničních pánví jižních Čech
a jižní Moravy. K roku 2003 byla celková populace odhadnuta na 670–800 hnízdících párů, přičemž v posledních 30 letech došlo k nárůstu počtu hus i k rozšíření
jejich areálu (Šťastný et al. 2006). Dokladem tohoto
trendu jsou i Šafovské rybníky, kde jsou sice husy velké
zjišťovány od 70. let 20. století, ale první hnízdění bylo
prokázáno až v roce 1990 (Fiala et al. 2007). V současnosti zde každoročně vyhnízdí 1–3 páry, zároveň toto
území získává na významu jako pohnízdní shromaždiště
– 24. 8. 2011 tu bylo zaznamenáno 2800 ex. (MV, GČ).

Die Graugans brütet im paläarktischen Teil Eurasiens, von Island bis Fernost. Auf tschechischem Gebiet
kommt sie regelmäßig vor, besonders in den Niederungen mit zahlreichen Teichen im Süden Böhmens und
Mährens. Im Jahr 2003 wurde die Gesamtpopulation
auf 670–800 Brutpaare geschätzt, wobei es in den
letzten 30 Jahren zu einer Zunahme der Gänsezahlen
und auch zu einer Vergrößerung ihres Verbreitungsgebietes gekommen ist (Šťastný et al. 2006). Einen
Nachweis dieses Trends bringen auch die Teiche
bei Šafov, wo Graugänse zwar schon seit den 70er Jahren
des 20. Jahrhunderts beobachtet werden, aber die erste
Brut erst im Jahr 1990 nachgewiesen wurde. Heute
brüten hier alljährlich 1–3 Paare, gleichzeitig gewinnt
das Gebiet als Sammelplatz nach der Brut an Bedeutung
– am 24. 8. 2011 wurden hier 2800 Ind. beobachtet
(MV, GČ).

Situace v NPP/NPT (18 údajů; Z–11/V–7)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Hnízdění jednoho páru doloženo v letech
2008–2010 v západní části sledovaného území.
Po roce 2000 přelety hejn, zvláště v pohnízdní
době, jeden zimní výskyt.

Husa velká má ve sledovaném území velmi omezené
možnosti hnízdění. Vhodné jsou jen rybníky u Podmyčí,
kde např. malý ostrůvek v rákosině Jejkala dolního
k ukrytí hnízda postačuje. Jeden pár hus zde poprvé zahnízdil v roce 2008, vylíhlá mláďata převedl na nedaleké
Šafovské rybníky – 3,5 km (PB in verb.). Hnízdění zde
bylo zjištěno i v roce 2009 (PB in verb.), v roce 2010
bylo neúspěšné (JPr in verb.). V roce 2011 se tu na jaře
zdržovaly dva páry, které nakonec nezahnízdily (PB in
verb.).

Situation im NPP/NPT
(18 Angaben; W–11/O–7)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
In den Jahren 2008–2010 wurde die Brut eines
Paares im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes nachgewiesen. Nach dem Jahr 2000
Überflüge von Schwärmen, besonders in der
Nachbrutzeit, ein Vorkommen im Winter.
Die Graugans hat im Untersuchungsgebiet sehr eingeschränkte Brutmöglichkeiten. Geeignet sind nur die
Teiche bei Podmyče, wo zum Beispiel eine kleine Insel
im Schilf des unteren Jejkal-Teiches als Nestversteck
ausreicht. Ein Gänsepaar brütete hier das erste Mal im
Jahr 2008 und führte die geschlüpften Jungtiere zu den
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Po roce 2000 bývají zaznamenávána přeletující hejna hus velkých, a to především v pohnízdním
období – 9 údajů v časovém rozmezí od 24. 6. (2000,
hejno u Mašovic, ET in litt.) do 19. 9. (2009, 80 ex.,
Nový Hrádek, AR) s maximem pozorovaných jedinců
18. 8. 2007 ve východní části NPP – 190 ex. (JK in
litt.). V zimním období byl zjištěn jediný výskyt – 3 ex.
přeletovaly Znojemskou přehradní nádrž 15. 1. 2011
(AR).

nahe gelegenen Teichen bei Šafov in 3,5 km Entfernung
(PB in verb.). Eine Brut wurde hier auch im Jahr 2009
(PB in verb.) und 2010 festgestellt, im Jahr 2010 war die
Brut allerdings nicht erfolgreich (JPr in verb.). Im Jahr
2011 hielten sich hier im Frühling zwei Paare auf, die
letztendlich aber nicht brüteten (PB in verb.).
Seit dem Jahr 2000 werden manchmal überfliegende
Grauganstrupps verzeichnet, vor allem in der Nachbrutzeit – 9 Angaben in der Zeit zwischen dem 24. 6. (2000,
Schwarm bei Mašovice, ET in litt.) und dem 19. 9.
(2009, 80 Ind., Nový Hrádek, AR) mit den meisten
beobachteten Exemplaren am 18. 8. 2007 im östlichen
Teil von NPP – 190 Ind. (JK in litt.). Während der
Winterzeit wurde ein einziges Vorkommen verzeichnet
– 3 Ind. überflogen am 15. 1. 2011 den Stausee Znojmo
(AR).

Kachnička karolinská
Brautente
Aix sponsa
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Kachnička karolinská obývá vodní plochy s navazujícími listnatými lesy v Severní Americe a na západě Kuby
(del Hoyo et al. 1992). Ptáci pozorovaní v přírodě
ČR pocházejí ze zajetí nebo chovu (Vavřík & FK ČSO
2011). Na Znojemsku nebyla mimo NPP zaznamenána.

Situace v NPP/NPT (1 údaj; Z–1/V–0)

Die Brautente bewohnt Wasserflächen mit anschließenden Laubwäldern in Nordamerika und im Westen
Kubas (del Hoyo et al. 1992). Vögel, die in Tschechien
– so wie in ganz Europa - in der freien Natur beobachtet
wurden, stammen aus Gefangenschaft (Vavřík & FK
ČSO 2011). In der Region Znojmo wurde die Art nicht
außerhalb des NPP verzeichnet.

MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: neuvedena

Situation im NPP/NPT (1 Angabe; W–1/O–0)

Ojedinělý zimní výskyt jednoho páru původem
ze zajetí.
Kachnička karolinská byla ve sledovaném území
zjištěna jen jednou, když byl 28. 2. 2009 pozorován
na Čížovském rybníku 1 pár (MKo in litt.). Jednalo
se ptáky pocházející z chovu F. Doležala v Horním
Břečkově.
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MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Vereinzeltes winterliches Vorkommen eines
Paares, das ursprünglich aus Gefangenschaft
stammt.
Die Brautente wurde im Untersuchungsgebiet nur
einmal festgestellt, am 28. 2. 2009 wurde am ČížovskýTeich 1 Paar beobachtet (MKo in litt.). Es handelte
sich um Vögel aus der Zucht von F. Doležal in Horní
Břečkov.
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Kachnička mandarinská
Mandarinente
Aix galericulata
Allgemeines Vorkommen

Výskyt v širším kontextu
Kachnička mandarinská je zařazena do seznamu ptáků
ČR jako druh, který pochází z introdukované, samostatně se udržující populace na našem, nebo cizím území
(Vavřík & FK ČSO 2011). Přirozeně obývá jihovýchodní Rusko, severovýchodní Čínu a Japonsko, významná
je rostoucí ferální populace v Anglii, která v roce 1988
čítala 7000 ex. (del Hoyo et al. 1992). Hnízdí i v řadě
dalších zemí Evropy, pro ČR je jediným dokladem
o hnízdění pozorování 4 juv. 1. 8. 1990 na rybníku Podzámecký v Lednickém parku (V. Hájek in Jasso 2009).
V Rakousku je pravidelné hnízdění zaznamenáváno
od 80. let 20. století ve Vídni (Dvorak et al. 1993).
Počet pozorování narůstá i na Znojemsku, od roku 2004
je zjišťována takřka každoročně.

Situace v NPP/NPT (3 údaje; Z–3/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: neuvedena

Die Mandarinente scheint in der Liste der tschechischen
Vögel als Art auf, die aus einer eingebürgerten, selbstständig erhaltenden Population auf unserem oder ausländischem Gebiet stammt (Vavřík & FK ČSO 2011).
Das natürliche Verbreitungsgebiet umfasst den Südosten
Russlands, Nordostchina und Japan, bedeutend ist die
wachsende verwilderte Population in England, die im
Jahr 1988 insgesamt 7000 Ind. umfasste (del Hoyo
et al. 1992). Sie brütet auch in einer Reihe weiterer
europäischer Länder, die einzige nachgewiesene Brut
in Tschechien ist die Beobachtung von 4 juv. Ind. am
1. 8. 1990 auf dem Podzámecký-Teich im Park von
Lednice (V. Hájek in Jasso 2009). In Österreich werden
seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts regelmäßige
Bruten in Wien verzeichnet (Dvorak et al. 1993). Die
Anzahl der Beobachtungen wächst auch in der Region
Znojmo, seit dem Jahr 2004 wird die Mandarinente fast
alljährlich gesehen.

Situation im NPP/NPT
(3 Angaben; W–3/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Vereinzeltes Vorkommen in den Wintern
2004/05 und 2006/07 an der Thaya.
Im Untersuchungsgebiet überwinterte 1 Ƃ an der
Thaya bei Hardegg, wo sie am 31. 12. 2004 (VŠ) und
am 18. 1. 2005 (JPo) gesehen wurde, am 3. 1. 2007
hielt sich 1 Ind. an der Thaya unterhalb des Schlosses
Vranov auf (MM in litt.).

Ojedinělý výskyt v zimách 2004/05 a 2006/07
na řece Dyji.
Ve sledovaném území zimovala 1 Ƃ na řece Dyji
u Hardeggu, kde byla zjištěna 31. 12. 2004 (VŠ)
a 18. 1. 2005 (JPo), 3. 1. 2007 se 1 ex. zdržoval na Dyji
pod vranovským zámkem (MM in litt.).

49

Vrubozobí | Gänsevögel

Hvízdák eurasijský
Pfeifente
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Anas penelope
Allgemeines Vorkommen
Die Pfeifente besiedelt die nördlicheren Bereiche der
Paläarktis, zieht regelmäßig in kleineren Zahlen durch
Tschechien und überwintert auch manchmal. Eine Brut
wurde im Jahr 1967 in der Umgebung der Stadt Most
nachgewiesen (Hudec et al. 1994), im Jahr 1998 dann
am Vinařický-Teich im Bezirk Chomutov (Šťastný et
al. 2006). In der Region Znojmo wird sie alljährlich
während des Frühlings- und des Herbstzuges verzeichnet, weniger oft auch im Winter.

Situation im NPP/NPT
(14 Angaben; W–8/O–6)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt

Výskyt v širším kontextu
Hvízdák eurasijský obývá severnější oblasti Palearktu, přes ČR pravidelně v menších počtech protahuje,
vzácněji zde i zimuje, hnízdění bylo prokázáno v roce
1967 na Mostecku (Hudec et al. 1994) a v roce 1998
na Vinařickém rybníku v okrese Chomutov (Šťastný
et al. 2006). Také na Znojemsku bývá každoročně zaznamenáván na jarním i podzimním tahu, méně často
v zimě.

Situace v NPP/NPT (14 údajů; Z–8/V–6)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Výskyt 1–4 ptáků v zimách 2005/06–2008/09
a 2010/11, výjimečně na jarním a podzimním
tahu.
Hvízdák eurasijský byl ve sledovaném území zjištěn
poprvé v zimě 2005/06, kdy se 1 ƃ zdržoval ve Vranově
nad Dyjí nejméně od 10. 1. do 8. 3. 2006 (VK, AK in
litt.), 1 Ƃ byla zjištěna mezi Hardeggem a Vraní skálou
16. 1. 2006 (VP in verb.), 2 ƃ a 2 Ƃ 3. 2. 2006 pod jezem
u Papírny (VK, AR, JŠk) a 1 ex. 18. 3. 2006 na Dyji
pod Znojemskou přehradou (PL in litt.). Následně byl
1 pár zjištěn 11. 1. 2008 na řece pod Barákem (VB, VŠ)
a 17. 1. 2009 nad Hardeggem (VB, VK), 1 ƃ a 2 Ƃ
byli 15. 1. 2011 zaznamenáni na Znojemské přehradě
(AR). Do období podzimního tahu spadá pozorování
1 Ƃ u hráze Znojemské přehrady 28. 9. 2008 (MV),
do období jarního tahu výskyt 26 ex. na stejné lokalitě
24. 3. 2009 (MV).
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Vorkommen von 1–4 Vögeln in den Wintern
2005/06–2008/09 und 2010/11, ausnahmsweise
während des Frühlings- und des Herbstzuges.
Die Pfeifente wurde im Untersuchungsgebiet das erste
Mal im Winter 2005/06 beobachtet, wo sich 1 ƃ in
Vranov nad Dyjí aufhielt, und zwar mindestens vom
10. 1. bis zum 8. 3. 2006 (VK, AK in litt.), 1 Ƃ wurde
am 16. 1. 2006 zwischen Hardegg und dem Vraní-Felsen gesehen (VP in verb.), 2 ƃ und 2 Ƃ am 3. 2. 2006
unter der Wasserwehr bei Papírna (VK, AR, JŠk) und
1 Ind. am 18. 3. 2006 an der Thaya unterhalb des
Stausees Znojmo (PL in litt.). Danach wurde 1 Paar am
11. 1. 2008 am Fluss unterhalb von Barák gesehen (VB,
VŠ) und am 17. 1. 2009 oberhalb von Hardegg (VB,
VK), 1 ƃ und 2 Ƃ wurden am 15. 1. 2011 am Stausee
Znojmo verzeichnet (AR). Die Beobachtung von 1 Ƃ
beim Damm des Stausees Znojmo am 28. 9. 2008 (MV)
fällt in den Zeitraum des Herbstzuges, das Vorkommen
von 26 Ind. am selben Ort am 24. 3. 2009 wiederum in
den Frühlingszug (MV).
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Hvízdák americký
Nordamerikanische Pfeifente
Anas americana
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Severoamerický druh zastižený na území ČR pouze
jednou – 10. 2. 1990 se 1 ad. ƃ zdržoval na štěrkopískovně v Tovačově (L. Doupal in Hudec et al. 1994).

Diese nordamerikanische Art wurde nur einmal
auf tschechischem Gebiet beobachtet – am 10. 2. 1990
hielt sich 1 ad. ƃ in der Sand- und Kiesgrube in Tovačov
auf (L. Doupal in Hudec et al. 1994).

Situace v NPP/NPT (1 údaj; Z–0/V–1)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Ojedinělý výskyt v zimě 2009/10, původ jedince
nejasný.
Dospělý samec hvízdáka amerického se zdržoval na
řece Dyji pod Znojemskou přehradou v zimě 2009/10.
Poprvé zde byl zjištěn 26. 12. 2009 (PT in litt.), naposled
16. 1. 2010 (MV, VP). Pták byl přiměřeně plachý,
vzhledem k tomu, že se stále zdržoval na vodě, nebylo
možno zjistit, zda je kroužkován. Mohlo se jednat jak
o úlet ze zajetí, tak o vzácného zatoulance.

Kopřivka obecná
Schnatterente

Situation im NPP/NPT (1 Angabe; W–0/O–1)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Vereinzeltes Auftreten im Winter 2009/10,
Herkunft des Exemplars unklar.
Im Winter 2009/10 hielt sich ein adultes Männchen
der Nordamerikanischen Pfeifente an der Thaya unterhalb des Stausees Znojmo auf. Das erste Mal wurde
es hier am 26. 12. 2009 gesehen (PT in litt.), zuletzt
am 16. 1. 2010 (MV, VP). Der Vogel war angemessen
scheu und hielt sich dauerhaft im Wasser auf, weshalb
nicht festgestellt werden konnte, ob er beringt war. Es
konnte sich um ein entflogenes Exemplar aus der Gefangenschaft oder um einen seltenen zufälligen Nachweise eines Wildvogels handeln.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Kopřivka obecná hnízdí v celé Evropě, na východě
ve Střední a východní Asii a ve velké části
Severní Ameriky. V ČR se vyskytuje na celém území,
častější je v nižších polohách. Mezi lety 1973 a 2003
bylo zaznamenáno zvyšování počtu hnízdících párů
i rozšiřování obsazeného území (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku hnízdí nepravidelně a nehojně, nejčastěji na Jaroslavických rybnících. Také Šafovské rybníky
bývají kopřivkou využívány, hnízdění zde bylo prokázáno např. v roce 2000, 2002 nebo 2010 (VŠ, MV).
V hnízdní době let 2001 a 2002 byla zjištěna i na rybnících u Riegersburgu (ARa in litt.).

Die Schnatterente brütet in ganz Europa, in Mittelund Ostasien und in einem großen Teil Nordamerikas.
In Tschechien kommt sie in allen Landesteilen vor, in
niedrigeren Lagen ist sie häufiger. Zwischen den Jahren
1973 und 2003 wurde eine zunehmende Anzahl an
Brutpaaren und auch eine Erweiterung des Verbreitungsgebietes verzeichnet (Šťastný et al. 2006). In
der Region Znojmo brütet sie nur unregelmäßig und
selten, meist an den Jaroslavické-Teichen. Auch die
Šafovské-Teiche werden von der Schnatterente genutzt,
sie brütete hier nachweislich z. B. in den Jahren 2000,
2002 und 2010 (VŠ, MV). Während der Brutzeit der
Jahre 2001 und 2002 wurde sie auch auf den Teichen
bei Riegersburg beobachtet (ARa in litt.).
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Situace v NPP/NPT (5 údajů; Z–5/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí konkrétní zpráva
POLLHEIMER 2001: na průtahu, hnízdí v okolí
Nepravidelně v nízkém počtu zimuje
v západní části sledovaného území.
Ve sledovaném území zjistil kopřivku poprvé Obuch
(1992) ve vývržcích výra velkého z Kozích stezek v roce
1991, přičemž se mohlo jednat o jedince uloveného
mimo NPP/NPT. Všechna přímá pozorování druhu se
vztahují k zimnímu období: Pollheimer (2001) uvádí
výskyt 1 ex. 23. 2. 2001, 1 ƃ byl zaznamenán na řece
mezi Hardeggem a ústím Kajabachu 18. 1. 2005 (JPo),
2 ƃ ve stejném úseku o rok později 18. 1. 2006 (VP
in verb.), 1 ƃ 7. 2. 2006 u mostu v Hardeggu (VK)
a 1 ƃ ve Vranově nad Dyjí 17. 1. 2009 (AK in verb.).
Je pravděpodobné, že další jednotliví ptáci unikají mezi
kachnami divokými pozornosti.

Čírka obecná
Krickente

Situation im NPP/NPT
(5 Angaben; W–5/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: konkrete Angaben fehlen
POLLHEIMER 2001: durchziehend, brütet in der Umgebung
Überwintert unregelmäßig und in geringen
Zahlen im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Im Untersuchungsgebiet wurde die Schnatterente
erstmals von Obuch (1992) festgestellt, in den Gewöllen
eines Uhus von Kozí stezky schon im Jahr 1991, wobei
es sich aber um ein außerhalb von NPP/NPT erbeutetes
Exemplar gehandelt haben könnte. Alle direkten Beobachtungen der Art fanden im Winter statt: Pollheimer
(2001) führt 1 Ind. am 23. 2. 2001 an, 1 ƃ wurde
am 18. 1. 2005 am Fluss zwischen Hardegg und der
Mündung des Kajabaches verzeichnet (JPo), 2 ƃ an derselben Lokalität um ein Jahr später, am 18. 1. 2006 (VP
in verb.), 1 ƃ am 7. 2. 2006 bei der Brücke in Hardegg
(VK) und 1 ƃ am 17. 1. 2009 in Vranov nad Dyjí (AK
in verb.). Es ist wahrscheinlich, dass weitere Einzelvögel
unter den Stockenten unbemerkt bleiben.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Čírka obecná hnízdí souvisle v téměř celé Eurasii
a Severní Americe, v jižních částech areálu jsou hnízdiště ostrůvkovitá. V ČR je druhem silně ubývajícím, což je důsledek likvidace luk a nízkých litorálních
porostů na přechodu rybníků do okolní krajiny. Velikost
hnízdní populace v letech 2001–2003 byla odhadnuta
na 60–100 párů (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
v současné době nehnízdí, pravidelně však protahuje.

Die Krickente brütet zusammenhängend in fast ganz
Eurasien und Nordamerika, in den südlichen Teilen des
Verbreitungsgebietes sind die Brutgebiete inselförmig
voneinander isoliert. In Tschechien nimmt diese Art
stark ab, was die Folge der Zerstörung von Wiesen und
niedrigen Litoralbewüchsen am Übergang zwischen
den Teichen und der umgebenden Landschaft ist. Die
Größe der Brutpopulation in den Jahren 2001–2003
wurde auf 60–100 Paare geschätzt (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo brütet sie zurzeit nicht,
zieht aber regelmäßig durch.

Situace v NPP/NPT (6 údajů; Z–6/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: na průtahu
Nepravidelně v nízkém počtu zimuje
v západní části sledovaného území.

Výskyt čírky obecné ve sledovaném území potvrzuje poprvé MR (in verb.), který uvádí, že někdy v letech
1968–1970 byly 2 ex. zastřeleny při lovu kachen
divokých na Dyji v katastru Čížova. Později byl 1 ex.
pozorován 3. 2. 1996 ve Vranově nad Dyjí (ZT in litt.),
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Situation im NPP/NPT
(6 Angaben; W–6/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: durchziehend
Überwintert unregelmäßig und in geringen
Zahlen im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
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10 ex. 29. 12. 2002 při přeletu v oblasti Vraní skály (VŠ)
a 2 Ƃ jednotlivě 16. 1. 2006 při zimním sčítání vodních
ptáků na Dyji mezi Vranovem nad Dyjí a Vraní skálou
(VK, AK, VP). Pollheimer (2001) sice zařadil čírku
obecnou do kategorie druhů zjištěných na průtahu,
konkrétní údaj se však týká zimy – 6. 12. 2000 byly
zjištěny 4 ex.

Kachna divoká
Stockente

Das Vorkommen der Krickente im Untersuchungsgebiet wird erstmals von MR (in verb.) bestätigt, der
anführt, dass irgendwann in den Jahren 1968–1970
bei der Stockentenjagd an der Thaya im Gemeindegebiet von Čížov 2 Ind. geschossen wurden. Später wurde
am 3. 2. 1996 1 Ind. in Vranov nad Dyjí beobachtet
(ZT in litt.), 10 Ind. am 29. 12. 2002 im Überflug
in der Umgebung des Vraní-Felsens (VŠ) und 2 Ƃ
einzeln am 16. 1. 2006 bei der Winterwasservogelzählung an der Thaya zwischen Vranov und dem VraníFelsen (VK, AK, VP). Pollheimer (2001) reiht die
Krickente zwar zu den Arten, die auf dem Durchzug
beobachtet wurden, die konkrete Angabe stammt aber
aus dem Winter – am 6. 12. 2000 wurden 4 Ind. festgestellt.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Kachna divoká hnízdí v celé Eurasii a na většině území
Severní Ameriky. V ČR je nejpočetnější kachnou.
Během dosavadních tří mapování hnízdního rozšíření
ptáků bylo její hnízdění prokázáno v 91–93 % kvadrátů.
Její celková početnost se sice dlouhodobě snižuje, přirozené poměry však zkresluje vypouštění velkého počtu
kachen odchovaných myslivci (Šťastný et al. 2006).
Také na Znojemsku se jedná o běžný, celoročně se vyskytující druh.

Die Stockente brütet in ganz Eurasien und im Großteil
Nordamerikas. Sie ist die in Tschechien häufigste Ente.
Während der bisherigen drei Kartierungen der Verbreitung von Vögeln wurden Bruten in 91–93 % der
Quadrate nachgewiesen. Ihre Gesamtzahl sinkt zwar
langfristig, die natürlichen Verhältnisse werden aber
durch die Auswilderung zahlreicher Enten durch Jäger
verzerrt (Šťastný et al. 2006). Auch in der Region
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Situace v NPP/NPT (221 údajů; Z–163/V–58)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt, velikost hnízdní populace
odhadována na 10–15 párů. Pravidelně
zimuje až 2350 jedinců. Preferuje západní část
sledovaného území.

Počet ex. | Anzahl der Ind.

Kachna divoká ve sledovaném území běžně hnízdí,
a to jak v okolí řeky, tak u různých vodních ploch.
Martiško et al. (1995) odhadují počet hnízdících
párů na 20–30, Pollheimer (2001) pro rakouskou
část na 7 párů, z toho 5 pro řeku Dyji a 2 pro Fugnitz,
přičemž u 2 párů bylo hnízdění prokázáno pozorováním
rodinek. Počet zjištěných rodinek po roce 2000 tomuto
odhadu neodpovídá – celkem bylo za 11 let prokázáno
jen 14 hnízdění, nejvíce v roce 2009, kdy byly rodinky
pozorovány na třech různých lokalitách. Hnízda bývají
zřejmě nejčastěji umístěna v bylinné vegetaci nivních
luk, např. 6. 6. 2006 byla na louce pod Šobesem vyplašena samice inkubující 6 vajec (VK, VŠ). Na druhé
straně nález hnízda se 6 vejci 24. 4. 2010 v lůmku
na západním okraji polesí Braitava (AR) svědčí o velké
flexibilitě druhu při výběru hnízdního prostředí. Využívány bývají také rybníky v NPP, nejčastěji Čížovský
lesní, kde bylo hnízdění prokázáno v roce 2008 (VŠ)
a 2010 (AR). Rodinka byla pozorována i na malém
rybníčku v Lukově, kde 29. 4. 2003 vodila samice
12 pull. (VŠ), nebo na nádrži v areálu lukovské drůbežárny 12. 7. 2007 (VK). Málo využívány jsou kupodivu
Jejkaly, kde bylo hnízdění kachny divoké prokázáno jen
jednou, když zde 15. 5. 1994 PM a JŠ (in litt.) našli
hnízdo s vejci. Rodinky bývají zjišťovány od konce
2500
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Situation im NPP/NPT
(221 Angaben; W–163/O–58)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, die Größe der
Brutpopulation wird auf 10–15 Paare geschätzt.
Bis zu 2350 Exemplare überwintern regelmäßig.
Zieht den westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Die Stockente brütet zahlreich im Untersuchungsgebiet, und zwar sowohl in der Umgebung des Flusses als
auch an verschiedenen stehenden Gewässern. Martiško
et al. (1995) schätzen die Anzahl der Brutpaare
auf 20–30, Pollheimer (2001) für den österreichischen Teil auf 7 Paare, davon 5 an der Thaya und 2 an
der Fugnitz, wobei bei 2 Paaren Bruten durch die Beobachtung von Familien belegt wurde. Die Anzahl der
Familien, die nach dem Jahr 2000 festgestellt wurden,
entspricht dieser Schätzung nicht – in 11 Jahren wurden
nur 14 Bruten nachgewiesen, die meisten im Jahr 2009,
wo Familien an drei verschiedenen Lokalitäten beobachtet wurden. Die Nester befinden sich wahrscheinlich meist in der Krautschicht der Auwiesen, z. B. am
6. 6. 2006 wurde auf der Wiese unterhalb des Šobes
ein Weibchen aufgeschreckt, das 6 Eier bebrütete (VK,
VŠ). Der Fund eines Nestes mit 6 Eiern am 24. 4. 2010
in einem kleinen Steinbruch am westlichen Rand des
Forstrevieres Braitava (AR) zeugt andererseits von einer
großen Flexibilität der Art, was die Auswahl des Brutplatzes betrifft. Genutzt werden auch Teiche im NPP,
meist der Čížovský lesní, wo brütende Paare in den
Jahren 2008 (VŠ) und 2010 (AR) nachgewiesen wurden.
Eine Familie wurde auch auf einem kleinen Teich
in Lukov beobachtet, es handelte sich um ein Weibchen
mit 12. pull. am 29. 4. 2003 (VŠ). Weiters auch am
Stauteich auf dem Gelände der Geflügelzucht Lukov
am 12. 7. 2007 (VK). Erstaunlicherweise werden die
Jejkaly-Teiche wenig genutzt, ein Brutnachweis gelang
hier nur einmal durch den Fund eines Nestes mit Eiern
am 15. 5. 1994 durch PM und JŠ (in litt.). Familien
werden von Ende April (siehe oben) bis Ende Juli beobachtet – am 28. 7. 2010 wurde am Fluss oberhalb von
Papírna ein Weibchen mit 6 pull. beobachtet (VŠ). Ausgehend von den oben angeführten Daten schätzen wir
die Größe der Brutpopulation der Stockente im NPP/

567
Obr. 4. – Počet kachen divokých na řece Dyji v NPP/NPT v zimách
2004/05–2010/11 podle výsledků zimního sčítání vodních
ptáků
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Znojmo handelt es sich um eine geläufige, ganzjährig
vorkommende Art.

Abb. 4. – Die Anzahl der Stockenten auf dem Fluß Thaya im NPP/NPT in
den Wintern 2004/05–2010/11 gemäß den Ergebnissen der
Winterzählung der Wasservögel

Vrubozobí | Gänsevögel

dubna (viz výše) do konce července – 28. 7. 2010 byla
na řece nad Papírnou pozorována samice se 6 pull.
(VŠ). Na základě výše uvedených údajů odhadujeme
velikost hnízdní populace kachny divoké v NPP/NPT
na 10–15 párů, výrazná je preference západní části sledovaného území – 14 prokázaných hnízdění proti
4 ve východní části.
V mimohnízdní době se kachny divoké na řeku Dyji
v národním parku soustřeďují často ve značných počtech.
Se soumrakem se za potravou rozlétají do okolí, jak prozrazují jejich hlasy a zvuky křídel přicházející z temné
oblohy. Zimující kachny jsou od zimy 2004/05 každoročně sčítány při zimním sčítání vodních ptáků, zaznamenané počty přehledně uvádí obr. 4. Podobně jako
u labutě velké byl nejnižší počet jedinců zjištěn v mírné
zimě 2005/06, jen 567 ex. V následující zimě byl naopak
zaznamenán počet nejvyšší – 2350 ex. Průměrně bylo
při lednovém sčítání vodních ptáků na řece Dyji mezi
Vranovskou a Znojemskou přehradou (včetně) v zimách
2004/05–2010/11 zjištěno 1166 kachen divokých.
Dvakrát byli zaznamenáni nezvykle vybarvení jedinci
kachny divoké – 7. 2. 2006 to byl zcela bílý pták
mezi cca 200 ex. u mostu přes Dyji v Hardeggu (VK)
a 28. 1. 2007 „zlatavý“ jedinec ve Vranově nad Dyjí (AK
in litt.).

Ostralka štíhlá
Spießente

NPT auf 10–15 Paare, die Präferenz des westlichen
Teiles des Gebietes ist eindeutig – 14 nachgewiesene
Bruten im Westen, 4 im Osten.
Außerhalb der Brutzeit konzentrieren sich die Stockenten in großen Stückzahlen an der Thaya im Nationalpark. Mit der Abenddämmerung fliegen sie zur Futtersuche in die Umgebung, was ihre Stimmen und
Flügelschläge am dunklen Himmel verraten. Die überwinternden Enten werden seit dem Winter 2004/05
alljährlich im Rahmen der Winterwasservogelzählung
gezählt, die verzeichneten Stückzahlen sind in Abb. 4
angeführt. Ähnlich wie beim Höckerschwan wurde die
geringste Zahl der Exemplare auch bei der Stockente
im milden Winter 2005/2006 verzeichnet, es handelte
sich um nur 567 Ind. Im Folgejahr wurde dagegen die
größte Anzahl verzeichnet – 2350 Ind. Während der
Wasservogelzählung im Januar an der Thaya (zwischen
und einschließlich der Stauseen Vranov und Znojmo)
in den Wintern 2004/05 bis 2010/11 wurden durchschnittlich 1166 Stockenten festgestellt.
Zweimal wurden ungewöhnlich gefärbte Exemplare
der Stockente beobachtet – am 7. 2. 2006 war es ein
vollkommen weißer Vogel unter ca. 200 Ind. an der
Thayabrücke in Hardegg (VK) und am 28. 1. 2007 ein
„goldenes“ Exemplar in Vranov nad Dyjí (AK in litt.).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Ostralka štíhlá hnízdí na většině území Evropy, Asie
a Severní Ameriky, v některých oblastech však jen velmi
ostrůvkovitě. V ČR hnízdila vždy vzácně a nepravidelně, jediným stálejším hnízdištěm byly do vybudování vodního díla Nové Mlýny zaplavované louky a pole
dolního Podyjí (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
nebylo její hnízdění nikdy doloženo.

Die Spießente brütet im Großteil Europas, Asiens und
Nordamerikas, in manchen Gebieten aber nur sehr vereinzelt. In Tschechien brütete sie immer schon selten
und unregelmäßig, der einzige beständigere Brutplatz
waren bis zum Bau der Stauseen Nové Mlýny die zeitweise überschwemmtem Wiesen und Felder des unteren
Podyjí (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo
wurde nie eine Brut nachgewiesen.

Situace v NPP/NPT (4 údaje; Z–4/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Vzácný výskyt v mimohnízdní době
v západní části sledovaného území.

Ostralka štíhlá je ve sledovaném území vzácným
hostem. Doposud byla zaznamenána jen ve třech letech,
a to 1 ƃ opakovaně v únoru 2006 na řece ve Vranově

Situation im NPP/NPT
(4 Angaben; W–4/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Seltenes Auftreten außerhalb der Brutzeit
im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Die Spießente ist ein seltener Gast im Untersuchungsgebiet. Bisher wurde sie nur in drei Jahren verzeichnet,
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nad Dyjí, tamtéž i 9. 3. 2007 (AK in verb.), pak 1 Ƃ
15. 1. a 1 ƃ30. 1. 2010, taktéž na Vranovsku (AR, VŠ,
MV).

Čírka modrá
Knäkente

und zwar 1 ƃ wiederholt im Februar 2006 am Fluss
in Vranov, ebendort auch am 9. 3. 2007 (AK in verb.),
danach 1 Ƃ am 15. 1. und 1 ƃ am 30. 1. 2010, ebenfalls
in der Umgebung von Vranov (AR, VŠ, MV).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Čírka modrá hnízdí na většině území palearktické Eurasie, má podobné biotopové nároky jako čírka
obecná. V ČR pro ni byly ideálním prostředím záplavové louky v dolním Podyjí, kde byla její hnízdní populace
před vodohospodářskými úpravami odhadována
na 100 párů (oproti 10–15 párům čírky obecné). Silně
ubývá v celé Evropě (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku bylo hnízdění prokázáno jen dvakrát, po roce 1990
jsou tu čírky modré pozorovány převážně jen na jarním
tahu.

Die Knäkente brütet im Großteil des paläarktischen
Eurasien und hat ähnliche Ansprüche an den Lebensraum wie die Krickente. In Tschechien waren für sie die
zeitweilig überschwemmten Wiesen im unteren Podyjí
ideal, dort wurde ihre Brutpopulation vor den wasserwirtschaftlichen Eingriffen auf 100 Paare geschätzt
(dagegen nur 10–15 Paare der Krickente). Sie nimmt
in ganz Europa stark ab (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo wurden nur zweimal Bruten nachgewiesen, seit dem Jahr 1990 werden Knäkenten hier
meist nur während des Frühlingszuges beobachtet.

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–2/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: na průtahu
Ojedinělý výskyt 2 jedinců na podzimním tahu
v západní části sledovaného území.
Ve sledovaném území zjistili čírku modrou poprvé
Reiter et al. (1997) ve vývržcích výra velkého z Pašerácké stezky sebraných 23. 5. 1992, přičemž se mohlo
jednat o jedince uloveného mimo NPP/NPT. Přímým
pozorováním byl druh potvrzen jen jednou, a to při
sčítání vodních ptáků na hraničním toku řeky Dyje
v mimohnízdní době roku 2000 – 20. 10. zde byly
zjištěny 2 ex. (Pollheimer 2001).
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Situation im NPP/NPT
(2 Angaben; W–2/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: Durchzügler
Vereinzeltes Auftreten von 2 Ind. während des
Herbstzuges im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Im Untersuchungsgebiet wurde die Knäkente erstmals
von Reiter et al. (1997) festgestellt, in den Gewöllen
eines Uhus von Pašerácká stezka, die am 23. 5. 1992
gefunden wurden, wobei es sich aber um ein außerhalb
des NPP/NPT erbeutetes Exemplar gehandelt haben
könnte. Durch direkte Beobachtung wurde die Art nur
einmal nachgewiesen, und zwar während der Wasservogelzählung an der Thaya entlang der Staatsgrenze, die
außerhalb der Brutzeit des Jahres 2000 stattfand – am
20. 10. wurden hier 2 Ind. festgestellt (Pollheimer
2001).
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Lžičák pestrý
Löffelente
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Lžičák pestrý hnízdí na většině území Eurasie a Severní
Ameriky. Hnízdně je vázán na vodní plochy s pozvolným přechodem do nízkých litorálních porostů či na záplavová území (Šťastný et al. 2006). Z jižní Moravy,
potažmo Znojemska, jako hnízdící druh v podstatě
vymizel, každoročně je však zaznamenáván na jarním
i podzimním tahu.

Die Löffelente brütet im Großteil Eurasiens und Nordamerikas. Ihre Bruthabitate sind stehende Gewässer
mit einem allmählichen Übergang in niedrigen Litoralbewuchs oder in Überschwemmungsgebiete (Šťastný
et al. 2006). Aus Südmähren bzw. der Region Znojmo
ist sie als Brutvogel weitgehend verschwunden, sie wird
aber alljährlich während des Frühlings- und des Herbstzuges verzeichnet.

Situace v NPP/NPT (1 údaj; Z–1/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Ojedinělý výskyt samce na podzimním tahu
v západní části sledovaného území.
Lžičák pestrý byl ve sledovaném území zaznamenán
jen jednou – 9. 9. 1995 byl pozorován samec na řece
Dyji pod Ledovými slujemi (RH in litt.).

Zrzohlávka rudozobá
Kolbenente

Situation im NPP/NPT (1 Angabe; W–1/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Vereinzeltes Auftreten eines Männchens während
des Herbstzuges im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Die Löffelente wurde im Untersuchungsgebiet
nur einmal verzeichnet – am 9. 9. 1995 wurde ein
Männchen an der Thaya unterhalb von Ledové sluje
gesehen (RH in litt.).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Zrzohlávka rudozobá obývá areál v jižnější Evropě
a Střední Asii, a to velmi mozaikovitě. V ČR je hnízdění
soustředěno převážně do jižních Čech a na jižní Moravu
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku bylo hnízdění
zrzohlávek poprvé doloženo v roce 1960 na Troskotovickém dolním rybníku (Fiala et al. 2007). Postupně
hnízdících párů přibývalo, ale jediným každoročně obsazovaným hnízdištěm jsou dnes Jaroslavické rybníky.

Die Kolbenente bewohnt sehr verstreut Lokalitäten im südlicheren Teil Europas und in Mittelasien.
In Tschechien brütet sie vorwiegend in Südböhmen
und Südmähren (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo wurde eine Brut der Kolbenenten erstmals im
Jahr 1960 belegt, und zwar am Teich Troskotovický
dolní (Fiala et al. 2007). Die Anzahl der Brutpaare
nahm langsam zu, aber der heute einzige alljährlich
besetzte Brutplatz liegt an den Jaroslavické-Teichen.

Situace v NPP/NPT (6 údajů; Z–6/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: na průtahu
Vzácný výskyt v zimním období, v západní části
sledovaného území.

Situation im NPP/NPT
(6 Angaben; W–6/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: Durchzügler
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Výskyt zrzohlávky rudozobé ve sledovaném území
odpovídá trendu zjištěnému v okolí. Poprvé zde byla
zaznamenána 11. 12. 1999, kdy byl mezi kachnami
divokými na Dyji v Hardeggu pozorován 1 ƃ (HMB, PS
in litt.). Přesně o rok později, 11. 12. 2000, je ze stejné
lokality uváděn 1 ex. (Pollheimer 2001). Další zjištění
ptáci se zdržovali na řece ve Vranově nad Dyjí nebo jeho
blízkosti, vždy se jednalo o zimní výskyty: 13. 1. 2007
to byla 1 Ƃ (RS in verb.), 31. 12. 2009 1 pár (VŠ) a 15.
a 24. 1. 2010 1 ƃ (AR, VŠ, MV).

Polák velký
Tafelente

Seltenes Vorkommen im Winter, im westlichen
Teil des Untersuchungsgebietes.
Das Vorkommen der Kolbenente im Untersuchungsgebiet entspricht dem Trend, der in der Umgebung
festgestellt wurde. Sie wurde erstmals am 11. 12. 1999
verzeichnet, als an der Thaya bei Hardegg 1 ƃ unter
Stockenten beobachtet wurde (HMB, PS in litt.). Genau
ein Jahr später, am 11. 12. 2000, wird an derselben Lokalität 1 Ind. angeführt (Pollheimer 2001). Weitere
Vögel hielten sich in Vranov nad Dyjí und Umgebung
auf dem Fluss auf, es handelte sich immer um Beobachtungen im Winter: am 13. 1. 2007 war es 1 Ƃ (RS in
verb.), am 31. 12. 2009 1 Paar (VŠ) und am 15. und
24. 1. 2010 handelte es sich um 1 ƃ (AR, VŠ, MV).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Polák velký obývá Evropu a Střední Asii, izolovaná hnízdiště jsou posunuta k jihu včetně severozápadní Afriky, Malé Asie a Zakavkazí. ČR osídlil plošně
až ve 2. polovině 19. století a počátkem století 20.
(Šťastný et al. 2006). V současnosti patří mezi naše nejhojnější zástupce vrubozobých. Na Znojemsku zaznamenal první zahnízdění poláků velkých VH (in litt.)
v roce 1949 na Stošíkovickém rybníku. Dnes hnízdí
na řadě lokalit, každoročně však jen na Jaroslavických
rybnících. Na Šafovských rybnících nebylo hnízdění
nikdy doloženo, početně se vyskytuje na tahu.

Die Tafelente besiedelt Europa und Mittelasien, isolierte Brutplätze sind auch nach Süden vorgeschoben
(einschließlich Nordwestafrika, Kleinasien und Transkaukasien). Tschechien hat sie großflächiger erst in der
2. Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
besiedelt (Šťastný et al. 2006). Heute gehört sie
zu unseren häufigsten Vertretern der Gänsevögel. In der
Region Znojmo wurde der erste Brutnachweis der Tafelente im Jahr 1949 (VH, in litt.) am Stošíkovický-Teich
verzeichnet. Heute brütet sie in zahlreichen Lokalitäten,
alljährlich aber nur an den Jaroslavické-Teichen. An den
Šafovské-Teichen wurde keine Brut nachgewiesen, sie
kommt hier aber während des Zuges zahlreich vor.

Situace v NPP/NPT (11 údajů; Z–11/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: průtah, zimování
POLLHEIMER 2001: zimní host, hnízdí v okolí
Nepravidelně v nízkém počtu zimuje. Ojediněle
na jarním tahu a v hnízdní době, v západní části
sledovaného území.

Všechny výskyty poláka velkého ve sledovaném území
se týkají jeho západní části, převážně Vranovska. Poprvé
tu byl zjištěn v roce 1993, kdy 15.–16. 3. pozoroval
JM 2 ƃ na řece v Zadních Hamrech a 17. 12. JVa 1 Ƃ
u mostu ve Vranově nad Dyjí (Martiško et al. 1995).
Také většina dalších údajů se týká zimního období,
ptáci byli zjišťováni na Dyji mezi Vranovskou přehradou
a Hardeggem: 11. 2. 1996 – 2 ƃ (AR), 13. 12. 2005
– 1 ƃ (VK), 16. 1. 2006 – 2 ex. (AK, VK), 5. 1. 2008
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Situation im NPP/NPT
(11 Angaben; W–11/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: Durchzug, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Wintergast, Brutvogel der Umgebung
Überwintert unregelmäßig und in geringen
Stückzahlen. Vereinzelt während des Frühlingszuges und während der Brutzeit, im Westen des
Untersuchungsgebietes.
Die Tafelente kommt im Untersuchungsgebiet ausschließlich im westlichen Teil vor, hauptsächlich in der
Umgebung von Vranov. Das erste Mal wurde sie hier
im Jahr 1993 festgestellt, wo JM am 15.–16. 3. am Fluss
in Zadní Hamry 2 ƃ beobachtete und JVa am 17. 12.

Vrubozobí | Gänsevögel

– 1 ƃ (MM in litt.), 9. 1. 2008 – 4 ex. a 11. 1. 2008
– 1 ƃ (RS, MV). Nelokalizován je údaj o zjištění 1 ex.
17. 1. 2001 v NPT (Pollheimer 2001). Zcela výjimečným je zastižení poláka velkého v hnízdní době – na Čížovském lesním rybníku byl 13. 5. 2001 pozorován
1 ex. (MM in litt.).

Polák chocholačka
Reiherente

bei der Brücke in Vranov nad Dyjí 1 Ƃ sah (Martiško
et al. 1995). Die meisten dieser Angaben stammen
aus dem Winter, die Vögel wurden an der Thaya
zwischen dem Stausee Vranov und Hardegg beobachtet:
11. 2. 1996 – 2 ƃ (AR), 13. 12. 2005 – 1 ƃ (VK),
16. 1. 2006 – 2 Ind. (AK, VK), 5. 1. 2008 – 1 ƃ (MM
in litt.), 9. 1. 2008 – 4 Ind. und 11. 1. 2008 – 1 ƃ (RS,
MV). Die Angabe über die Beobachtung von 1 Ind. am
17. 1. 2001 im NPT (Pollheimer 2001) ist nicht lokalisiert. Sehr außergewöhnlich ist eine Beobachtung der
Tafelente in der Brutzeit – 1 Ind. wurde am 13. 5. 2001
am Čížovský lesní-Teich beobachtet (MM in litt.).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Polák chocholačka hnízdí v celé severnější části Eurasie.
V ČR bylo jeho první zahnízdění zjištěno v roce
1914 na Náměšťských rybnících, ale až po roce 1930
začala výraznější expanze druhu (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku jsou jeho pravidelným hnízdištěm pouze
Jaroslavické rybníky. Šafovské rybníky jsou významnou

Die Reiherente brütet im gesamten nördlichen Teil
Eurasiens. Der erste Brutnachweis in Tschechien wurde
im Jahr 1914 an den Teichen in Náměšť verzeichnet,
aber erst im Jahr 1930 begann eine größere Expansion
der Art (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo
sind nur die Jaroslavické-Teiche ein regelmäßiger Brut-
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tahovou zastávkou, hnízdění je zde však zaznamenáváno jen výjimečně.

Situace v NPP/NPT (32 údajů; Z–29/V–3)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: na průtahu, hnízdí v okolí
Pravděpodobně výjimečně hnízdí 1–2 páry, nepravidelně se na tahu vyskytuje až 31 ptáků,
po roce 2005 v nízkém počtu pravidelně zimuje.
Preferuje západní část sledovaného území.
Hnízdní výskyty poláka chocholačky byly ve sledovaném území zjištěny v letech 1993–1997, 1999, 2001,
2002, 2006 a 2011 (14 údajů), většinou jde o květnová
či červnová pozorování, jen jedno – 1 Ƃ zaznamenaná
15. 7. 2006 na Jejkalech (RS in litt.) – je výjimkou. Jedenáctkrát byly přitom chocholačky zastiženy na některém
z rybníků v okolí Čížova, třikrát na Jejkalech, jednou
na rybníku pod Lesnou a jednou na řece ve Vranově nad
Dyjí. Opakovaná pozorování 1–3 párů na Čížovském
lesním rybníku v roce 2001 a 2002 svědčí o pravděpodobném hnízdění.
Z jarního tahu existuje jen málo záznamů, přitažlivá je pro chocholačky v této době hlavně řeka Dyje
pod Šobesem, kde se 26. 3. 1996 zdržovalo 10 ƃ a 6 Ƃ,
5. 4. téhož roku dokonce 21 ƃ a 10 Ƃ (AR) a 21. 3. 2004
zde byl zjistěn 1 pár (DH in litt.). 27. 4. 2006 byl 1 ƃ
pozorován na Čížovském lesním rybníku (VK). Z podzimního tahu pocházejí pouze 2 údaje – 27. 8. 1992 bylo
na Jejkalech pozorováno 5 ex. (AR) a 20. 10. 2000 byl
na hraničním úseku Dyje zastižen 1 ex. (Pollheimer
2001). Téměř všechny zimní výskyty chocholačky jsou
situovány do Vranova nad Dyjí a počínají rokem 1997,
kdy zde 24. 1. byli zjištěni 3 ƃ a 4 Ƃ (MV). Zimování
tu bylo zaznamenáno i v zimách 1999/00, 2001/02
a 2005/06–2010/11, většinou se jednalo o 1–2 ex.,
výjimkou bylo 18 ex. zastižených 17. 1. 2009 (AK in
verb.). Lokalizací na Dyji pod Znojemskou přehradou se
ještě vymyká pozorování 1 ƃ 15. 1. 2009 (MV).

60

platz. Die Šafovské-Teiche sind ein bedeutender Haltepunkt während des Zuges, brütende Paare werden hier
allerdings nur ausnahmsweise verzeichnet.

Situation im NPP/NPT
(32 Angaben; W–29/O–3)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Durchzügler, Brutvogel der Umgebung
Wahrscheinlich brüten hier ausnahmsweise
1–2 Paare, unregelmäßig sind während des Zuges
bis zu 31 Vögel zu sehen, seit dem Jahr 2005
überwintern einige Reiherenten regelmäßig.
Zieht den westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Brütende Reiherenten wurden im Untersuchungsgebiet in den Jahren 1993–1997, 1999, 2001, 2002, 2006
und 2011 verzeichnet (14 Angaben), meist handelt es
sich um Beobachtungen im Mai oder Juni, die einzige
Ausnahme ist 1 Ƃ vom 15. 7. 2006 an den JejkalyTeichen (RS in litt.). Es gibt elf Beobachtungen an
Teichen rund um Čížov, drei an den Jejkaly-Teichen,
eine am Teich unterhalb von Lesná und eine am Fluss
in Vranov. Wiederholte Beobachtungen von 1–3 Paaren
am Čížovský lesní-Teich in den Jahren 2001 und 2002
sprechen für ein wahrscheinliche Brut.
Vom Frühlingszug existieren nur wenige Aufzeichnungen, in dieser Zeit besonders attraktiv für Reiherenten ist
die Thaya unterhalb von Šobes, wo sich am 26. 3. 1996
10 ƃ und 6 Ƃ aufhielten, am 5. 4. desselben Jahres sogar
21 ƃ und 10 Ƃ (AR). Am 21. 3. 2004 wurde hier 1 Paar
beobachtet (DH in litt.). Am 27. 4. 2006 wurde 1 ƃ
am Čížovský lesní-Teich gesehen (VK). Nur 2 Angaben
stammen aus dem Herbstzug – am 27. 8. 1992 wurden
an den Jejkaly-Teichen 5 Ind. (AR) beobachtet, am
20. 10. 2000 war es 1 Ind. im Abschnitt der Thaya, wo
sie die Staatsgrenze bildet (Pollheimer 2001). Fast alle
winterlichen Beobachtungen der Reiherente stammen
aus Vranov nad Dyjí und beginnen mit dem Jahr 1997,
wo hier am 24. 1. 3 ƃ und 4 Ƃ festgestellt wurden
(MV). Überwinterungen wurden auch in den Wintern
1999/00, 2001/02 und 2005/06 bis 2010/11 verzeichnet, meist handelte es sich um 1–2 Ind., am 17. 1. 2009
wurden ausnahmsweise 18 Ind. beobachtet (AK in
verb.). Am 15. 1. 2009 wurde 1 ƃ an der Thaya ausnahmsweise unterhalb des Stausees Znojmo beobachtet
(MV).
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Polák kaholka
Bergente
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Polák kaholka hnízdí na jezerech tundry, lesotundry a severního okraje tajgy v Evropě i Severní Americe.
V ČR bývá spíše vzácně a nepočetně zjišťována na tahu
a v zimě, hojněji jen za tuhých zim, kdy se soustřeďuje
na nezamrzlých tocích větších řek, častěji v Čechách než
na Moravě (Hudec et al. 1994). Na Znojemsku patří
k vzácným zimním hostům.

Die Bergente brütet an Seen der Tundra, der Waldtundra und am Nordrand der Taiga in Europa und Nordamerika. In Tschechien wird sie eher selten und in geringen
Zahlen während des Durchzuges und im Winter beobachtet, häufiger ist sie in strengen Wintern, wo sie sich
an den eisfreien Flussläufen sammelt, öfter in Böhmen
als in Mähren (Hudec et al. 1994). In der Region
Znojmo gehört sie zu den seltenen Wintergästen.

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–0/V–2)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Ojedinělý zimní výskyt v roce 2008,
ve východní části sledovaného území.
Kaholka byla ve sledovaném území zjištěna jen v tuhé
zimě 2007/08 – 11. 1. 2008 byla na řece Dyji u Devíti
mlýnů pozorována 1 Ƃ (VB in verb.) a na zamrzlé Znojemské přehradě byl zastižen 1 ƃ (VK, KF).

Situation im NPP/NPT
(2 Angaben; W–0/O–2)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Vereinzeltes Vorkommen im Jahr 2008, im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Im Untersuchungsgebiet wurde die Bergente nur
im strengen Winter 2007/08 beobachtet –
am 11. 1. 2008 wurde an der Thaya bei Devět mlýnů
1 Ƃ (VB in verb.) und auf dem zugefrorenen Stausee
Znojmo 1 ƃ angetroffen (VK, KF).
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Hohol severní
Schellente
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hohol severní je obyvatelem severnější části Eurasie
a Severní Ameriky, v ČR zahnízdil poprvé v roce 1960
na Třeboňsku. Od té doby se šíří. Stálé populace dnes
najdeme v jižních Čechách a v Poodří. Na jižní Moravě
nebylo hnízdění dosud prokázáno, nejblíže hoholi zahnízdili na Náměšťských rybnících na Třebíčsku v roce
2004 (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku bývá zjišťován od listopadu do dubna, nejčastěji na Jaroslavických
rybnících, ale také na řece Dyji.

Die Schellente besiedelt die nördlicheren Teile von
Eurasien und Nordamerika, in Tschechien brütete sie
erstmals im Jahr 1960 in der Region Třeboň, seitdem
breitet sich die Art aus. Heute finden wir beständige
Populationen in Südböhmen und im Naturschutzgebiet
Poodří (Odergebiet). In Südmähren wurde bisher keine
Brut nachgewiesen, die nächstgelegenen Brutplätze
lagen im Jahr 2004 an den Teichen bei Náměšť in der
Region Třebíč (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo wird sie in der Regel von November bis April
beobachtet, meist an den Jaroslavické-Teichen, aber
auch an der Thaya.

Situace v NPP/NPT (8 údajů; Z–5/V–3)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: zimní host
Od roku 2007 každoročně v nízkém počtu
zimuje, s výjimkou zimy 2008/09.

Hohol byl ve sledovaném území zaznamenán poprvé
23. 2. 2001, a to 1 ex. v NPT (Pollheimer 2001).
Další ptáci byli zjišťováni vždy v lednu na řece Dyji.
11. 1. 2008 to bylo celkem 7 ex. – 4 ex. na Vranovsku (MV, RS), 1 ƃ v Hardeggu nedaleko ústí Fugnitze
(AR) a 2 ex. mezi lávkou pod Šobesem a ústím Trauznického potoka (VK, KF). 15. 1. 2010 byla pozorová-
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Situation im NPP/NPT
(8 Angaben; W–5/O–3)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: Wintergast
Seit dem Jahr 2007 überwintert sie alljährlich
in geringen Zahlen, mit Ausnahme des Winters
2008/09.
Die Schellente wurde im Untersuchungsgebiet
das erste Mal am 23. 2. 2001 verzeichnet, und zwar
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na 1 Ƃ mezi Vranovem nad Dyjí a Čížovem (MV, AR)
a 10. 1. 2011 taktéž 1 Ƃ u Devíti mlýnů (MV, RN,
LK, LC). 15. 1. 2011 bylo zjištěno celkem 6 ex. – 3 ex.
na Vranovsku (VB, MV) a další 3 ex. (1 pár a 1 ex.)
mezi Liščí skálou a Šobesem (VK, AR). Zdá se tedy,
že řeka Dyje v NPP/NPT se stává pravidelným zimovištěm hoholů, kteří zde bývají zjišťováni častěji než
na Dyji pod Znojmem až po Drnholec (14 ex. oproti
7 ex. během zimního sčítání vodních ptáků v letech
2005–2011).

Morčák malý
Zwergsäger

1 Ind. im NPT (Pollheimer 2001). Weitere Vögel
wurden immer im Januar an der Thaya beobachtet. Am 11. 1. 2008 waren es insgesamt 7 Ind. –
4 Ind. in der Umgebung von Vranov (MV, RS), 1 ƃ
in Hardegg unweit der Mündung der Fugnitz (AR)
und 2 Ind. zwischen der Brücke unterhalb von Šobes
und der Mündung des Trauznický-Baches (VK, KF).
Am 15. 1. 2010 wurde 1 Ƃ zwischen Vranov nad Dyjí
und Čížov beobachtet (MV, AR) und am 10. 1. 2011
handelte es sich um 1 Ƃ bei Devět mlýnů (MV, RN,
LK, LC). Am 15. 1. 2011 wurden insgesamt 6 Ind.
festgestellt – 3 Ind. in der Umgebung von Vranov (VB,
MV) und weitere 3 Ind. (1 Paar und 1 Ind.) zwischen
dem Liščí-Felsen und Šobes (VK, AR). Es scheint also,
dass die Thaya in den Nationalparks Podyjí und Thayatal
zu einem bedeutenden Winterquartier der Schellenten
wird, die hier öfter als an der Thaya zwischen Znojmo
und Drnholec beobachtet wird (14 Ind. im Vergleich
zu 7 Ind. während der Winterwasservogelzählungen
in den Jahren 2005–2011).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál morčáka malého odpovídá rozšíření severského jehličnatého lesa v Eurasii. V ČR nehnízdí, ale
pravidelně nehojně protahuje a na nezamrzlých vodních
plochách i zimuje (Hudec et al. 1994), přičemž významným zimovištěm jsou nádrže vodního díla Nové
Mlýny (Musil et al. 2008, 2009b). Na Znojemsku bývá
zaznamenáván vzácně, nejčastěji jen jednotliví ptáci
v období leden–březen.

Das Brutgebiet des Zwergsägers ist deckungsgleich mit
der Fläche der nordischen Nadelwälder in Eurasien. In
Tschechien brütet er nicht, zieht aber regelmäßig in
geringen Zahlen durch und überwintert auch auf eisfreien Wasserflächen (Hudec et al. 1994). Die Stauseen
Nové Mlýny stellen ein bedeutendes Winterquartier
der Art dar (Musil et al. 2008, 2009b). In der Region
Znojmo wird er nur selten beobachtet, meist nur
einzelne Vögel im Zeitraum Januar–März.

Situace v NPP/NPT (5 údajů; Z–5/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Ojedinělý výskyt páru v zimě 2007/08
v západní části sledovaného území.
Morčák malý byl ve sledovaném území zjištěn pouze
v zimě 2007/08, kdy se na řece ve Vranově nad Dyjí od
5. do 11. 1. 2008 zdržoval 1 pár (MM, MV, RS).

Situation im NPP/NPT
(5 Angaben; W–5/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Vereinzeltes Auftreten eines Paares im Winter
2007/08, im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Der Zwergsäger wurde im Untersuchungsgebiet nur
im Winter 2007/08 festgestellt, wo sich 1 Paar vom
5. bis zum 11. 1. 2008 am Fluss in Vranov aufhielt
(MM, MV, RS).
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Morčák velký
Gänsesäger
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Morčák velký obývá vodní toky a nádrže lemované břehovými porosty, v nichž se vyskytují stromy s dutinami,
do kterých umisťuje hnízdo. V ČR pravidelně hnízdí
od roku 1999, a to především na řekách Odra a Olše
(Šťastný et al. 2006). Postupně osídluje další lokality.
Na jižní Moravě bylo hnízdění prokázáno poprvé v roce
2009 na řece Veličce u Strážnice (T. Baňař, J. Zaňát
in Doležal 2010). Na Znojemsku bývají morčáci
velcí zaznamenáváni převážně od listopadu do začátku
dubna, počet pozorování v souladu s výše nastíněným
trendem početnosti po roce 2000 narůstá.

Der Gänsesäger bewohnt Wasserläufe und stehende
Gewässer mit Höhlenbäumen in der Ufervegetation,
wo er sein Nest baut. In Tschechien brütet er regelmäßig seit dem Jahr 1999, vor allem an den Flüssen Odra
und Olše (Šťastný et al. 2006). Allmählich besiedelt
er auch weitere Gebiete. In Südmähren gelang erstmals
im Jahr 2009 ein Brutnachweis, und zwar am Fluss
Velička bei Strážnice (T. Baňař, J. Zaňát in Doležal
2010). In der Region Znojmo werden Gänsesäger vor
allem von November bis Anfang April verzeichnet, die
Tendenz der Beobachtungen ist steigend, was dem erwähnten Trend seit dem Jahr 2000 entspricht.

Situace v NPP/NPT (16 údajů; Z–12/V–4)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Výskyt po roce 2000, třikrát v hnízdní době,
jinak v nízkých počtech v mimohnízdním
období. Preferuje západní část sledovaného
území.
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Situation im NPP/NPT
(16 Angaben; W–12/O–4)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
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Beobachtungen nach dem Jahr 2000, dreimal
während der Brutzeit, sonst in geringen Zahlen
außerhalb der Brutzeit. Zieht den westlichen Teil
des Untersuchungsgebietes vor.

Samice morčáka velkého | Weibchen des Gänsesäger

Ve sledovaném území byl morčák velký zjištěn třikrát
i v hnízdní době, hnízdění však prokázáno nebylo:
29. 4. 2001 byla pozorována 1 Ƃ na Dyji pod Kozími
stezkami (VŠ), 6. 6. 2005 1 ƃ pod Vraní skálou (PL
in verb.) a v létě téhož roku 1 ex. ve Vranově nad Dyjí
(JSt in verb.). Zajímavý je také pozdně letní výskyt 2 Ƃ
v oblasti Vraní skály, které tam 12. 9. 2010 zjistili GČ
a MK (in litt.). Prostředí národního parku nárokům
druhu odpovídá, zahnízdění lze tedy v budoucnu
očekávat.
Mimoto bývá morčák velký po roce 2000 zjišťován téměř každoročně v mimohnízdním období. První
výskyt zaznamenal 17. 3. 2000 RS (in verb.), když
na Dyji pod Šobesem pozoroval 3 ƃ a 2 Ƃ. Do doby
jarního tahu spadá ještě pozorování 1 ƃ na jezu u Devíti
mlýnů 9. 3. 2006 a 2 ƃ a 3 Ƃ na Znojemské přehradě
27. 3. 2006 (LK in verb.). Na podzim byl morčák velký
zjištěn jen dvakrát: 6. 10. 2011 lovila 1 Ƃ v řece Dyji
v NPT (DW in litt.), 30. 10. téhož roku pak pod Vraní
skálou (VŠ) – zřejmě se jednalo o téhož ptáka. Další
údaje spadají do zimy: 14. 1. 2009 byla 1 Ƃ zaznamenána ve Vranově nad Dyjí (AK in verb.), o několik dnů
později při zimním sčítání vodních ptáků 17. 1. byl 1 ƃ
zastižen pod Vraní skálou (VŠ) a 1 pár mezi lávkou pod
Šobesem a ústím Trauznického potoka (VP in verb.).
V zimě 2009/10 byli 1 ƃ a 2 Ƃ zjištěni 19. 12. 2009
pod Hamerskými vrásami ve Vranově nad Dyjí (VŠ,
ZT) a 1. 2. 2010 na jezu v Hardeggu (AR). Při zimním
sčítání vodních ptáků 15. 1. 2011 byla 1 Ƃ pozorována
nad Hardeggem (RS in verb.) a 3 ƃ a 1 Ƃ byli zaznamenáni na Znojemské přehradě (AR).

Im Untersuchungsgebiet wurde der Gänsesäger dreimal auch während der Brutzeit beobachtet,
ein Brutnachweis gelang bisher allerding nicht: am
29. 4. 2001 wurde 1 Ƃ an der Thaya unterhalb von
Kozí stezky beobachtet (VŠ), am 6. 6. 2005 war es
1 ƃ unterhalb des Vraní-Felsens (PL in verb.) und im
Sommer dieses Jahres noch 1 Ind. in Vranov nad Dyjí
(JSt in verb.). Interessant ist auch das spätsommerliche
Vorkommen von 2 Ƃ im Bereich des Vraní-Felsens, das
am 12. 9. 2010 von GČ und MK (in litt.) festgestellt
wurde. Die Bedingungen im Nationalpark entsprechen
den Habitatanforderungen dieser Art, in Zukunft kann
also eine Brut erwartet werden.
Außerdem wird der Gänsesäger seit dem Jahr 2000
fast alljährlich außerhalb der Brutzeit beobachtet.
Das erste Vorkommen verzeichnete RS (in verb.) am
17. 3. 2000, als er 3 ƃ und 2 Ƃ an der Thaya bei Šobes
beobachtete. In die Zeit des Frühlingszuges fällt noch
die Beobachtung von 1 ƃ an der Wasserwehr bei Devět
mlýnů vom 9. 3. 2006 und von 2 ƃ und 3 Ƃ am Stausee
Znojmo vom 27. 3. 2006 (LK in verb.). Im Herbst wurde
der Gänsesäger nur zweimal festgestellt: am 6. 10. 2011
jagte 1 F in der Thaya im NPT (DW in litt.), am 30. 10.
desselben Jahres dann unterhalb vom Vraní-Felsen (VŠ)
– wahrscheinlich handelte es sich um denselben Vogel.
Weitere Angaben fallen in den Winter: am 14. 1. 2009
wurde 1 Ƃ in Vranov nad Dyjí verzeichnet (AK in
verb.), einige Tage später wurde am 17. 1. während der
Winterwasservogelzählung 1 ƃ unterhalb des VraníFelsens (VŠ) und 1 Paar zwischen der Brücke bei Šobes
und der Mündung des Trauznický-Baches gesehen (VP
in verb.). Im Winter 2009/10 wurden am 19. 12. 2009
1 ƃ und 2 Ƃ unterhalb von Hamerské vrásy in Vranov
nad Dyjí (VŠ, ZT) gesehen, am 1. 2. 2010 dann an der
Wasserwehr in Hardegg (AR). Während der Winterwasservogelzählung am 15. 1. 2011 wurde 1 Ƃ oberhalb
von Hardegg beobachtet (RS in verb.) und 3 ƃ und 1 Ƃ
wurden am Stausee Znojmo verzeichnet (AR).
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Tetřívek obecný
Birkhuhn
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Tetřívek obecný obývá souvisle paleartický pás boreálních lesů, směrem na jih proniká do vhodných reliktních prostředí. V ČR se do poloviny 20. století vyskytoval na většině území, ale v roce 1977 už jen asi na
15 % původní plochy a pokles dále pokračoval. Dnes
hojněji obývá jen pohraniční horské oblasti – Krušné
hory, Jizerské hory, Krkonoše, Šumavu a Novohradské hory (Šťastný et al. 2006). Na jižní Moravě
využíval polohy od cca 350 m n. m. výše, taktéž plošně
(Martiško 1994). Zřejmě tomu tak bylo i na Znojemsku, konkrétních údajů je však málo. Týkají se především Moravskokrumlovska, okolí Mikulovic a Višňového a Vranovska (Halla 1907, Klejdus 1980 a Fiala et
al. 2007). Jako v minulosti dosti hojného jej pro Znojemsko označil také Blatný (1957), poslední výskyty lokalizuje do okolí hranice s Rakouskem u Stálek (tj. cca
8 km na západ od NPP). Sledovanému území nejbližší recentní hnízdiště se nacházejí na vojenském cvičišti
u Allentsteigu v severozápadní části Dolního Rakouska
(Dvorak et al. 1993) – cca 40 km a v Novohradských
horách (Šťastný et al. 2006) – cca 90 km.

Das Birkhuhn bewohnt großflächig die paläarktische
Zone der borealen Wälder und dringt in Richtung
Süden in geeignete Reliktbiotope vor. In Tschechien kam
die Art bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts im Großteil
des Gebietes vor, im Jahr 1977 aber nur mehr auf ca.
15 % des ursprünglichen Verbreitungsgebietes und
nahm auch weiterhin ab. Heute bewohnt das Birkhuhn
in größeren Zahlen nur die grenznahen Gebirgsgebiete – Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Šumava und
Novohradské hory (Šťastný et al. 2006). In Südmähren
nutzte das Birkhuhn flächig Meereshöhen von über 350
m (Martiško 1994). Dies traf wohl auch auf die Region
Znojmo zu, es gibt aber wenige konkrete Angaben.
Sie betreffen vor allem die Umgebung der Städte und
Gemeinden Moravský Krumlov, Mikulovice, Višňové
und Vranov (Halla 1907, Klejdus 1980 und Fiala
et al. 2007). Auch Blatný (1957) bezeichnete die Art
als ziemlich häufig in der Vergangenheit in der Region
Znojmo, das letzte Vorkommen lokalisierte er in der
Nähe der österreichischen Grenze bei Stálky (ca. 8 km
westlich vom NPP). Die nächstgelegenen rezenten
Brutplätze befinden sich auf dem Truppenübungsplatz
Allentsteig im Nordwesten Niederösterreichs (Dvorak
et al. 1993), ca. 40 km entfernt, und im Gratzener
Bergland (Šťastný et al. 2006), ca. 90 km entfernt.

Situace v NPP/NPT (10 údajů; Z–5/V–5)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí údaje
POLLHEIMER 2001: neuveden
Výskyt od konce 19. století do 60.–70. let
20. století, udáváno hnízdění. Recentně jeden
údaj z roku 2003, nedoložený.
V NPP se druh nesporně vyskytoval, a to v oblasti vřesovišť mezi Znojmem a Havraníky a v okolí Vranova
nad Dyjí. Do svého poetického líčení života přírody na
Kraví hoře u Znojma jej včlenil Vrbka (1928), který
v tomto městě působil od roku 1888. Je zřejmé, že druh
znal, a i když se nejedná o konkrétní faunistický údaj,
má vyprávění svou vypovídací hodnotu: „Z podyjských
lesů sem doléhá volání kukaček a tetřívků...“, „Ptactvo je
ustrašené, jen sokol a tetřívek volají tu zprávu do zamlklého údolí“. Výskyt tetřívka na přelomu 19. a 20. století
ve sledovaném území potvrzuje i Peřinka (1904), který
píše o jeho hnízdění v nejbližším okolí města Znojma,
přičemž „nebylo ho tu ještě před nedávnem“. Z roku 1919
dokonce existoval dokladový preparát samce s lokalitou Popice. Ten byl v soukromém vlastnictví jednoho
z obyvatel Práčí, a přestože nebyl v dobrém stavu,
bylo nesporné, o jaký druh se jedná, datace i lokalizace na podstavci byla zřetelná. Bohužel se preparát ne-

Situation im NPP/NPT
(10 Angaben; W–5/O–5)
MARTIŠKO et al. 1995: fehlende Angaben
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Vorkommen ab dem Ende des 19. Jahrhunderts
bis zu den 60er bis 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, als Brutvogel. Rezent eine nicht nachgewiesene Angabe aus dem Jahr 2003.
Im NPP war die Art sicherlich vertreten, und zwar
in der Heide zwischen Znojmo und Havraníky und in
der Umgebung von Vranov nad Dyjí. Vrbka (1928),
der hier seit 1888 tätig war, nahm das Birkhuhn
in seine poetische Schilderung der Natur von Kraví
hora bei Znojmo auf. Er kannte die Art eindeutig, und
obwohl es sich nicht um eine konkrete faunistische
Angabe handelt, ist die Erzählung doch aussagekräftig:
„Von den Thayatalwäldern schallt der Ruf des Kuckucks
und des Birkhahns...“, „Die Vogelwelt wird ängstlich,
nur der Falke und der Birkhahn rufen die Nachricht laut
ins schweigende Tal hinab.“ Das Vorkommen des Birkhuhnes im Untersuchungsgebiet zu Ende des 19. und
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podařilo získat pro muzejní sbírky a jeho dnešní osud
je nejasný (AR). Fiala et al. (2007) udávají výskyt
4–6 ex. na Popicku a Havranicku v letech 1947–1950
a 1954–1964, hlavně na lesních holinách, naposled byl
1 ex. zjištěn u Popic v roce 1964 (SF in verb.). Na Vranovsku byli tetřívci pozorováni ještě kolem roku 1960
(Honzík in Klejdus 1980), naposled pak v roce 1972
v úseku Onšov 2 ex. (Kučera) a na Vranovsku 1 ex. (Procházka in Fiala et al. 2007). Sachslehner et al. (1994)
analyzují výskyt tetřívka v oblasti rakouského Waldviertelu, přičemž z jejich práce plyne, že druh se v Podyjí
západně od Retzu vyskytoval, ale mezi lety 1930 a 1960
odsud vymizel. Z recentní doby zůstává neověřen ojedinělý údaj Jacoba Gratzera, který při procházce od řeky
Dyje do Čížova dne 8. 6. 2003 našel prsní pírko tetřívka
a později ze smíšeného lesního porostu zaslechnul hlas
samce. Druh a jeho hlasové projevy zná jako lesník
a myslivec působící v Tyrolsku dobře. Až po dotazu
na Správě NPT si uvědomil význam svého zjištění, informoval o něm a na požádání Správy NPP v dopise ze
dne 14. 7. 2003 jej podrobně popsal. Červnový výskyt
samce tetřívka na lokalitě vzdálené desítky kilometrů
od nejbližšího pravidelného hnízdiště je velmi neobvyklý, protože se jedná o stálý druh vázaný na blízké okolí
místa svého narození. Dospělí kohouti mají relativně
malé domovské okrsky a po většinu roku se pohybují
v okolí tokaniště. Pouze mladší samci zalétají dále
ve snaze navštívit větší počet tokanišť. Na druhé straně
jsou známy přelety tetřívků i na vzdálenost stovek kilometrů, většinou však během časného podzimu, což
se dává do souvislosti s možným nedostatkem potravy
(Cepák et al. 2008). Co se týče hlasu, je známo, že
samec se ozývá i mimo období toku, např. varovným
hlasem (Glutz von Blotzheim et al. 1973). Z uvedeného plyne, že výše popsané pozorování je sice velmi neobvyklé, nepovažujeme ho však za zcela vyloučené.
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Anfang des 20. Jahrhunderts bestätigt auch Peřinka
(1904), der ein Brutvorkommen in unmittelbarer Nähe
der Stadt Znojmo beschreibt, wobei „dies hier vor kurzer
Zeit noch nicht der Fall war“. Es existierte sogar ein Belegpräparat eines Männchens aus der Lokalität Popice
aus dem Jahr 1919. Es handelte sich um Privateigentum
eines Bewohners von Práče und trotz des schlechten Zustandes war es eindeutig ein Birkhuhn und das Datum
und die Lokalisierung auf dem Unterlage waren leserlich. Es gelang leider nicht, das Präparat für die museale
Sammlung zu erlangen, und sein heutiger Verbleib ist
unklar (AR). Fiala et al. (2007) führen das Vorkommen von 4–6 Ind. in der Umgebung von Popice und
Havraníky in den Jahren 1947–1950 und 1954–1964
an, vor allem an Waldlichtungen, zuletzt wurde 1 Ind.
im Jahr 1964 bei Popice festgestellt (SF in verb.). In
der Umgebung von Vranov wurden Birkhühner noch
um das Jahr 1960 beobachtet (Honzík in Klejdus
1980), zuletzt im Jahr 1972 im Abschnitt Onšov 2 Ind.
(Kučera) und 1 Ind. bei Vranov (Procházka in Fiala et
al. 2007). Sachslehner et al. (1994) analysieren das
Vorkommen des Birkhuhnes im österreichischen Waldviertel, wobei aus ihrer Arbeit hervorgeht, dass die Art
in Podyjí westlich von Retz vorkam, aber zwischen den
Jahren 1930 und 1960 verschwand. Rezent bleibt eine
vereinzelte, unbestätigte Angabe von Jacob Gratzer, der
am 8. 6. 2003 zwischen der Thaya und der Gemeinde
Čížov eine Brustfeder des Birkhuhnes fand und später
aus einem gemischten Waldbestand die Stimme eines
Männchens hörte. Er kennt die Art und ihre Lautäußerungen gut, da er als Förster und Jäger in Tirol tätig war.
Erst nach einer Anfrage bei der Verwaltung des NPT
wurde er sich der Bedeutung seines Fundes bewusst,
informierte darüber und beschrieb ihn nach einer Bitte
der Verwaltung des NPP detailliert in einem Brief vom
14. 7. 2003. Das Vorkommen eines Birkhuhnmännchens im Juni an einer Lokalität, die Dutzende Kilometer vom nächsten regelmäßigen Brutplatz entfernt
ist, ist sehr ungewöhnlich, da es sich um eine örtlich
gebundene Art handelt, die in der nähren Umgebung
ihres Schlupfortes bleibt. Erwachsene Hähne haben
relativ kleine Territorien und bewegen sich im Großteil
des Jahres in der Nähe des Balzplatzes. Nur jüngere
Männchen fliegen weiter weg, um mehrere Balzplätze
aufzusuchen. Andererseits sind Überflüge von Birkhühnern in Entfernungen hunderter Kilometer bekannt,
meist aber während des frühen Herbstes, was wohl
mit einer möglichen Nahrungsknappheit zusammenhängt (Cepák et al. 2008). Was die Laute betrifft, so
ist bekannt, dass der Hahn auch außerhalb der Balzzeit
zu hören ist, zum Beispiel als Warnstimme (Glutz von
Blotzheim et al. 1973). Daraus geht hervor, dass die
oben beschriebene Beobachtung zwar sehr ungewöhnlich ist, aber im Rahmen der natürlichen Ausbreitungsmöglichkeiten der Art ist.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Koroptev polní obývá téměř celou Evropu, od 50. let
minulého století se datuje silný, plošný úbytek početních stavů (Šťastný et al. 2006). Také v ČR se přesunula z kategorie běžné lovné zvěře mezi druhy chráněné
zákonem. Na Znojemsku se v současnosti lze setkat
většinou pouze s jednotlivými páry, méně často rodinkami či menšími hejnky, bez zřejmé preference nějaké
oblasti. Jejich početnost v některých oblastech ovlivňuje vypouštění uměle odchovaných jedinců mysliveckými sdruženími.

Das Rebhuhn bewohnt fast ganz Europa, seit den 50er
Jahren des vorigen Jahrhunderts wird eine deutliche,
großflächige Abnahme der Bestandszahlen angeführt
(Šťastný et al. 2006). Auch in Tschechien wurde es
aus der Kategorie des üblichen Jagdwildes zu den gesetzlich geschützten Arten verschoben. In der Region
Znojmo sind heute meist nur vereinzelte Paare anzutreffen, seltener Familien oder kleinere Ketten, ohne dass
eine Präferenz bestimmter Gebiete sichtbar wäre. Die
Bestände werden in manchen Gebieten durch das Freilassen in Gefangenschaft herangezogener Individuen
durch Jagdvereine beeinflusst.

Situace v NPP/NPT (44 údajů; Z–17, V–27)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Celoroční výskyt, hnízdění prokázáno. Silně
ubývající druh, velikost hnízdní populace
po roce 2005 odhadována na 3–5 párů. Preferuje
východní část sledovaného území.
Ve sledovaném území je koroptev vázána na zemědělskou krajinu ochranného pásma. Její hnízdění bylo
doloženo pozorováním rodinek např. 10. 6. 2001
u Hnanic (1 pull., MV, KW), 18. 7. 2001 u Horního
Břečkova (AR) nebo 24. 6. 2003 na Havranickém vřesovišti (min. 5 pull., MV, VB, MP). V minulosti obývala
početně jak západ, tak východ NPP, což dokládá např.
Peřinka (1904, 1906). Konkrétních údajů je však až
do 90. let 20. století málo, což lze přičíst mimo jiné skutečnosti, že koroptev jako běžný druh nebyla registrována. Při cíleném průzkumu, který předcházel publikaci Martiška et al. (1995), nebyla zjištěna jen u dvou
obcí ochranného pásma NPP – u Podmyčí a Čížova.
U Podmyčí byl její výskyt později doložen – při cestě
na Felling bylo menší hejnko pozorováno 14. 8. 2005
(SK in litt.). Pro Čížovsko shrnul vývoj populace MR
(in verb.) – po roce 1966 se v okolí obce vyskytovalo několik hejnek, která však postupně ubývala, až
kolem roku 1975 koroptev zmizela zcela. V roce 1991
se objevil pár, který však nezahnízdil a časem se ztratil.
Naposled tu byl výskyt druhu doložen 28. 8. 2004, kdy
byl nalezen mrtvý samec (leg. JR). V okolí Vranova nad
Dyjí byla koroptev zjištěna jen 22.–26. 4. 1993 – 4 ex.
(Reiter et al. 1993), u Lesné jen 25. 5. 1994 – 1 pár
(JM in Martiško et al. 1995) a u Horního Břečkova
jen 18. 7. 2001 (viz výše). Běžnější bývala v okolí obcí
dále na východ, ale i zde většinou vymizela. Kolem
Lukova byla zjišťována hlavně u objektů zemědělského
družstva a v polích směrem na Podmolí – 12. 12. 1994

Situation im NPP/NPT
(44 Angaben; W–17/O–27)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
Ganzjähriges Vorkommen, Brut nachgewiesen.
Stark abnehmende Art, die Größe der Brutpopulation nach dem Jahr 2005 wird auf 3–5 Paare
geschätzt. Zieht den östlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Im Untersuchungsgebiet ist das Rebhuhn an die
Agrarlandschaft in der Schutzzone gebunden. Beobachtungen von Familien belegt ein Brutvorkommen,
z. B. am 10. 6. 2001 bei Hnanice (1 pull., MV, KW),
am 18. 7. 2001 bei Horní Břečkov (AR) oder am
24. 6. 2003 auf der Heide in Havraníky (min. 5 pull.,
MV, VB, MP). In der Vergangenheit besiedelte die Art
zahlreich sowohl den Westen als auch den Osten des
NPP in größerer Zahl, was z. B. durch Peřinka (1904,
1906) belegt wird. Konkrete Angaben sind aber bis zu
den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts selten, was unter
anderem darauf zurückzuführen ist, dass das Rebhuhn
als übliche Art nicht registriert wurde. Im Rahmen einer
gezielten Untersuchung, die der Publikation Martiško
et al. (1995) vorausging, wurde das Rebhuhn bei allen
Gemeinden der Schutzzone des NPP mit Ausnahme
von Podmyče und Čížov festgestellt. Später wurde sein
Vorkommen auch bei Podmyče belegt – beim Weg
nach Felling wurde am 14. 8. 2005 eine kleinere Kette
beobachtet (SK in litt.). Für die Umgebung von Čížov
wurde die Entwicklung der Population von MR (in
verb.) zusammengefasst – nach dem Jahr 1966 kamen
hier einige kleinere Ketten vor, die aber allmählich
abnahmen, bis das Rebhuhn um das Jahr 1975 gänzlich
verschwand. Im Jahr 1991 tauchte ein Paar auf, das aber
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bylo u rozcestí Příčky zaznamenáno vůbec největší
hejnko zjištěné ve sledovaném území – 17 ex. (VŠ in
Martiško et al. 1995). Naposled byl v této oblasti pozorován za tvrdé zimy 2005/06 (26. 2. 2006) osamělý
jedinec u zemědělské farmy (VŠ). V okolí Mašovic byla
koroptev naposled zjištěna 4. 6. 2005 – 1 pár u silnice
do Podmolí (VŠ), u Hradiště 20 . 6. 2005 – 2 ex. na
terasách (VK). Ani v otevřené krajině mezi Znojmem
a Hnanicemi není situace o mnoho lepší. Kolem Havraníků a Hnanic není druh v posledních letech zaznamenáván, naposled zde byl zjištěn 1 ex. 28. 5. 2005
na vřesovišti (MV), resp. 1 pár 18. 4. 2005 u objektu
bývalé roty PS (VŠ). Po roce 2006 tak zůstává jedinou
oblastí, kde se koroptve prokazatelně udržely, krajina
mezi Popicemi a Konicemi: 16. 2. 2009 bylo u odbočky
do Konic ze silnice Znojmo – Hnanice zjištěno hejnko
8 ex. (MV, ZV), 16. 5. 2011 byl na Popických kopečcích pozorován 1 pár (RS in verb.) a 17. 5. 2011 u cesty
v polích mezi oběma obcemi 1 ex. (PL in verb.). Jedná se
však o území, kde místní myslivecké sdružení populaci
druhu cíleným vypouštěním posiluje (MiK in verb.).
Konkrétní opatření v zemědělské krajině směřující
k její větší diverzifikaci, zvýšení podílu úhorů či jen extenzivně využívaných ploch, výsadby dřevin včetně keřů
apod. jsou pro udržení koroptve polní ve sledovaném
území nezbytná.
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nicht brütete und mit der Zeit wieder verschwand. Der
letzte belegte Fund der Art stammt vom 28. 8. 2004, als
ein totes Männchen gefunden wurde (leg. JR). In der
Umgebung von Vranov nad Dyjí wurde das Rebhuhn
nur am 22.–26. 4. 1993 gefunden – 4 Ind. (Reiter
et al. 1993), bei Lesná nur am 25. 5. 1994 – 1 Paar
(JM in Martiško et al. 1995) und bei Horní Břečkov
nur am 18. 7. 2001 (siehe oben). Geläufiger war es
in der Umgebung der östlicher gelegenen Gemeinden, verschwand aber auch hier in den meisten Fällen.
Bei Lukov wurde es besonders bei Objekten der Agrargenossenschaft und in den Feldern in Richtung Podmolí
gesehen – am 12. 12. 1994 wurde an der Wegkreuzung
Příčky die überhaupt größte Kette im Untersuchungsgebiet gesehen – 17 Ind. (VŠ in Martiško et al. 1995).
Zuletzt wurde hier während des strengen Winters
2005/06 (26. 2. 2006) ein vereinzeltes Exemplar beim
landwirtschaftlichen Betrieb beobachtet (VŠ). In der
Umgebung von Mašovice wurde das Rebhuhn zuletzt
am 4. 6. 2005 gesehen – 1 Paar bei der Straße nach
Podmolí (VŠ), bei Hradiště am 20. 6. 2005 – 2 Ind.
auf den Terrassen (VK). Auch in der offenen Landschaft zwischen Znojmo und Hnanice ist die Situation
nicht besser. Rund um Havraníky und Hnanice wird
die Art in den letzten Jahren nicht verzeichnet, zuletzt
wurde 1 Ind. am 28. 5. 2005 in der Heide gesehen
(MV) bzw. 1 Paar am 18. 4. 2005 beim Objekt der
ehemaligen Grenzschutztruppen (VŠ). Nach dem Jahr
2006 bleibt somit die Landschaft zwischen Popice und
Konice das einzige Gebiet, wo das Rebhuhn nachweislich zu finden ist: am 16. 2. 2009 wurde eine Kette mit
8 Ind. an der Abzweigung nach Konice von der Straße
Znojmo – Hnanice gesehen (MV, ZV), am 16. 5. 2011
wurde in Popické kopečky 1 Paar beobachtet (RS in
verb.) und am 17. 5. 2011 bei einem Feldweg zwischen
beiden Gemeinden 1 Ind. (PL in verb.). Hier wird aber
die Population vom örtlichen Jagdverein durch gezielte
Freilassungen gestützt (MiK in verb.).
Um das Rebhuhn im Untersuchungsgebiet zu
erhalten, sind konkrete Maßnahmen in der Agrarlandschaft unerlässlich. Die Landschaft muss diversifiziert
werden, der Anteil von Brachen oder extensiv genutzten
Flächen muss steigen, Gehölze und Sträucher müssen
gepflanzt werden usw.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Křepelka polní obývá Evropu od Islandu a Skandinávie po Středomoří, západní a Střední Asii a Afriku.
Jejím původním hnízdním prostředím jsou stepi a lesostepi, dnes obývá i otevřenou krajinu s poli a loukami,
ale i velmi netypické biotopy jako imisní holiny hor.
V době tahu lze její typické volání slyšet z neobvyklých
míst, například městských parků či střech domů. Početnost v ČR je značně kolísavá. V minulém století se
z velmi hojného lovného ptáka stala na řadě míst vysloveně vzácnou, ale od 80. let 20. století počty hnízdících
párů narůstají (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
lze volání samečků slyšet běžně, a to hlavně z polí, luk
i sušších stepních svahů, někdy však i vysokých porostů
kukuřice či rákosin.

Die Wachtel besiedelt Europa von Island und Skandinavien bis zum Mittelmeer, West- und Mittelasien und
Afrika. Ihr ursprüngliches Brutgebiet sind Steppen und
Waldsteppen, heute bewohnt sie auch offene Landschaften mit Feldern und Wiesen und auch sehr untypische
Habitate wie Immissions-Lichtungen in den Bergen.
Während des Zuges ist ihr typisches Rufen auch an ungewöhnlichen Stellen zu hören, zum Beispiel in städtischen Parks und auf Hausdächern. Die Bestandszahlen
in Tschechien sind sehr variabel. Im vorigen Jahrhundert wurde die Art vielerorts von einem sehr häufigen,
jagdbaren Vogel zu einer Seltenheit, seit den 80er Jahren
des 20. Jahrhunderts steigen aber die Zahlen der Brutpaare wieder an (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo sind die Rufe der Männchen oft zu hören,
vor allem aus Feldern, Wiesen und trockeneren Steppenhängen, manchmal aber auch aus hohen Mais- oder
Schilfbeständen.

Situace v NPP/NPT (68 údajů; Z–28/V–40)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Pravidelný výskyt v květnu – srpnu, velikost
hnízdní populace odhadována na 20–40 párů.
Preferuje východní část sledovaného území.

Situation im NPP/NPT
(68 Angaben; W–28/O–40)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel in der Umgebung
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Křepelka polní se ve sledovaném území běžně a pravidelně vyskytuje. Jediný údaj o hnízdění podala obyvatelka Hradiště, která 7. 7. 2001 pozorovala na své zahradě
křepelku s mláďaty a zmínila se o tom jako účastnice tradičního Vítání ptačího zpěvu v NPP.
První údaj o křepelce polní ze sledovaného území
pochází od V. Čapka, který v červenci 1919 zaznamenal více volajících kohoutků v polích okolo Vranova nad
Dyjí (Hachler 1942). Další údaje se datují od 90. let
20. století, přičemž v mezidobí se druh ve sledovaném
území jistě vyskytoval, jen mu nebyla věnována pozornost. V posledních 20 letech jsou volající kohoutci zaznamenáváni v katastrech všech obcí NPP, nejčastěji v obilných polích. Oblíbené jsou však i jiné biotopy,
především vřesoviště – na Havranickém vřesovišti zjistil
hlas křepelky 15. 7. 1990 V. Mrlík a 11. 5. 1993 JM (in
Martiško et al. 1995), 16. 5. 2005 VK, 20. 6. 2006
VŠ a VK (slyšeni 2 ƃ) a 8. 8. 2009 MV, na Popických
kopečcích 8. 7. 2000 MŠ (in verb.) a 2. 5. 2006 VK,
na Starých vinicích 16. 5. 2005 VK nebo na Kraví hoře
21. 6. 2005 GČ (in litt.). Využívány jsou často i travní
porosty různého charakteru, o čemž svědčí zjištění
hlasu křepelky ze starého sadu u Popic 24. 5. 1993 (JM
in Martiško et al. 1995), z louky u Klaperova potoka na
Čížovsku 18. 7. 1998 (LR in litt.), Mašovické střelnice
3. 5. 2001 (4 ƃ), 9. 5. 2003, 28. 5. 2009 a 16. 6. 2011
(MV), Širokého pole 27. 5. 2005 (VK, VŠ), zahrádek
na Hradišti 4. 6. 2005 (2 ƃ, VŠ) nebo Hradišťských
teras 20. 6. 2005 (VK). 18. 5.–29. 7. 1993 se 1 kohoutek
pravidelně ozýval z hrachového pole u Hradiště (JVa
in Martiško et al. 1995). Nejvíce křepelek najednou
bylo zjištěno 12. 6. 2007 v okolí Lukova, kdy byl pozorován 1 pár a zaznamenány hlasy 3 ƃ v poli jižně od zemědělské farmy a dalšího z okraje Nové Vsi (VŠ).
Do sledovaného území se křepelky ze zimovišť vracejí
počátkem května, nejdříve byl druh zaznamenán
26.–27. 4. 1993 u Popic (Reiter et al. 1993). Sledované území opouštějí koncem léta a na podzim, poslední
jedinec byl zjištěn 26. 8. 2011 v Lukově-Nové Vsi,
ozýval se přímo z obce (VŠ).
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Regelmäßiges Vorkommen im Mai – August, die
Größe der Brutpopulation wird auf 20–40 Paare
geschätzt. Zieht den östlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Die Wachtel kommt im Untersuchungsgebiet häufig
und regelmäßig vor. Der einzige Brutnachweis stammt
von einer Bewohnerin von Hradiště, die am 7. 7. 2001
in ihrem Garten eine Wachtel mit Jungtieren beobachtete und dies als Teilnehmerin der traditionellen Begrüßung des Vogelgesanges im NPP erwähnte.
Die erste Angabe über Wachteln im Untersuchungsgebiet stammt von V. Čapek, der im Juli 1919 mehrere
rufende Hähne in den Feldern rund um Vranov nad
Dyjí verzeichnete (Hachler 1942). Weitere Angaben
stammen aus den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts,
wobei die Art in der Zwischenzeit sicherlich im Untersuchungsgebiet vorkam, nur wurde ihr keine Aufmerksamkeit gewidmet. In den letzten 20 Jahren werden rufende
Hähne in den Gemeindegebieten aller Gemeinden des
NPP verzeichnet, meist in Getreidefeldern. Beliebt sind
aber auch andere Habitate, vor allem die Heide – Wachtelstimmen in der Heide bei Havraníky hörte V. Mrlík
am 15. 7. 1990 und JM am 11. 5. 1993 (in Martiško
et al. 1995), VK am 16. 5. 2005, VŠ und VK am 20. 6.
2006 (es wurden 2 ƃ gehört) und MV am 8. 8. 2009,
in Popické kopečky MŠ (in verb.) am 8. 7. 2000 und VK
am 2. 5. 2006, in Staré vinice VK am 16. 5. 2005 und
GČ in Kraví hora am 21. 6. 2005 (in litt.). Oft werden
auch unterschiedliche grasige Lebensräume genutzt, das
bezeugen Wachtelstimmen in einem alten Obstgarten
bei Popice vom 24. 5. 1993 (JM in Martiško et al.
1995), aus einer Wiese beim Klaperův-Bach bei Čížov
vom 18. 7. 1998 (LR in litt.), bei Mašovická střelnice
vom 3. 5. 2001 (4 ƃ), 9. 5. 2003, 28. 5. 2009 und
vom 16. 6. 2011 (MV), bei Široké pole vom 27. 5. 2005
(VK, VŠ), in Gärten in Hradiště vom 4. 6. 2005 (2 ƃ,
VŠ) und auf den Hradišťské-Terrassen vom 20. 6. 2005
(VK). Im Zeitraum 18. 5.–29. 7. 1993 war 1 Hahn regelmäßig aus einem Erbsenfeld bei Hradiště zu hören
(JVa in Martiško et al. 1995). Die meisten zeitgleich
nachgewiesenen Wachteln wurden am 12. 6. 2007
in der Umgebung von Lukov verzeichnet, es wurde
1 Paar beobachtet und die Stimmen von 4 ƃ gehört,
und zwar in einem Feld südlich des Bauernhofs und am
Rand von Nová Ves (VŠ).
Die Wachteln kehren Anfang Mai aus den Winterquartieren in das Untersuchungsgebiet zurück, am frühesten wurde die Art am 26.–27. 4. 1993 bei Popice
registriert (Reiter et al. 1993). Sie verlassen das Untersuchungsgebiet im Spätsommer und Herbst, das letzte
Exemplar wurde am 26. 8. 2011 in Lukov-Nová Ves
vermerkt, es war direkt aus der Ortschaft zu hören (VŠ).
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Výskyt v širším kontextu
Přirozený areál bažanta obecného zasahuje do Evropy
jen v její nejvýchodnější části, převážně se nachází v Asii.
Jeho původním prostředím jsou údolí řek s rozsáhlými
rákosinami. V různých částech Evropy byl vysazován již
od starověku, z území dnešní ČR je jeho chov doložen
v 11. století. Z ptáků uniklých ze zajetí se na mnoha
místech vytvořily divoké populace, jejichž velikost
postupně narůstala. Po roce 1970 se však počty bažantů
v přírodě výrazně snížily. Protože jde o oblíbenou
lovnou zvěř, jsou jeho početní stavy neustále doplňovány umělými odchovy (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je situace obdobná, je zde několik bažantnic a na
řadě míst jsou vypouštěni uměle odchovaní ptáci.

Das natürliche Verbreitungsgebiet des Fasans reicht nur
in seinem westlichsten Teil nach Europa hinein, vorwiegend liegt es in Asien. Sein ursprünglicher Lebensraum sind Flusstäler mit großflächigen Schilfbeständen.
Er wurde schon seit dem Altertum in verschiedenen
Teilen Europas ausgesetzt, auf dem Gebiet des heutigen
Tschechien ist seine Zucht seit dem 11. Jahrhundert
belegt. Aus der Gefangenschaft entkommene Vögel
bildeten vielerorts wilde Populationen, deren Größe
allmählich wuchs. Nach dem Jahr 1970 sanken aber
die Fasanenbestände in der Natur merklich ab. Da es
sich um ein beliebtes Jagdwild handelt, werden seine
Bestände andauernd durch ausgesetzte Vögel ergänzt
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo ist die Situation ähnlich, es befinden sich hier einige Fasanengehege und in Gefangenschaft aufgezogene Vögel werden
an zahlreichen Stellen ausgesetzt.

Situation im NPP/NPT
(75 Angaben; W–14/O–61)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel in der Umgebung
Ganzjähriges Vorkommen, 3–5 Weibchen
brüten regelmäßig. Zieht den östlichen Teil
des Untersuchungsgebietes vor.

Situace v NPP/NPT (75 údajů; Z–14/V–61)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Celoroční výskyt, pravidelně hnízdí 3–5 samic.
Preferuje východní část sledovaného území.
Bažant obecný se ve sledovaném území vyskytuje celoročně, hnízdění bylo prokázáno například pozorováním rodinky s 10 juv. 16. 9. 2011 při silnici
z Horního Břečkova na Čížov (AR). Martiško et al.
(1995) označují výskyt bažanta v NPP za pravidelný, zvlášť početným byl v otevřené krajině jeho jihovýchodní části. V dalších letech, zvláště po roce 2000,
byl jeho výskyt kolem obcí v západní části sledovaného území spíše vzácný, omezený na jednotlivé ptáky
v hnízdní době (výše uvedené pozorování rodinky je
výjimkou, souvisí zřejmě s vypouštěním uměle odchovaných bažantů, které realizuje místní myslivecké sdružení
– JS in verb.). Ve východní části NPP jsou bažanti početnější, při pravidelném sčítání ptáků dle metodiky JPSP
v otevřené krajině mezi Znojmem a Hnanicemi v letech
2002–2011 byli v jednotlivých letech zjištěni v početnosti 2–37 ex. (MV).

Der Fasan kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, Brutnachweise liegen zum Beispiel durch die
Beobachtung einer Familie mit 10 Juv. am 16. 9. 2011
bei der Straße aus Horní Břečkov nach Čížov vor (AR).
Martiško et al. (1995) bezeichnen das Vorkommen
des Fasans im NPP als regelmäßig, besonders zahlreich
war er in der offenen Landschaft im südöstlichen Teil
des Nationalparks. In den folgenden Jahren, besonders
nach 2000, war sein Vorkommen rund um die Gemeinden im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes eher
selten und beschränkte sich auf einzelne Vögel während
der Brutzeit (die oben angeführte Beobachtung einer
Familie stellt eine Ausnahme dar und hängt wahrscheinlich mit der Freilassung von in Gefangenschaft
aufgezogenen Fasanen durch den hiesigen Jagdverein
zusammen – JS in verb.). Im östlichen Teil des NPP sind
die Fasanen zahlreicher. Im Rahmen der regelmäßigen
ornithologischen Erhebungen in der offenen Landschaft zwischen Znojmo und Hnanice in den Jahren
2002–2011 nach der Methodik JPSP (Einheitliches
Programm zur Vogelzählung in Tschechien) wurden
2–37 Ind. festgestellt (MV).
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Potáplice severní
Prachttaucher
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Mladá potáplice severní, Znojmo, únor 1990 | Der junge Prachttaucher, Znojmo, Februar 1990

Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Potáplice severní hnízdí na větších, hlubokých jezerech
severní Evropy a Ameriky, místy však zasahuje hluboko
k jihu – obývá např. i polopouštní jezera Kazachstánu. V ČR se vyskytuje na tahu a v zimě, a to ze všech
potáplic nejčastěji (Hudec 1994).

Der Prachttaucher brütet an größeren, tiefen Seen
Nordeuropas und Amerikas, sein Vorkommen reicht
aber mancherorts tief in den Süden – er bewohnt zum
Beispiel auch die Seen in der Halbwüste Kasachstans.
In Tschechien kommt die Art während des Zuges und
im Winter vor und ist hier der häufigste Seetaucher
(Hudec 1994).

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–1/V–1)
MARTIŠKO et al. 1995: zimování
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Ojedinělý výskyt v zimě a na jarním tahu.

Potáplice severní byla ve sledovaném území zjištěna jen
dvakrát. 12. 1. 1992 pozoroval 1 ex. na Dyji u Gališe
Tunka (1994) a 2. 3. 1997 byl 1 ex. zjištěn na Znojemské přehradě (Fiala et al. 2007). Vztah ke sledovanému
území má pak ještě nález poraněného nedospělého ptáka
v únoru 1990, který přistál na silnici u Nového Šaldorfa
a po několika dnech rekonvalescence byl vypuštěn na
Znojemské přehradě (viz foto).

Situation im NPP/NPT
(2 Angaben; W–1/O–1)
MARTIŠKO et al. 1995: Überwinterung
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Vereinzeltes Vorkommen im Winter und während
des Frühlingszuges.
Der Prachttaucher wurde im Untersuchungsgebiet nur
zweimal festgestellt. Am 12. 1. 1992 beobachtete Tunka
(1994) 1 Ind. an der Thaya bei Gališ und am 2. 3. 1997
wurde 1 Ind. am Stausee Znojmo verzeichnet (Fiala et
al. 2007). Einen Bezug zum Untersuchungsgebiet hat
noch der Fund eines verletzten Jungtier im Februar
1990, das auf der Straße bei Nový Šaldorf landete und
nach einigen Erholungstagen am Stausee Znojmo freigelassen wurde (siehe Foto).
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Potápka malá
Zwergtaucher
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Potápka malá obývá celý Starý svět, ve 20. století se její
areál rozšířil k severu do Švédska a Norska. Hnízdí na
mělkých vodních plochách s porosty vodních rostlin.
V ČR je široce rozšířená (Šťastný et al. 2006). Na
Znojemsku hnízdí na řadě vodních ploch, oblíbeným
hnízdištěm jsou např. Vrbovecký rybník nebo rybníky
u Šafova, nepravidelně hnízdí i v Mašovickém lomu.

Der Zwergtaucher bewohnt die gesamte Alte Welt,
im 20. Jahrhundert vergrößerte sich sein Verbreitungsgebiet nach Norden hin, und zwar nach Schweden und
Norwegen. Er brütet an seichten stehenden Gewässern
mit Beständen von Wasserpflanzen. In Tschechien ist
er weit verbreitet (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo brütet er an einer Reihe von Wasserflächen, ein
beliebter Brutplatz sind zum Beispiel der VrboveckýTeich oder die Teiche bei Šafov, manchmal brütet er
auch im Steinbruch Mašovice.

Situace v NPP/NPT (62 údajů; Z–44/V–18)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: zimní host, průtah, hnízdí v okolí
Celoroční výskyt, hnízdění prokázáno jen
na rybnících v okolí Čížova, velikost hnízdní
populace odhadována na 1–3 páry, po roce 2005
spíše méně. Zimuje v počtu až 12 jedinců. Preferuje západní část sledovaného území.

MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Wintergast, Durchzügler, Brutvogel
in der Umgebung
Ganzjähriges Vorkommen, Brutnachweise
gelangen nur an den Teichen in der Umgebung
von Čížov, die Größe der Brutpopulation wird
auf 1–3 Paare geschätzt, nach dem Jahr 2005
eher weniger. Überwintert in Anzahlen von bis
zu 12 Exemplaren. Zieht den westlichen Teil des
Untersuchungsgebietes vor.
Der Zwergtaucher kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor. Während der Brutzeit wird er an
den Teichen bei Čížov beobachtet, eine erfolgreiche
Brut wurde am Čížovský lesní-Teich nachgewiesen,
und zwar durch die Beobachtung von 3 ad. und 3 pull.
am 11. 6. 1997 und durch den Fund eines benutzten
Nestes am Čížovský nový-Teich an demselben Tag (AR,
JC). Auch MR (in verb.) wusste vor dem Jahr 2000 von
einem Brutvorkommen dieser Art in der Umgebung
von Čížov, am Čížovský nový-Teich brüteten 2 Paare,
am Čížovský malý-Teich handelte es sich um 1 Paar.
Alle weiteren Brutzeitvorkommen des Zwergtauchers
betreffen ebenfalls dieses Gebiet: am Čížovský lesníTeich wurden jeweils 2 Paare am 15. 7. 1993 (beide in
der Balz, Martiško et al. 1995) und am 13. 5. 2001
festgestellt, 1 Paar am 10. 6. 2003 (VŠ), am Čížovský
nový-Teich war es 1 Ind. am 15. 7. 1993 (Martiško et
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Potápka malá se ve sledovaném území vyskytuje celoročně. V hnízdní době bývá zjišťována na rybnících
kolem Čížova, hnízdění bylo prokázáno na Čížovském
lesním rybníku 11. 6. 1997 pozorováním 3 ad. a 3 pull.
a téhož dne nálezem použitého hnízda na Čížovském
novém rybníku (AR, JC). Také MR (in verb.) před rokem
2000 hnízdění druhu z Čížovska znal, na Čížovském

Situation im NPP/NPT
(62 Angaben; W–44/O–18)

Zima | Winter

Obr. 5. – Počet potápek malých na řece Dyji v NPP/NPT v zimách
2004/05–2010/11 podle výsledků zimního sčítání vodních
ptáků
Abb. 5. – Die Anzahl der Zwergtaucher auf dem Fluß Thaya im NPP/
NPT in den Wintern 2004/05–2010/11 gemäß den Ergebnissen der Winterzählung der Wasservögel
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novém rybníku v počtu 2 párů, na Čížovském malém
hnízdíval 1 pár. I všechny hnízdní výskyty potápky malé
se týkají uvedené oblasti: na Čížovském lesním rybníku
byly zjištěny 2 páry 15. 7. 1993 (oba v toku, Martiško
et al. 1995) a 13. 5. 2001, 1 pár 10. 6. 2003 (VŠ),
na Čížovském novém byl 1 ex. pozorován 15. 7. 1993
(Martiško et al. 1995) a 2. 5. 1996 (AR), na Čížovském malém 1 pár 15. 7. 1993 (Martiško et al. 1995)
a 10. 6. 1996 (AR). Zcela výjimečně se potápka malá
v hnízdní době vyskytuje na řece Dyji – 23. 7. 2009 byl
pod Vraní skálou pozorován 1 ex. (VŠ).
Pravidelným zimovištěm je pro potápku malou řeka
Dyje. Většinou lze jednotlivé ptáky zastihnout v kterémkoli úseku, více potápek se shromažďovalo především ve Znojmě pod hrází přehrady – 17. 12. 1993 tu až
po železniční most bylo napočítáno 7 ex. a 18. 12. 1994
12 ex. (JM, resp. AR in Martiško et al. 1994), nebo
ve Vranově nad Dyjí – 17. 12. 1993 bylo zaznamenáno 8 ex. (JVa in Martiško et al. 1995) a 11. 2. 1996
4 ex. (AR). Po roce 2000 počty zimujících potápek
klesly, údaje o počtu jedinců zjištěných při pravidelném zimním sčítání vodních ptáků v zimách 2004/05–
2010/11 udává obr. 5.
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al. 1995) und am 2. 5. 1996 (AR), am Čížovský malýTeich je 1 Paar am 15. 7. 1993 (Martiško et al. 1995)
und am 10. 6. 1996 (AR). Der Zwergtaucher kommt
während der Brutzeit ausnahmsweise auch an der Thaya
vor – am 23. 7. 2009 wurde unterhalb des Vraní-Felsens
1 Ind. beobachtet (VŠ).
Die Thaya stellt für den Zwergtaucher ein regelmäßiges
Winterquartier dar. Einzelne Vögel sind meist in allen
Abschnitten anzutreffen, mehrere Zwergtaucher hielten
sich vor allem in Znojmo unterhalb des Staudammes
auf – am 17. 12. 1993 wurden hier bis zur Eisenbahnbrücke 7 Ind. gezählt und am 18. 12. 1994 waren es
12 Ind. (JM bzw. AR in Martiško et al. 1994), weiters
auch in Vranov nad Dyjí – am 17. 12. 1993 wurden
8 Ind. verzeichnet (JVa in Martiško et al. 1995) und
am 11. 2. 1996 waren es 4 Ind. (AR). Nach dem Jahr
2000 sanken die Zahlen der überwinternden Zwergtaucher, zu Angaben aus den regelmäßigen Winterwasservogelzählungen 2004/05–2010/11 siehe Abb. 5.
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Potápka roháč
Haubentaucher
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Potápka roháč obývá Starý svět, její areál je v severní
Eurasii souvislý, v Africe, jižní Asii a Austrálii ostrůvkovitý. Hnízdí na větších vodních plochách s litorálními porosty a vyšší průhledností vody. V ČR osídluje
celé území, spíše nižší polohy. Od roku 1989 do roku
2003 se velikost její hnízdní populace snížila o cca 30 %.
Příčinou je zřejmě podobně jako u potápky malé zvýšení
intenzity využívání rybníků (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku jde o poměrně hojný druh, který využívá
především potravní nabídky násadových rybníků, kde
hnízdí ve vyšších počtech – Šumický horní rybník,
Týnský rybník, výtažníky Jaroslavických rybníků apod.

Der Haubentaucher bewohnt die Alte Welt, sein Verbreitungsgebiet bedeckt das nördliche Eurasien flächig,
in Afrika, Südasien und Australien ist er stellenweise zu
finden. Er brütet an größeren Wasserflächen mit Litoralbewuchs und guter Durchsichtigkeit des Wassers.
In Tschechien bewohnt er das gesamte Landesgebiet,
mit einem Schwerpunkt in niedrigeren Lagen. Zwischen
den Jahren 1989 und 2003 sank die Größe seiner Brutpopulation um etwa 30 %. Ähnlich wie beim Zwergtaucher liegt der Grund wohl in der intensiveren Nutzung
der Teiche (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo
handelt es sich um eine recht häufige Art, die vor allem
das Nahrungsangebot in den Setzteichen nutzt und dort
in größeren Zahlen brütet – zum Beispiel am Teich
Šumický horní, am Týnský-Teich, in den Aufzuchtteichen der Jaroslavické-Teiche usw.

Situace v NPP/NPT (5 ůdajů; Z–3/V–2)
MARTIŠKO et al. 1995: zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Vzácný výskyt v zimě, ojediněle na jarním tahu
či v hnízdní době.
V hnízdní době byla potápka roháč ve sledovaném
území zjištěna jen jednou – 1 ex. přeletoval 17. 5. 2011
v podvečerních hodinách podél hrany lesa u Hnanic

Situation im NPP/NPT
(5 Angaben; W–3/O–2)
MARTIŠKO et al. 1995: Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
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k jihu (MV, VŠ). Další výskyty svědčí o nepravidelných
zastávkách v mimohnízdním období, většina spadá
do zimy: 21. 2. 1969 byl 1 ex. dokladován u Podmolí
(inv. č. 806, Reiter 2002), 28. 12. 1991 byl 1 ex. pozorován na Jejkalech a téhož dne 1 ex. na řece pod zámkem
ve Vranově nad Dyjí (Reiter 1994), 26. 3. 2006 pak
1 ex. tamtéž (MM in litt.).

80

Seltenes Vorkommen im Winter, vereinzelt
während des Frühlingszuges oder während der
Brutzeit.
Während der Brutzeit wurde der Haubentaucher
im Untersuchungsgebiet nur einmal festgestellt – 1 Ind.
überflog am 17. 5. 2011 in den Abendstunden entlang
des Waldrandes bei Hnanice in Richtung Süden (MV,
VŠ). Weitere Vorkommen deuten auf unregelmäßige
Aufenthalte außerhalb der Brutzeit hin, die meisten
fallen in den Winter: am 21. 2. 1969 wurde 1 Ind.
bei Podmolí belegt (Inventarnr. 806, Reiter 2002),
am 28. 12. 1991 wurde 1 Ind. an den Jejkaly-Teichen
beobachtet und an demselben Tag 1 Ind. am Fluss unterhalb des Schlosses Vranov nad Dyjí (Reiter 1994),
am 26. 3. 2006 dann 1 Ind. ebendort (MM in litt.).
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Potápka černokrká
Schwarzhalstaucher
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Potápka černokrká osídluje mělké, eutrofní vodní plochy
s bohatými litorálními porosty a plochami volné hladiny
v Eurasii, Severní Americe a jižní, lokálně i východní
Africe. V ČR bývala ještě v 60. letech 20. století velmi
hojná s koloniemi čítajícími i 300 párů. Následoval
však dlouhodobý, soustavný ústup druhu (Šťastný et
al. 2006). Na Znojemsku hnízdily v 70. a 80. letech
20. století i desítky párů na Týnském či Miroslavském
rybníku nebo na rybnících u Jaroslavic, po roce 2000 je
hnízdění již jevem výjimečným. Na Šafovských rybnících nebylo hnízdění prokázáno.

Der Schwarzhalstaucher besiedelt seichte, eutrophisierte
Gewässer mit reichem Litoralbewuchs und freien Wasserflächen in Eurasien, Nordamerika, Südafrika und
stellenweise auch Ostafrika. In Tschechien war er noch
in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr zahlreich,
seine Kolonien zählten bis zu 300 Paare. Danach folgte
aber eine langfristige, gleichmäßige Abnahme der Art
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo brüteten
in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts
Dutzende Paare am Týnský- oder Miroslavský-Teich
oder an den Teichen bei Jaroslavice, seit dem Jahr 2000
brütet hier der Schwarzhalstaucher nur mehr ausnahmsweise. An den Šafovské-Teichen wurde nie eine Brut
nachgewiesen.

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–2/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí konkrétní zpráva
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Ojedinělý výskyt v hnízdní době roku 1998.

Potápka černokrká nenachází ve sledovaném území
vhodné biotopy. Úvahy o jejím výskytu se zakládají
na skutečnosti, že byla zjištěna v roce 1991 ve vývržcích výra velkého na Kozích stezkách (Obuch 1992)
– mohla však být ulovena mimo NPP/NPT. Jediným
konkrétním údajem je pozorování 1 ex. na Čížovském
lesním rybníku 27. 6. 1998 (MŠ in litt.).

Situation im NPP/NPT
(2 Angaben; W–2/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: konkrete Angaben fehlen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
Vereinzeltes Vorkommen während der Brutzeit
im Jahr 1998.
Der Schwarzhalstaucher findet im Untersuchungsgebiet keine geeigneten Habitate. Überlegungen über
sein Vorkommen gehen davon aus, dass er im Jahr
1991 im Gewölle eines Uhus in Kozí stezky festgestellt
wurde (Obuch 1992) – er konnte aber außerhalb von
NPP/NPT erbeutet worden sein. Die einzige konkrete
Angabe ist die Beobachtung von 1 Ind. am Čížovský
lesní-Teich vom 27. 6. 1998 (MŠ in litt.).
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Kormorán velký
Kormoran
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Kormoráni velcí na Vraní věži pod vranovským zámkem v zimě | Die Kormorane auf dem Krähenturm unterhalb des Schlosses Vranov im Winter

Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Kormorán velký byl v mnoha zemích Evropy během
19. století vyhuben, díky přísné ochraně se však jeho
stavy od roku 1970 zvyšují a tento trend trvá dodnes.
V ČR vznikla první novodobá stabilní kolonie v roce
1982 na Střední nádrži vodního díla Nové Mlýny
(Šťastný et al. 2006). V roce 2009 hnízdilo v ČR
312 párů v 6 koloniích, na jižní Moravě jsou tři z nich
(Musil et al. 2009a). Počty kormoránů jsou však vysoké
především v mimohnízdní době, kdy se na našich
vodách objevují ptáci ze severní Evropy. Jejich lednové
počty v celé republice se v letech 2004–2009 pohybovaly mezi cca 7 000–12 000 ex. (Musil et al. 2009b).

Der Kormoran wurde während des 19. Jahrhunderts
in zahlreichen europäischen Ländern ausgerottet, dank
des strengen Schutzes wachsen aber seine Bestände seit
dem Jahr 1970 und dieser Trend dauert bis heute an.
Die erste neuzeitliche, stabile Kolonie in Tschechien
entstand im Jahr 1982 am mittleren Stausee der Stauanlage Nové Mlýny (Šťastný et al. 2006). Im Jahr
2009 brüteten in Tschechien 312 Paare in 6 Kolonien,
drei davon befinden sich in Südmähren (Musil et al.
2009a). Die Zahl der Kormorane ist aber besonders
außerhalb der Brutzeit hoch, wo auf den tschechischen
Gewässern Vögel aus Nordeuropa zu finden sind. Die
Art erreicht in ganz Tschechien während des Monats
Januar in den Jahren 2004–2009 Zahlen zwischen ca.
7 000–12 000 Ind. (Musil et al. 2009b).

Situace v NPP/NPT (167 údajů; Z–86/V–81)
MARTIŠKO et al. 1995: průtah
POLLHEIMER 2001: zimní host

První výskyt dokumentován v roce 1992,
pravidelně zimuje od roku 1995 v počtu
až několika set jedinců.

Situation im NPP/NPT
(167 Angaben; W–86/O–81)
MARTIŠKO et al. 1995: Durchzug
POLLHEIMER 2001: Wintergast
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Počet ex. | Anzahl der Ind.

Kormorán velký byl ve sledovaném území zaznamenán
poprvé 6. 10. 1992, kdy MŠ pozoroval 6 ex. na Znojemské přehradě, dalšího jedince zjistil tamtéž 29. 11. 1994
AR (Martiško et al. 1995). Od zimy 1995/96 se výskyt
druhu na řece v NPP/NPT stává pravidelným, kormoráni se ve větším počtu objevují v prosinci a zdrží
se do března až začátku dubna. Mimo toto období
byli zaznamenáni jen několikrát: 3. 5. 1998 v úseku
Devět mlýnů – Znojemská přehrada 8 ex. (LK in litt.),
12. 7. 1998 u Trauznického mlýna 2 ex. (PN in litt.),
16. 7. 2005 u Devíti mlýnů 1 ex. (JP) a 30. 9. 2006
tamtéž 2 ex. (LK in verb.), 3. 6. 2008 u Papírny 2 ex.
(JKu in litt.) a 28. 9. 2008 na Znojemské přehradě 3 ex.
(MV).
Početnost zimující populace kormorána velkého
v NPP/NPT je od zimy 2004/05 každoročně zjišťována při zimním sčítání vodních ptáků, které probíhá
v polovině ledna. Zaznamenané počty jsou patrné
z obr. 6. Většinou se jedná o desítky jedinců, jen v zimě
2008/09 to byly stovky ptáků, maximum činilo 401 ex.
Naopak minimum kormoránů bylo zjištěno v zimách
2006/07 a 2010/11. Jako u jiných vodních ptáků, kteří
ve sledovaném území zimují, je počet zimujících jedinců
závislý především na situaci v širším území. Pokud jsou
rybníky a dolní toky řek nezamrzlé (zima 2006/07),
ptáci se rozptýlí na širším území a jejich počty na jednotlivých lokalitách jsou nízké. V zimě 2010/11 měl
však malý počet zjištěných kormoránů alespoň částečně
jinou příčinu – Správa NPP po nátlaku ze strany rybářů
a některých obcí přistoupila k jednorázovému zásahu
a 11. 1. 2011 se na více místech realizoval jejich lov. 6 ex.
bylo zastřeleno (MV), ostatní byli vyplašeni. Do konce
zimy jejich počet zůstal nízký, což ovšem nelze dávat jen
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Obr. 6. – Počet kormoránů velkých na řece Dyji v NPP/NPT v zimách
2004/05–2010/11 podle výsledků zimního sčítání vodních
ptáků
Abb. 6. – Die Anzahl der Kormorane auf dem Fluß Thaya im NPP/NPT in
den Wintern 2004/05–2010/11 gemäß den Ergebnissen der
Winterzählung der Wasservögel
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Das erste Vorkommen wurde im Jahr 1992
dokumentiert, die Art überwintert seit dem Jahr
1995 regelmäßig in Zahlen von einigen hundert
Exemplaren.
Der Kormoran wurde im Untersuchungsgebiet das
erste Mal am 6. 10. 1992 nachgewiesen, als MŠ 6 Ind.
am Stausee Znojmo beobachtete, ein weiteres Ind.
stellte AR ebendort am 29. 11. 1994 fest (Martiško
et al. 1995). Seit dem Winter 1995/96 ist das Vorkommen der Art am Fluss im NPP/NPT regelmäßig, die
Kormorane tauchen in größeren Zahlen im Dezember
auf und bleiben bis März oder Anfang April. Außerhalb
dieses Zeitraumes wurden sie nur einige Male beobachtet: am 3. 5. 1998 im Abschnitt Devět mlýnů – Stausee
Znojmo 8 Ind. (LK in litt.), am 12. 7. 1998 bei der
Trauznický-Mühle 2 Ind. (PN in litt.), am 16. 7. 2005
bei Devět mlýnů 1 Ind. (JP) und am 30. 9. 2006
ebendort 2 Ind. (LK in verb.), am 3. 6. 2008 bei Papírna
2 Ind. (JKu in litt.) und am 28. 9. 2008 am Stausee
Znojmo 3 Ind. (MV).
Die Größe der überwinternden Kormoranpopulation im NPP/NPT wird seit Winter 2004/05 alljährlich im Rahmen der Winterwasservogelzählung Mitte
Januar festgestellt. Die verzeichneten Zahlen sind
in Abb. 6 zu sehen. Meist handelt es sich um dutzende,
nur im Winter 2008/09 handelte es sich um hunderte
Vögel, das Maximum betrug 401 Ind. Die wenigsten
Kormorane wurden in den Wintern 2006/07 und
2010/11 verzeichnet. Wie bei den anderen Wasservögeln, die im Untersuchungsgebiet überwintern, hängt
auch die Anzahl der überwinternden Kormorane
vor allem von der Situation in der weiteren Umgebung
ab. Falls die Teiche und Unterläufe der Flüsse eisfrei
sind (Winter 2006/07), verteilen sich die Vögel über ein
größeres Gebiet und ihre Zahlen an den einzelnen Lokalitäten sind niedrig. Im Winter 2010/11 hatte aber die
geringe Zahl der verzeichneten Kormorane zumindest
teilweise einen anderen Grund – die Verwaltung des
NPP gab dem Druck von Seiten der Fischer und einiger
Gemeinden nach und führte eine einmalige Maßnahme
durch – am 11. 1. 2011 fand an mehreren Stellen eine
Kormoranjagd statt. 6 Ind. wurden erschossen (MV),
die anderen wurden aufgescheucht. Bis zum Ende des
Winters blieb ihre Anzahl gering, was aber nicht nur
mit dem angeführten Abschuss zusammenhängt. Die
Kormorane wurden auch in einigen vorhergehenden
Jahren vor dem Beginn der regelmäßigen Winterwasservogelzählung aufgescheucht – am 6. 1. 2000 wurde kein
Kormoran erlegt, 80 Ind. wurden festgestellt (PN in
litt.), im Winter 2001/02 wurden mehrere Ind. erlegt,
eines davon befindet sich in den Sammlungen des Südmährischen Museums (JMM) unter der Inventarnummer 6768 (AR).
Abends fliegen die Kormorane zu einem gemeinsamen Übernachtungsplatz, dessen Lage sich jährlich
ändert. Im Winter 2004/05 war es eine Baumgruppe
unter einem Felshang am Fluss, 200 m unterhalb der
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do souvislosti s uvedeným odstřelem. Plašení kormoránů probíhalo i v některých předchozích letech, před
začátkem pravidelného monitoringu početnosti zimujících vodních ptáků – 6. 1. 2000 nebyl uloven žádný
kormorán, zjištěno bylo 80 ex. (PN in litt.), v zimě
2001/02 bylo uloveno více ex., jeden z nich je uložen ve
sbírkách JMM pod inv. č. 6768 (AR).
Večer se kormoráni sletují na společné nocoviště,
jehož místo se meziročně mění. V zimě 2004/05 to byla
skupina stromů pod skalnatým svahem u řeky 200 m pod
ústím Mločího údolí (AR), v zimě 2005/06 a 2009/10
stromy nad Dyjí pod vranovským zámkem (VK, MM in
litt.), v zimě 2007/08 břehový porost nad ústím Trauznického potoka a v zimě 2010/11 nocovali kormoráni
v olších pod Kozími stezkami (VK, VŠ).
Poznatky o vlivu kormorána velkého na rybí obsádku
řeky Dyje ve sledovaném území shrnuli v Koncepci rybářství v NPP Dušek et al. (2010). Uvádějí, že vyžírací
tlak kormorána vedl zejména k fatálnímu narušení
populace lipana podhorního a že kormoráni každou
zimu odloví ryby o výrazně vyšší souhrnné hmostnosti nežli rybáři v lovné sezóně. Zároveň však předesílají, že významný negativní vliv mohou mít rybožraví
predátoři na populace autochtoních druhů ryb pouze
v případě narušených vodních toků. Řeka Dyje v NPP/
NPT k nim v důsledku špičkového provozu hydroelektrárny na Vranovské přehradě patří. Vliv současného průtokového režimu označili za primární, vliv kormoránů
za sekundární – využívají snazších možností lovu v době
minimálních průtoků. V souhrnu pak autoři koncepce
uvádějí: „Přímá likvidace predátorů, zejména odstřel kormorána velkého v zimních měsících, se podle aktuálních
znalostí nejeví v podmínkách Podyjí jako účinná metoda
a nemůže být považován za vhodnou kompenzaci ovlivnění toku nízkými zůstatkovými průtoky.“

Mündung des Salamandertales (AR), in den Wintern
2005/06 und 2009/10 waren es Bäume an der Thaya
unterhalb des Schlosses Vranov (VK, MM in litt.),
im Winter 2007/08 handelte es sich um den Uferbewuchs oberhalb der Mündung des Trauznický–Baches
und im Winter 2010/11 übernachteten die Kormorane
in den Erlen unterhalb von Kozí stezky (VK, VŠ).
Erkenntnisse über den Einfluss des Kormorans auf den
Fischbesatz der Thaya im Untersuchungsgebiet haben
Dušek et al. (2010) im Ficherei–konzept für den NPP
zusammengefasst. Sie führen an, dass der Fraßdruck
des Kormorans insbesondere zu einer fatalen Störung
der Population der Europäischen Äsche geführt hat
und dass die Kormorane jeden Winter ein wesentlich
höheres Fischgewicht erjagen als die Fischer während
der Fischfangsaison. Gleichzeitig führen sie aber an, dass
fischfressende Prädatoren nur dann einen wesentlichen,
negativen Einfluss auf autochthone Fischarten haben
können, wenn das Gleichgewicht des Lebensraums
gestört ist. Zu diesen beeinträchtigten Lebensräumen
gehört auch die Thaya im NPP/NPT, und zwar aufgrund
des Schwallbetriebes des Wasserkraftwerkes am Stausee
Vranov. Sie bezeichnen den Einfluss des derzeitigen
Durchfluss-Systems als primär und den Einfluss der
Kormorane als sekundär – die Vögel nutzen einfachere
Jagdmöglichkeiten während der Mindestdurchflüsse.
Zusammenfassend führen die Autoren des Konzepts an:
„Die direkte Liquidation der Prädatoren, insbesondere der
Abschuss der Kormorane in den Wintermonaten, scheint
laut den heutigen Erkenntnissen in Podyjí keine wirksame
Methode zu sein und kann nicht für eine geeignete Kompensation der Beeinträchtigung des Flusslaufes durch
niedrige Durchflusswerte angesehen werden.“

Bílé stromy na levém břehu Dyje pod Kozími stezkami svědčí o tom, že tu v zimě nocovali kormoráni | Weiße Bäume am linken Thayaufer unterhalb von Kozí stezky zeugen davon, dass Kormorane nutzten diesen Platz zur Übernachtung im Winter
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Bukač velký obývá ostrůvkovitě celou palearktickou
oblast, izolovaná populace žije i v jižní Africe. V ČR se
jedná o druh velmi vzácný a nepočetný, pro roky 2001–
2003 byla velikost populace stanovena na 30–40 párů
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je bukač zaznamenáván nepravidelně na více lokalitách, hnízdění bylo
prokázáno např. na Šumickém horním nebo Miroslavském rybníku (Klejdus & Škorpíková 2008, Klejdus
2009a). Zjišťován bývá na nezamrzlých vodách i v zimě.

Die Rohrdommel bewohnt inselförmig die gesamte Paläarktis, eine isolierte Population lebt auch in Südafrika.
In Tschechien handelt es sich um eine sehr seltene und
schwach vertretene Art, für die Jahre 2001–2003 wurde
die Größe der Population auf 30–40 Paare bestimmt
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo wird die
Rohrdommel unregelmäßig an mehreren Örtlichkeiten verzeichnet, Brutnachweise gelangen z. B. an den
Teichen Šumický horní und Miroslavský (Klejdus &
Škorpíková 2008, Klejdus 2009a). Die Art wird auch
im Winter auf eisfreien Gewässern gesehen.

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–2/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Ojedinělý výskyt v zimě 1999/2000.
Sledované území nenabízí bukačům vhodné hnízdní
biotopy, ale řeka, která zamrzá jen velmi výjimečně, přilákala 1 ex. v zimě 1999/2000. Poprvé byl pozorován
6. 1. 2000 u Faltýskova mlýna (MM, VP in verb.), 8. 1.
zde byl jeho výskyt potvrzen (VŠ). Zdržoval se na levém
břehu řeky nad jezem, patrné byly i jeho stopy ve sněhu.

Situation im NPP/NPT
(2 Angaben; W–2/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Vereinzeltes Vorkommen im Winter 1999/2000.
Das Untersuchungsgebiet bietet der Rohrdommel
keine geeigneten Bruthabitate, aber der Fluss, der nur
ausnahmsweise zufriert, lockte im Winter 1999/2000
1 Ind. an. Es wurde das erste Mal am 6. 1. 2000
bei Faltýskův-Műhle gesehen (MM, VP in verb.), am
8. 1. wurde seine Anwesenheit bestätigt (VŠ). Es hielt
sich am linken Flussufer oberhalb der Wasserwehr auf,
es waren auch Spuren im Schnee zu sehen.
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Allgemeines Vorkommen
Der Nachtreiher bewohnt mit Ausnahme von Australien alle Kontinente. In Europa schwanken seine Zahlen,
in Tschechien nehmen sie in den letzten Jahrzehnten
zu, im Jahre 2007 wurden 809 Nester gezählt. In Südmähren brütet er in 4 Kolonien (Hora et al. 2010),
die nächstgelegene zum Untersuchungsgebiet befindet
sich im Vogelschutzgebiet Jaroslavické-Teiche. Seit ihrer
Entstehung im Jahr 1993 (Fiala et al. 2007) wächst sie
langsam an: im Jahr 1999 bestand sie aus 52 Nestern
(Čmelík & Horal 2000), im Jahr 2007 aus 84 Nestern
(Hora et al. 2010 ) und im Jahr 2010 aus 95 Nestern
(VŠ).

Výskyt v širším kontextu
Kvakoš noční obývá s výjimkou Austrálie všechny kontinenty. V Evropě je jeho početnost kolísavá, v ČR v posledních desetiletích narůstá, v roce 2007 bylo sečteno
809 hnízd. Na jižní Moravě hnízdí ve 4 koloniích (Hora
et al. 2010), sledovanému území nejbližší kolonie se
nachází v Ptačí oblasti Jaroslavické rybníky. Od svého
vzniku v roce 1993 (Fiala et al. 2007) se pomalu
rozrůstá: v roce 1999 sestávala z 52 hnízd (Čmelík
& Horal 2000), v roce 2007 z 84 hnízd (Hora et al.
2010) a v roce 2010 z 95 hnízd (VŠ).

Situace v NPP/NPT (3 údaje; Z–0/V–3)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Počínaje rokem 2009 ojedinělé výskyty v hnízdní
či pohnízdní době, ve východní části sledovaného území.
Kvakoš noční byl ve sledovaném území zaznamenán poprvé 17. 7. 2009, a to 1 ad. ex. na přeletu přes
Znojemskou přehradu (MV). Další výskyty spadají do
roku 2011: 5. 5. byl 1 ex. pozorován u ústí Trauznického potoka (PJ in verb.), 6. 6. a 7. 6. 1 ex. při přeletu
nad obcí Havraníky směrem ke Znojemské přehradě
(RL in verb., resp. AR, RL) a 11. 8. 1 juv. na jejím
levém břehu mezi Královým stolcem a hrází (MŠ in
verb.). Je pravděpodobné, že se jedná o ptáky z jaroslavické hnízdní kolonie a nárůst počtu pozorování souvisí
s jejím rozrůstáním (viz výše).
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Situation im NPP/NPT
(3 Angaben; W–0/O–3)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Beginnend mit dem Jahr 2009 vereinzeltes Vorkommen in oder nach der Brutzeit, im östlichen
Teil des Untersuchungsgebietes.
Der Nachtreiher wurde im Untersuchungsgebiet das
erste Mal am 17. 7. 2009 verzeichnet, und zwar 1 ad.
Ind. im Überflug des Stausees Znojmo (MV). Weitere
Beobachtungen fallen in das Jahr 2011: am 5. 5. wurde
1 Ind. an der Mündung des Trauznický–Baches beobachtet (PJ in verb.), am 6. 6. und am 7. 6. jeweils 1 Ind.
während des Überfluges der Gemeinde Havraníky
in Richtung zum Stausee Znojmo (RL in verb., bzw.
AR, RL) und am 11. 8. 1 juv. Ind. an dessen linkem
Ufer zwischen Králův stolec und dem Staudamm (MŠ
in verb.). Es ist wahrscheinlich, dass es sich um Vögel
aus der Jaroslavické-Brutkolonie handelt und die zunehmende Zahl der Beobachtungen mit deren Wachstum
zusammenhängt (siehe oben).
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Výskyt v širším kontextu
Volavka bílá hnízdí ostrůvkovitě na většině evropského
území. V ČR zahnízdila jen jednou, a to v roce 1949 na
rybníku Velký Tisý na Třeboňsku. V posledních letech
výrazně stouply počty nehnízdících jedinců, kteří se
u nás zdržují po celý rok (Hora et al. 2010). Na Znojemsku bývají volavky bílé zaznamenávány každoročně
od roku 1995, nejpočetněji při výlovech rybníků.

Situace v NPP/NPT (36 údajů; Z–20/V–16)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Po roce 1995 se v nízkém počtu vyskytuje téměř
každoročně, nejčastěji v lednu, srpnu a prosinci.

Počet pozorování | Anzahl der Beobachtungen

Ve sledovaném území byla volavka bílá zaznamenána
poprvé 1. 12. 1995, a to 1 ex. u řeky Dyje pod Znojemskou přehradou (LK, TR in verb.). Od té doby byla
s výjimkou let 1997, 1999, 2000 a 2003 pozorována
každý rok. Časová distribuce jejího výskytu v NPP/NPT
je patrná z obr. 7. Je z něj zřejmé, že valná většina pozorování se vztahuje k zimnímu období. První jedinci
se objevují už v listopadu – 17. 11. 2001 byl 1 přeletující ex. pozorován na Ledových slujích (MŠ in verb.),
počet výskytů narůstá v prosinci, vrcholí v lednu,
v únoru prudce klesá a vyznívá v březnu. Při pravidelném lednovém zimním sčítání vodních ptáků na řece
Dyji v NPP/NPT v zimách 2004/05–2010/11 bylo zastiženo max. 5 ex. (16. 1. 2006). V průběhu hnízdní-
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Allgemeines Vorkommen
Der Silberreiher brütet inselförmig im Großteil Europas. In Tschechien brütete er nur einmal, und zwar
im Jahr 1949 am Teich Velký Tisý bei Třeboň. In den
letzten Jahren kam es zu einem wesentlichen Anstieg der
Zahlen nicht brütender Exemplare, die sich ganzjährig
in Tschechien aufhalten (Hora et al. 2010). In der
Region Znojmo werden die Silberreiher seit dem Jahr
1995 alljährlich beobachtet, am zahlreichsten während
der Abfischung der Teiche.

Situation im NPP/NPT
(36 Angaben; W–20/O–16)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Seit dem Jahr 1995 kommt er in niedrigen
Zahlen nahezu alljährlich vor, meist im Januar,
August und Dezember.

Der Silberreiher wurde im Untersuchungsgebiet das
erste Mal am 1. 12. 1995 verzeichnet, und zwar 1 Ind.
an der Thaya unterhalb des Stausees Znojmo (LK, TR
in verb.). Seitdem wurde er mit Ausnahme der Jahre
1997, 1999, 2000 und 2003 alljährlich beobachtet.
Die zeitliche Verteilung seines Vorkommens im NPP/
NPT geht aus der Abb. 7 hervor. Hier ist zu sehen, dass
die meisten Beobachtungen im Winter stattfanden. Die
ersten Exemplare tauchen schon im November auf – am
17. 11. 2001 wurde 1 überfliegendes Ind. in Ledové
sluje gesehen (MŠ in verb.), die Anzahl der Beobachtungen steigt im Dezember, gipfelt im Januar, sinkt
im Februar stark ab und klingt im März aus. Während
der regelmäßigen Winterwasservogelzählungen an der
Thaya im NPP/NPT in den Wintern 2004/05–2010/11
wurden max. 5 Ind. angetroffen (16. 1. 2006). Während
der Brutzeit sind die Beobachtungen des Silberreihers
nur sporadisch und mit einer deutlichen Schwankung
im August, wobei in diesem Monat 4 der 6 verzeichneten Exemplare an den Jejkaly-Teichen gesehen wurden.
Meist werden einzelne Vögel beobachtet, zeitgleich wurden höchstens 3 Ind. gesehen, und zwar
am 15. 1. 2009 am Fluss unterhalb des Staudammes

Obr. 7. – Počet pozorování volavek bílých v NPP/NPT v letech
1995–2011 v jednotlivých měsících roku (n = 36)
Abb. 7. – Die Anzahl der Beobachtungen von Silberreiher im
NPP/NPT inden Jahren 1995–2011 in den einzelnen
Monaten des Jahres (n = 36)
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ho období jsou výskyty volavky bílé jen sporadické se
zřetelným výkyvem v průběhu srpna, přičemž v tomto
měsíci byli 4 ze 6 zaznamenaných jedinců pozorováni
na Jejkalech.
Většinou jsou zaznamenáváni jednotliví ptáci, maximálně byly najednou zjištěny 3 ex., a to 15. 1. 2009 u řeky
pod hrází Znojemské přehrady (MV) a 30. 12. 2010 ve
Vranově nad Dyjí (VH in litt.). Mimo řeku Dyji byly
volavky bílé ve sledovaném území zjištěny pouze na Jejkalech (4 údaje).

Volavka popelavá
Graureiher

Znojmo (MV) und am 30. 12. 2010 in Vranov nad Dyjí
(VH in litt.). Außerhalb der Thaya wurden Silberreiher
im Untersuchungsgebiet nur an den Jejkaly-Teichen
festgestellt (4 Angaben).
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Allgemeines Vorkommen
Der Graureiher bewohnt einen Großteil Eurasiens und
auch einen wesentlichen Teil Afrikas. In Tschechien
wuchs seine Zahl in den Jahren 1973–2003, seit dem
Jahr 1989 wuchs sie um 90 % (Šťastný et al. 2006).
Auch in Südmähren wurde ein Wachstum der Population verzeichnet, was sicherlich mit dem strengeren
Schutz und einer weniger intensiven Verfolgung von
Seiten der Fischer und Jäger zusammenhängt. In der
Region Znojmo brűtet er langfristig nur in Trávní dvůr
bei Hrabětice (46 Nester im Jahr 2011), die nächstgelegene Brutkolonie zum NPP/NPT befindet sich
nur 2,5 km entfernt bei der Riegersburg in Österreich
– am 25. 3. 2011 wurden hier 22 Nester gezählt (VŠ,
MV).

Výskyt v širším kontextu
Volavka popelavá obývá většinu Eurasie i velkou část
Afriky. V ČR její početnost v letech 1973–2003 narůstala, od roku 1989 vzrostla o 90 % (Šťastný et al. 2006).
Také na jižní Moravě byl zaznamenán růst populace,
což jistě souvisí s přísnější ochranou a méně intenzivním
pronásledováním ze strany rybářů a myslivců. Na Znojemsku hnízdí dlouhodobě jen na Trávním dvoře
u Hrabětic (46 hnízd v roce 2011), hnízdní kolonie nejbližší NPP/NPT se nachází jen 2,5 km daleko u rakouského Riegersburgu – 25. 3. 2011 zde bylo napočítáno
22 hnízd (VŠ, MV).

Situace v NPP/NPT (229 údajů; Z–159/V–70)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: zálety za potravou, zimní host, hnízdí
v okolí
Celoroční výskyt až 40 jedinců, hnízdění nedoloženo. Preferuje západní část sledovaného území.
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Situation im NPP/NPT
(229 Angaben; W–159/O–70)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Nahrungsgast,, Wintergast, Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen von bis zu 40 Ind.,
Brut nicht nachgewiesen. Zieht den westlichen
Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Der Graureiher kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, meist einzeln oder in kleinen Zahlen. Die
größte Anzahl an einem Tag wurde im Dezember
1999 verzeichnet, als LS (in litt.) bei Hardegg 40 Ind.
beobachtete, und am 13. 2. 1994, als DH und BJ (in
Martiško et al. 1995) auf den Felsen rund um den
Aussichtsplatz Hardegg 30 Ind. zählten. Auf eine Beobachtung kommen aber durchschnittlich nur 2,8 Ind.
Die zeitliche Verteilung der Graureiher im NPP/NPT
während des Jahres ist in der Abb. 8 dargestellt. Daraus
geht hervor, dass die Beobachtungen in den einzelnen

Počet pozorování | Anzahl der Beobachtungen
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Obr. 8. – Počet pozorování volavek popelavých v NPP/NPT v letech 1991–2011 podle měsíců (n = 222)
Abb. 8. – Die Anzahl der Beobachtungen von Graureiher im NPP/NPT in den Jahren 1991–2011 nach Monaten (n = 222)

Monaten sehr ausgeglichen sind, mit einer Zunahme
im Januar (was teilweise eine Folge des regelmäßigen
Monitorings der überwinternden Wasservögel sein
kann – siehe Methoden) und einer Absenz der Graureiher in den Zeiträumen Februar – März und Oktober
– November. Im Frühling liegt dies wohl daran, dass
sich die Vögel mehr in Horstnähe aufhalten, im Herbst
handelt es sich wahrscheinlich um eine Zerstreuung der
Vögel in die weitere Umgebung, wo bessere Nahrungsquellen zu finden sind (Abfischung der Teiche, Stoppelumbruch und Einsaat der Felder usw.). Die Regelmäßigkeit der Überwinterung ist in Abb. 9 dargestellt, die
die Anzahl der Exemplare während der Winterwasservogelzählung in den Wintern 2004/05–2010/11 zeigt.
Durchschnittlich wurden an der Thaya 20,4 Ind. verzeichnet.
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Ve sledovaném území se volavka popelavá vyskytuje
celoročně, většinou jednotlivě nebo v malých počtech.
Nejvyšší počet v jednom dni byl zaznamenán v prosinci
1999, kdy LS (in litt.) pozoroval u Hardeggu 40 ex.,
a 13. 2. 1994, kdy DH a BJ (in Martiško et al. 1995)
napočítali na skalách kolem Hardeggské vyhlídky 30 ex.
Na jedno pozorování však připadá průměrně jen 2,8 ex.
Časovou distribuci výskytu volavek popelavých
v NPP/NPT v průběhu roku přehledně ukazuje obr. 8.
Je z něj patrné, že počet pozorování v jednotlivých
měsících je hodně vyrovnaný s výkyvem směrem nahoru
v lednu (což může být částečně důsledkem pravidelného
monitoringu zimujících vodních ptáků – viz metodika)
a absencí volavek v obdobích únor – březen a říjen –
listopad. Na jaře ji snad lze přičíst tomu, že ptáci se
více drží na hnízdištích, na podzim jde zřejmě o rozptyl

Zima | Winter

Obr. 9. – Počet volavek popelavých na řece Dyji v NPP/NPT v zimách 2004/05–2010/11 podle výsledků zimního sčítání vodních ptáků
Abb. 9. – Die Anzahl der Graureiher auf dem Fluß Thaya im NPP/NPT in den Wintern 2004/05–2010/11 gemäß den Ergebnissen
der Winterzählung der Wasservögel
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ptáků do širšího okolí, které nabízí lepší potravní příležitosti (výlovy rybníků, podmítky a orba polí apod.).
Pravidelnost zimování dokládá obr. 9, který uvádí počet
jedinců pozorovaných při zimním sčítání vodních ptáků
v zimách 2004/05–2010/11, průměrně bylo na řece
Dyji zaznamenáno 20,4 ex.
Zaznamenané volavky většinou loví v řece nebo odpočívají na skalách či stromech v její blízkosti, jsou však
zjišťovány i jinde, častěji a početněji hlavně u Jejkalů –
např. 5 ex. tu bylo pozorováno 16. 6. 2007 (MM in
litt.), 4 ex. 23. 5. 2001 (VŠ), 28. 6. 2005 (VK, AR)
nebo 17. 8. 2008 (MŠ in litt.). Ojedinělá jsou pozorování volavek u rybníku Čížovského nového – 15. 4. 2002
1 ex. (VŠ) a 30. 4. 2010 2 ex. (AR), Čížovského lesního
– 27. 6. 2010 7 ex. (AR) a 3. 8. 2011 1 ex. (PL in litt.)
nebo Lukovského – 11. 9. 2008 1 ex. (VŠ), loví i na přítocích Dyje – 3. 12. 2009 byl 1 ex. zastižen u Fugnitzbachu (VŠ).

Volavka červená
Purpurreiher

Die beobachteten Graureiher jagen meist im Fluss
oder ruhen auf Felsen oder Bäumen in seiner Nähe,
sie werden aber auch an anderen Stellen festgestellt,
öfter und zahlreicher vor allem bei den Jejkaly-Teichen
– z. B. 5 Ind. am 16. 6. 2007 (MM in litt.), 4 Ind.
am 23. 5. 2001 (VŠ), am 28. 6. 2005 (VK, AR) oder
am 17. 8. 2008 (MŠ in litt.). Vereinzelt auch am
Čížovský nový-Teich – am 15. 4. 2002 1 Ind. (VŠ) und
am 30. 4. 2010 2 Ind. (AR), am Čížovský lesní-Teich –
am 27. 6. 2010 7 Ind. (AR) und am 3. 8. 2011 1 Ind.
(PL in litt.) oder am Lukovský-Teich – am 11. 9. 2008
1 Ind. (VŠ). Sie jagen auch an den Zuflüssen der Thaya
– am 3. 12. 2009 wurde 1 Ind. beim Fugnitzbach angetroffen (VŠ).
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Ardea purpurea
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Volavka červená obývá jižnější části Evropy a Asie, ostrůvkovitě se vyskytuje i v Africe. Hnízdním biotopem
jsou rozsáhlé litorální porosty při mělkých vodách.
V ČR hnízdí po roce 1990 jen nepravidelně a jednotlivě,
v letech mapování hnízdního rozšíření ptáků 2001–2003
bylo potvrzeno hnízdění 1–3 párů, a to na jižní a střední
Moravě (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku nebylo
hnízdění volavky červené nikdy prokázáno, na základě
pozorování dospělých či mladých ptáků v hnízdní době
o něm však lze v některých letech uvažovat např. na Jaroslavických rybnících nebo na rybníku Miroslavském
či Suchohrdelském (VŠ, JKl).

Der Purpurreiher bewohnt die südlicheren Teile Europas
und Asiens und kommt stellenweise auch in Afrika vor.
Sein Bruthabitat sind großflächige Verlandungszonen
an seichten Gewässern. In Tschechien brütet er seit dem
Jahr 1990 nur unregelmäßig und vereinzelt, im Rahmen
der Kartierung der Brutverbreitung von Vögeln
2001–2003 wurden 1–3 Brutpaare bestätigt, und zwar
in Süd- und Mittelmähren (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo wurde nie eine Brut des Purpurreihers
nachgewiesen, aufgrund von Beobachtungen adulter
oder junger Vögel während der Brutzeit kann es allerdings in einigen Jahren in Betracht gezogen werden,
z. B. an den Jaroslavické-Teichen, am Miroslavský- oder
am Suchohrdelský-Teich (VŠ, JKl).

Situace v NPP/NPT (4 údaje; Z–1/V–3)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Čtyři výskyty v 90. letech 20. století.

Ve sledovaném území byla volavka červená zjištěna čtyřikrát. 1. 6. 1991 zaznamenal 2 ex. na rybníčku za farou
v Popicích Pelz (1990), téhož roku 29. 8. uvádějí pozorování 1 ex. blízko starého bazénu u Devíti mlýnů Fiala
et al. (2007). 1. 10. 1993 byl 1 ex. zjištěn na skalách
nad Znojemskou přehradou (LK in litt.) a 1. 5. 1998
2 imm. ex. na Jejkalech u Podmyčí (AR).
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Situation im NPP/NPT
(4 Angaben; W–1/O–3)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Vier Beobachtungen in den 90er Jahren des 20.
Jahrhunderts.
Im Untersuchungsgebiet wurde der Purpurreiher viermal verzeichnet. Pelz (1990) verzeichnete
am 1. 6. 1991 2 Ind. am kleinen Teich hinter dem
Pfarrhaus in Popice, in demselben Jahr führen Fiala
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et al. (2007) am 29. 8. die Beobachtung von 1 Ind.
in der Nähe des alten Beckens bei Devět mlýnů an.
Am 1. 10. 1993 wurde 1 Ind. auf den Felsen oberhalb
des Stausees Znojmo festgestellt (LK in litt.) und
am 1. 5. 1998 waren 2 imm. Ind. bei den Jejkaly-Teichen bei Podmyče (AR).

Čáp černý
Schwarzstorch
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Čáp černý obývá mírnější části Eurasie a izolované hnízdiště se nachází i v jižní Africe. V Evropě se jeho rozšíření v minulosti silně měnilo, podobně i v ČR. Koncem
19. století hnízdil jen v oblasti Soutoku na jižní Moravě,
od 40. let 20. století se však začal šířit do dalších oblastí.
Tento trend pokračoval i v letech mapování hnízdního rozšíření ptáků a v období 2001–2003 byla hnízdní
populace ČR odhadnuta na 300–400 párů (Šťastný et
al. 2006). Na Znojemsku bylo hnízdění čápů černých
prokázáno poprvé v roce 1948, a to na skále nad údolím
Dyje u Zálesí (Hanák 1953) – viz foto na str. 29. Více
údajů o hnízdění však pochází až ze 70. let. Dnes zde
mimo území NPP hnízdí 5–10 párů, nejbližší pravidelně obsazované hnízdiště mimo studované území se
nachází v Šumenském hvozdu (3,5 km).

Der Schwarzstorch bewohnt die milderen Teile Eurasiens, isolierte Brutplätze sind auch in Südafrika zu
finden. Seine Verbreitung in Europa und auch in Tschechien schwankte in der Vergangenheit stark. Ende des
19. Jahrhunderts brütete er nur im Bereich des Zusammenflusses der Thaya und der March, ab den 40er
Jahren des 20. Jahrhunderts begann er sich aber auch
in andere Gebiete auszubreiten. Dieser Trend setzte sich
auch in den Jahren der Brutvogelkartierung fort, in den
Jahren 2001–2003 wurde die Brutpopulation in Tschechien auf 300–400 Paare geschätzt (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo gelang erstmals im Jahr
1948 ein Brutnachweis des Schwarzstorches, und zwar
auf einem Felsen über dem Thayatal bei Zálesí (Hanák
1953) – siehe Foto an der Seite 29. Weitere Brutzeitangaben stammen aber erst aus den 1970er Jahren. Heute
brüten außerhalb des NPP 5–10 Paare, der nächstgelegene, regelmäßig besetzte Brutplatz befindet sich im
Šumenský-Forst (3,5 km).
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Situace v NPP/NPT
(575 údajů; Z–419/V–156)

Situation im NPP/NPT
(575 Angaben; W–419/O–156)

MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí

MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Hnízdí pravděpodobně od roku 1949, na Vranovsku od roku 1971, od 90. let 20. století v počtu
2–4 párů, výhradně v západní části sledovaného území.
První hnízdění ve sledovaném území zmiňuje HejlMračovský (1963), který uvádí, že čápi hnízdící v roce
1948 u Zálesí (viz výše) kvůli rušení hnízdo opustili
a posléze zahnízdili v lese u Hardeggu. Kolik let zde
tento pár hnízdil, není známo.
Podle J. Procházky (in Fiala et al. 2007) hnízdil čáp
černý v lesích u Vranova nad Dyjí od roku 1971. Hnízdo
přesně neznal, ale lokalizoval jej někam do lesního
porostu mezi rotou PS a státní hranicí (JPr in verb.).
JoS (in verb.), který sloužil jako lesník počátkem 80. let
20. století na polesí Čížov, znal hnízdění čápa černého
na skále proti Rybím loukám, zřejmě na Schwalbenfelsen. Martiško et al. (1995) udávají jako první známé
hnízdiště les pod Terasovou cestou, nedaleko kóty
461, kde měl čáp černý hnízdit v roce 1992. Jednalo se
o hnízdo na dubu, které bylo každoročně obsazováno
od roku 1985, snad i dříve (MŠ in verb.), 17. 6. 1987
tu MVl (in litt.) kroužkoval 4 pull. V průběhu 90. let
20. století a dále po roce 2000 byla nalezena další hnízda
černých čápů – 4 v komplexu Braitavy, 8 na Čížovsku,
1 u Podmolí a 4 u Lukova. Jen u 12 z nich však bylo
prokázáno, že v nich čápi nejméně jednou zahnízdili –
viz obr. 10. Z toho 6 hnízd bylo umístěno na modřínu,
5 na dubu, 3 na borovici, 2 na buku a 1 na smrku. Každoročně je však obsazována jen část z nich. Některá již
neexistují, naopak přibývají další, která jsou většinou
dohledána až v příští mimohnízdní sezóně po opadu
listí stromů. V roce 2006 a 2009 probíhal monitoring cílený na čápa černého, který spočíval v pozorování kroužících, přeletujících a lovících ptáků z vytipovaných vyhlídek, kontrole známých hnízd, příp. dohledávání nových. V roce 2006 byla potvrzena 3 hnízdění
(v hnízdě na Braitavě však všechna 4 mláďata uhynula
– PB in verb.). Rok 2009 byl pro černé čápy velmi nepříznivý. Obsazena byla sice 4 teritoria a čápi zahnízdili na dvou hnízdech, obě hnízdění však byla neúspěšná: na Braitavě bylo 23. 6. 2009 zjištěno mrtvé, ještě
neopeřené mládě visící přes okraj hnízda, pod hnízdem
byly nalezeny zbytky skořápek (VŠ). Druhý pár obsadil
hnízdo u Příček, vyvedl 2 mláďata, obě však byla
16. 8. 2009 nalezena na okraji lesa mrtvá (PR in verb.).
Údaje o známých hnízdech v NPP jsou sumarizovány v tab. 5. Je z nich patrné, že čápi černí začali hnízdit
v západní části území, až po roce 2000 obsadili teritoria
i více na východ, v katastru Lukova a Podmolí. Pravidelně na území NPP hnízdí 1–2 páry, v letech 1998, 2002
a 2005–2007 hnízdily 3 páry. V letech 2005 a 2006
hnízdily dva páry na Čížovsku jen 2,2 km daleko,
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Brütet wahrscheinlich seit dem Jahr 1949, in der
Umgebung von Vranov seit dem Jahr 1971, seit
den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in Zahlen
von 2–4 Paaren, ausschließlich im westlichen Teil
des Untersuchungsgebietes.
Die erste Brut im Untersuchungsgebiet wird von
Hejl-Mračovský (1963) erwähnt, der führt an, dass
die Störche brütende bei Zálesí im Jahr 1948 (siehe
oben) das Nest wegen Störungen verließen und dann in
einem Wald bei Hardegg brüteten. Es ist nicht bekannt,
wieviel Jahre dieses Paar brütete dort.
Nach Angaben von J. Procházka (in Fiala et al. 2007)
brütete der Schwarzstorch seit dem Jahr 1971 in den
Wäldern bei Vranov nad Dyjí. Procházka kannte den
Horst nicht genau, lokalisierte es aber irgendwo im
Waldbestand zwischen dem Objekt der ehemaligen
Grenzschutztruppen und der Staatsgrenze (JPr in
verb.). JoS (in verb.), der zu Beginn der 80er Jahre des
20. Jahrhunderts als Förster im Forstrevier Čížov tätig
war, wusste von brütenden Schwarzstörchen auf einem
Felsen gegenüber den Rybí-Wiesen, wahrscheinlich am
Schwalbenfelsen. Martiško et al. (1995) führen als
ersten bekannten Brutplatz den Wald unterhalb des
Terrassenweges an, unweit des Höhenpunktes 461, wo
der Schwarzstorch im Jahr 1992 gebrütet haben soll. Es
handelte sich um einen Horst auf einer Eiche, der seit
dem Jahr 1985 alljährlich besetzt wurde, vielleicht auch
schon früher (MŠ in verb.), am 17. 6. 1987 beringte
MVl (in litt.) hier 4 pull. Im Verlauf der 90er Jahre
des 20. Jahrhunderts und nach dem Jahr 2000 wurden
weitere Horste von Schwarzstörchen gefunden – 4 im
Gebiet Braitava, 8 in der Umgebung von Čížov, 1 bei
Podmolí und 4 bei Lukov. Nur bei 12 dieser Horste
wurde allerdings nachgewiesen, dass die Störche
hier mindestens einmal gebrütet hatten – siehe Abb.
10. Davon befanden sich 6 Horste auf Lärchen, 5 auf
Eichen, 3 auf Kiefern, 2 auf Buchen und 1 auf einer
Fichte. Nur ein Teil dieser Horste wird allerdings alljährlich besetzt, manche existieren nicht mehr, es kommen
aber andere hinzu, die meist erst nach der Brutsaison
gefunden werden, nachdem die Bäume entlaubt sind.
In den Jahren 2006 und 2009 fand ein gezieltes Monitoring des Schwarzstorches statt, das aus der Beobachtung kreisender, überfliegender und jagender Vögel
von zuvor bestimmten Aussichtspunkten und der Kontrolle bekannter bzw. der Suche neuer Horste bestand.
Im Jahr 2006 wurden 3 Bruten bestätigt (im Horst
in Braitava starben aber alle 4 Jungvögel – PB in verb.).
Das Jahr 2009 war für die Schwarzstörche sehr ungünstig. Es wurden zwar 4 Territorien besetzt und die
Störche brüteten in zwei Horsten, keine der Bruten war
aber erfolgreich: in Braitava wurde am 23. 6. 2009 ein
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Tab. 5.
Přehled hnízdišť čápa černého v NPP v letech 1985–2011 a jejich obsazenosti, příp. s uvedením počtu zjištěných mláďat
Ein Überblick über die Schwarzstorchbrutplätze im NPP in den Jahren 1985–2011 und ihre Besetzung, bzw. mit Angabe der Anzahl der festgestellen Jungtiere
ČÍŽOVSKO

ROK

BRAITAVA

PODMOLÍ

LUKOV

CELKEM

JAHR

1

1985

X

1

1986

X

1

1987

X-4

1

1988

X

1

1989

X

1

1990

X

1

1991

X

1

1992

X

1

2

3

1993

X

1994

X

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GESAMT

1

1995

X

2

X

1

1996

X-4

X-2

X-+

3

1997

X-5

X-4

X

3

1998

X-3

X

X

3

1999

X-0

X

2

X-4

X-3

2-3

2000
2001
2002

X

X

X

2

X

X

3

2003

X-2

X

2

2004

X

X

2

2005

X

X

X-+

3

2006

X-2

X-3

X-0

3

2007

X-2

X

X-1

3

2008

X-2

X-1

2

2009

X-0

2010
2011
1 – Terasová cesta (dub) | Terrassenweg (Eiche), 2 – Mufloní kopec
(borovice) | Mufloní-Hűgel (Kiefer), 3 – Čížovský lesní rybník (borovice)
| Čížovský lesní-Teich (Kiefer), 4 – Čížovský lesní rybník (modřín) |
Čížovský lesní-Teich (Lärche), 5 – Solařova hájenka (modřín) | Hegerhaus von Solař (Lärche), 6 – Klaperův potok (smrk) | Klaperův-Bach
(Fichte), 7 – „svícnový“ modřín | Lärche, 8 – buk I | Buche I, 9 – buk II |
Buche II, 10 – Hájský potok (dub) | Hájský-Bach (Eiche), 11 – Lukovský
potok (borovice) | Lukovský-Bach (Kiefer), 12 – Příčky (dub) | Příčky
(Eiche), X-2 – obsazené hnízdo a počet mláďat | besetztes Nest und
Anzahl der Jungtiere, X – pravděpodobné hnízdění | wahrscheinliche
Brut, +- – úspěšné hnízdění, počet mláďat neznámý | erfolgreiche
Brut, Anzahl der Jungtiere unbekannt

podobně i v roce 2010 u Lukova. V tab. 5 je taktéž
zobrazen počet zjištěných mláďat. Je-li u symbolu X číslo
0, znamená to, že mláďata uhynula nebo nebyla vůbec
zjištěna (přitom však hnízdo bylo nesporně na začátku
hnízdní sezóny obsazeno).

X-2

X-0

2

X-3

2

X-0

1

totes, noch unbefiedertes Jungtier festgestellt, das über
den Rand des Horstes hing, unter dem Horst wurden
Reste von Eierschalen gefunden (VŠ). Das zweite Paar
besetzte ein Horst bei Příčky, führte 2 Jungtiere aus,
beide wurden aber am 16. 8. 2009 tot am Waldrand
aufgefunden (PR in verb.).
Die Angaben über die bekannten Horste im NPP sind
in der Tab. 5 zusammengefasst. Daraus geht hervor, dass
die Schwarzstörche im westlichen Teil des Gebietes zu
brüten begannen und erst nach dem Jahr 2000 auch
östlicher gelegene Territorien in den Gemeindegebieten Lukov und Podmolí besetzten. Auf dem Gebiet des
NPP brüten regelmäßig 1–2 Paare, in den Jahren 1998,
2002 und 2005–2007 brüteten 3 Paare. In den Jahren
2005 und 2006 brüteten zwei Paare in der Umgebung
von Čížov, nur 2,2 km entfernt, ähnlich war es im Jahr
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Situaci v NPT zhodnotil Pollheimer (2001)
na základě terénní práce z let 2000/01. V lesích chráněného území našel se spolupracovníky celkem 6 hnízd
(1 Langer Grund, 1 Fugnitzwald, 1 západní Waldbad/
Hardegg, 2 jižní část Bossengraben a 1 jižní část Jägerlacke), další 2 v blízkém okolí a velikost populace odhadnul
na 4–5 párů. Obsazenost jednotlivých hnízd však kontrolována nebyla. Při opakování průzkumu v letech
2008/09 nebylo žádné ze známých hnízd nalezeno,
zjištěno nebylo ani žádné nové (Pollheimer et al.
2010) – tomu zcela odpovídají i výsledky průzkumu,
který byl na rakouském území v zimě 2009/10 realizován v rámci přeshraničního projektu Příroda bez hranic.
Prezentována je možnost skalního hnízdění jednoho
páru čápů černých v oblasti Turmfelsen, tu však lze
v podstatě vyloučit, protože oblast je často a zevrubně
kontrolována z české strany a nápadné skalní hnízdo
by pozornosti zcela jistě neuniklo. Časově opuštění
hnízdišť na rakouské straně odpovídá obsazení nových
hnízdních lokalit na straně české, takže celková populace
v NPP/NPT bude zřejmě víceméně stabilní – cca 2–4
páry, tj. 1,9–3,8 párů/100 km2 (3,0–6,1 párů/100 km2
lesa). Tato hnízdní hustota je relativně vysoká, protože
podle výsledků monitoringu z roku 2006, který zahrnoval 22 vytipovaných oblastí ČR, činila průměrně

2010 bei Lukov. In der Tab. 5 ist auch die Anzahl
der festgestellten Jungtiere angeführt. Falls sich beim
Symbol X die Nummer 0 befindet, so bedeutet das, dass
die Jungtiere gestorben sind oder gar nicht festgestellt
wurden (obwohl das Nest zu Beginn der Brutsaison
zweifellos besetzt war).
Die Situation im NPT bewertete Pollheimer
(2001) ausgehend von seiner Geländearbeit aus den
Jahren 2000/01. In den Wäldern des Schutzgebietes
fanden er und seine Mitarbeiter insgesamt 6 Horste
(1 Langer Grund, 1 Fugnitzwald, 1 west. Waldbad/
Hardegg, 2 südlich Bossengraben und 1 südlich Jägerlacke), weitere 2 Nester befanden sich in der nahen
Umgebung. Er schätzte die Größe der Brutpopulation
auf 4–5 Paare. Die Besetzung der einzelnen Horste
wurde allerdings nicht kontrolliert. Im Rahmen der
Wiederholung der Forschungsarbeiten im Jahr 2008/09
wurde keines der bekannten Horste gefunden, es wurde
auch kein neues festgestellt (Pollheimer et al. 2010)
– das entspricht gänzlich den Ergebnissen der Untersuchung, die im Winter 2009/10 im Rahmen des
grenzüberschreitenden Projekts Natur ohne Grenzen
auf österreichischem Gebiet durchgeführt wurde. Es
wird die Möglichkeit eines Felshorstes von einem Paar
im Bereich des Turmfelsens erwogen, dies kann aber aus
unserer Sicht praktisch ausgeschlossen werden, da dieses

Obr. 10. – Lokalizace nejméně jednou obsazených hnízd čápa černého v NPP
Abb. 10.– Die Lokalisation der mindestens einmal besetzen Horste des Schwarzstorches im NPP
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1,7 párů/100 km2, vyšší byla jen v Ptačích oblastech Hostýnské vrchy a Soutok-Tvrdonicko (Hora et al. 2010).
Ze zimovišť se čápi černí vracejí ve druhé polovině
března, nejčasnější výskyt byl zaznamenán 14. 3. 2005,
kdy PL (in verb.) pozoroval 1 ex. u rybníka v obci
Podmolí. Odlétají během září, poslední jedinec byl
zjištěn 23. 10. 1993 na Kozích stezkách (ZS in litt.).
Zajímavé údaje u tohoto druhu poskytuje kroužkování, kterému se věnuje řada specialistů. 16. 8. 2008 zjistil
Z. Kalotás u jednoho z 24 čápů černých na rybníku Rétszilas v Maďarsku (cca 310 km od NPP) bílý odečítací
kroužek s kódem 616X. Tento pták pocházel z hnízda
u Solařovy hájenky, kde byl jako mládě okroužkován
10. 6. 2007 (JaP, VK) – Valášek (2008a). V roce 2010
se podařilo odečíst kroužek čápa z páru, který hnízdil
na Příčkách (VB in litt.). Na základě kódu HIDDENSEE CA 006468 se podařilo zjistit, že byl kroužkován jako 1 ze 4 pull. na hnízdě v Lichtenbergu, Sasko,
23. 6. 2006 (300 km, D. Hergott in litt.). 9. 8. 2010
byl tento jedinec nalezen mrtvý po kolizi s autem 6 km
jižně od Ostřihomi v Maďarsku (245 km, A. Vizkert in
litt.). Mládě kroužkované 9. 6. 2010 na hnízdě u Lukovského potoka odečítacím kroužkem 62LV (VB in litt.)
bylo pozorováno 22. 9. 2010 v Reshafim, 23. 9. 2010
v Newe Ur a 24. 9. 2010 v Meshilot, Izrael (2450 km,
C. Rohde in litt.).

Čáp bílý
Weißstorch

Gebiet oft und gründlich von der tschechischen Seite
kontrolliert wird und ein auffälliger Felshorst sicherlich
nicht unentdeckt bleiben würde. Zeitlich entspricht das
Verlassen der Horste auf der österreichischen Seite der
Besetzung neuer Brutplätze auf der tschechischen Seite,
die Gesamtpopulation im NPP/NPT ist demnach wohl
mehr oder weniger stabil – ca. 2–4 Paare, also 1,9–3,8
Paare/100 km2 (3,0–6,1 Paare/100 km2 Wald). Diese
Brutdichte ist relativ hoch – die Ergebnisse des Monitorings aus dem Jahr 2006, das 22 Gebiete in Tschechien
umfasste, betrugen durchschnittlich 1,7 Paare/100 km2,
höher waren die Zahlen nur in den Vogelschutzgebieten
Hostýnské vrchy und Soutok-Tvrdonicko (Hora et al.
2010).
Aus den Winterquartieren kehren die Schwarzstörche
in der zweiten Märzhälfte zurück, die früheste Beobachtung stammt vom 14. 3. 2005, wo PL (in verb.) 1 Ind.
beim Teich in der Gemeinde Podmolí beobachtete. Sie
ziehen im September ab, das letzte Exemplar wurde
am 23. 10. 1993 in Kozí stezky gesehen (ZS in litt.).
Interessante Angaben sind bei dieser Art durch
Ringablesungen zu erlangen, dem sich eine Reihe
von Spezialisten widmet. Am 16. 8. 2008 stellte Z.
Kalotás bei einem der 24 Schwarzstörche am Teich
Rétszilas in Ungarn (ca. 310 km vom NPP entfernt)
einen weißen Ring mit dem Code 616X fest. Dieser
Vogel stammte aus dem Nest beim Solař-Forsthaus,
wo er am 10. 6. 2007 (JaP, VK) als Jungtier beringt
worden war – Valášek (2008a). Im Jahr 2010 gelang
es, den Ring eines Storches von einem Paar abzulesen,
welches in Příčky brütete (VB in litt.). Aufgrund des
Codes HIDDENSEE CA 006468 wurde festgestellt,
dass er am 23. 6. 2006 als einer von 4 pull. in einem
Horst in Lichtenberg, Sachsen, beringt worden war
(300 km, D. Hergott in litt.). Am 9. 8. 2010 wurde
dieses Exemplar nach einer Kollision mit einem Auto
tot aufgefunden, und zwar 6 km südlich von Esztergom
in Ungarn (245 km, A. Vizkert in litt.). Ein Jungtier, das
am 9. 6. 2010 in einem Horst beim Lukovský-Bach mit
dem Ring 62LV (VB in litt.) beringt worden war, wurde
am 22. 9. 2010 in Reschafim, am 23. 9. 2010 in Newe
Ur und am 24. 9. 2010 in Meshilot, Israel beobachtet
(2450 km, C. Rohde in litt.).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Čáp bílý hnízdí v severozápadní Africe, Evropě
a ve Střední Asii. V minulém století se jeho početnost
v Evropě výrazně snížila, v některých zemích dokonce
vymizel zcela. Od 90. let však na řadě míst přibývá,

Der Weißstorch brütet in Nordwestafrika, Europa und
Mittelasien. Im vergangenen Jahrhundert sanken seine
Zahlen in Europa stark ab, in manchen Ländern verschwand er sogar völlig. Seit den 90er Jahren wächst
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což platí i pro ČR (Šťastný et al. 2006). Většina hnízd
je situována do lidských sídel, výjimkou je hnízdění
v lužních lesích jižní Moravy, kde v letech 2005–2007
hnízdilo průměrně 60 párů, ovšem trend početnosti je
zde oproti stavu na počátku 21. století negativní (Hora
et al. 2010). Na Znojemsku hnízdí každoročně cca 15
párů, všechna hnízda jsou na stavbách. Jediné stromové
hnízdo, na olši v areálu Jaroslavických rybníků, je od
roku 2009 neobsazené. Sledovanému území nejbližší
obsazované hnízdo se nachází v Únanově (cca 5 km),
další ve Ctidružicích (cca 8 km).

Situace v NPP/NPT (39 údajů; Z–29/V–10)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: výskyt na tahu
Tři pokusy o hnízdění, zaletuje za potravou
a bývá pozorován v době migrace.
Ve sledovaném území byly zaznamenány tři pokusy
čápů bílých o hnízdění. V roce 1994 zahájil 1 pár stavbu
hnízda v Lesné (Martiško et al. 1995), v červnu 2000
stavěl pár hnízdo na komíně budovy v bývalém areálu
roty PS u Podmyčí (PB in litt.) a ve stejné době i v areálu
zemědělské farmy v Horním Břečkově (VŠ). V posledním případě se jednalo o využívaný komín, proto bylo
hnízdo v mimohnízdní době odstraněno a náhradou
byla nedaleko instalována hnízdní podložka na sloup.
Žádné z uvedených hnízd však nakonec obsazeno
nebylo. Hnízdním pokusům z roku 2000 odpovídá vyšší
počet pozorování čápů ve dvou letech předcházejících
(viz obr. 11).
Jen vzácně byli čápi zaznamenáni přímo v údolí
Dyje – v roce 1988 byl 1 ex. (pravděpodobně, přesný
počet neuveden) pozorován pravidelně od příletu až
do srpna na louce u Faltýskova mlýna (příslušníci pohraniční stráže in litt.), 17. 4. 1999 byl 1 ex. zjištěn
pod Vraní skálou a na Vlasákově louce (RA, resp. MR
in litt.), 25. 4. 2 ex. pod Ledovými slujemi, 23. 5. 1 ex.
u ústí Žlebského potoka (MM in litt.) a 30. 5. 2 ex. na
Širokém poli (KT ml. in litt.). Všichni ostatní čápi byli
zastiženi v okolí obcí nebo se údaje týkají ptáků přeletujících či kroužících. S hnízdním pokusem v Horním
Břečkově evidentně souvisí i pozorování 2 ex. na faře
v Horním Břečkově 13. 6. 2000 (AR).
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seine Population aber in vielen Gebieten, was auch
für Tschechien gilt (Šťastný et al. 2006). Die meisten
Horste befinden sich in menschlichen Niederlassungen,
eine Ausnahme sind Horste in den südmährischen Auwäldern, wo in den Jahren 2005–2007 durchschnittlich
60 Paare brüteten. Der Trend der Populationszahlen
ist hier aber gegenüber dem Bestand zu Beginn des
21. Jahrhunderts negativ (Hora et al. 2010). In der
Region Znojmo brüten alljährlich ca. 15 Paare, alle
Horste befinden sich auf Bauwerken. Der einzige
Baumhorst auf einer Erle bei den Jaroslavické-Teichen
ist seit dem Jahr 2009 unbesetzt. Der am nächsten
gelegene besetzte Horst zum Untersuchungsgebiet
liegt in Únanov (ca. 5 km), ein weiteres in Ctidružice
(ca. 8 km).

Situation im NPP/NPT
(39 Angaben; W–29/O–10)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Durchzügler
Drei Brutversuche, wird auf Nahrungssuche
und während der Durchzugs beobachtet.
Im Untersuchungsgebiet wurden drei Brutversuche
des Weißstorches verzeichnet. Im Jahr 1994 begann
1 Paar mit dem Bau eines Horstes in Lesná (Martiško
et al. 1995), im Juni 2000 baute ein Paar einen Horst
auf einem Schornstein im ehemaligen Gelände der
Einheit der Grenzschutztruppen bei Podmyče (PB in
litt.) und in derselben Zeit wurde ein weiterer Horst
auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs in
Horní Břečkov gebaut (VŠ). Im letzteren Fall handelte
es sich um einen genutzten Schornstein, weshalb der
Horst außerhalb der Brutzeit entfernt und durch eine
unweit angebrachte Horstunterlage auf einem Mast
ersetzt wurde. Keines der erwähnten Horste wurde aber
auch wirklich besetzt. Den Brutversuchen aus dem Jahr
2000 entsprechen auch die zahlreicheren Beobachtungen von Störchen in den zwei vorausgehenden Jahren
(siehe Abb. 11).
Direkt im Tal der Thaya wurden Störche nur selten verzeichnet – im Jahr 1988 wurde 1 Ind. (wahrscheinlich,
die genaue Anzahl wurde nicht angegeben) regelmäßig
von seiner Ankunft bis in den August hinein auf einer
Wiese bei Faltýskův-Műhle beobachtet (Angehörige der
Grenzschutztruppen in litt.), am 17. 4. 1999 wurde
1 Ind. unterhalb des Vraní-Felsens und auf der Vlasákova-Wiese festgestellt (RA bzw. MR in litt.), am 25. 4.
waren 2 Ind. unterhalb von Ledové sluje, am 23. 5. war
1 Ind. bei der Mündung des Žlebský-Baches (MM in
litt.) und am 30. 5. befanden sich 2 Ind. auf Široké pole
(KT jun. in litt.). Alle anderen Störche wurden in der
Umgebung der Gemeinden gesehen oder die Angaben
betreffen überfliegende oder kreisende Vögel. Mit dem
Brutversuch in Horní Břečkov hängt eindeutig auch
die Beobachtung von 2 Ind. am Pfarrgebäude in Horní
Břečkov vom 13. 6. 2000 (AR) zusammen.
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Nejčasnější výskyt čápa bílého ve sledovaném území
byl zaznamenán 28. 3. 2006 – 1 ex. na poli u Horního
Břečkova (AR). V hnízdní době bývají pozorováni
většinou jen jednotliví ptáci (21 záznamů), 2 ex. byly
zjištěny vícekrát v roce 1999 a 2000 (zřejmá je zde
souvislost s hnízdními pokusy – viz výše) a mimo
to 1. 6. 2011 na pokosené louce u Lukova (VŠ). Výjimečné je pozorování 3 ex. 20. 5. 2000 u Jejkalů (PVa in
litt.). Nejvyšší počty čápů bílých bývají zaznamenávány
v létě, po vyvedení mláďat: 22. 8. 2005 lovilo na čerstvě
povláčeném poli u Mašovic 11 ex., 30. 8. 2005 byla
u Lukova zastižena zřejmě rodinka – 2 ad. a 3 juv. (VŠ),
16. 7. 2009 kroužilo nad údolím v oblasti Nového
Hrádku 5 ex. (MV, PL, RN a JS).

Ibis hnědý
Sichler

Obr. 11. – Počet pozorování čápa bílého v NPP/NPT v letech 1994–
2011 (n = 38)
Abb. 11. – Die Anzahl der Beobachtungen von Weiβstörchen in NPP/
NPT in den Jahren 1994–2011 (n = 38)

Die früheste Beobachtung des Weißstorches im Untersuchungsgebiet wurde am 28. 3. 2006 verzeichnet –
1 Ind. auf einem Feld bei Horní Břečkov (AR). Während
der Brutzeit werden meist nur Einzelvögel beobachtet
(21 Angaben), 2 Ind. wurden wiederholt in den Jahren
1999 und 2000 festgestellt (eindeutiger Zusammenhang mit den Brutversuchen – siehe oben), außerdem
auch noch am 1. 6. 2011 auf einer gemähten Wiese
bei Lukov (VŠ). Außergewöhnlich ist die Beobachtung
von 3 Ind. am 20. 5. 2000 bei den Jejkaly-Teichen (PVa
in litt.). Die meisten Weißstörche werden im Sommer
verzeichnet, sobald die Jungtiere ausgeführt sind: am
22. 8. 2005 jagten 11 Ind. auf einem frisch geeggten
Feld bei Mašovice, am 30. 8. 2005 wurde bei Lukov
wahrscheinlich eine Familie angetroffen – 2 ad. und
3 juv. (VŠ), am 16. 7. 2009 kreisten 5 Ind. über dem
Tal im Bereich von Nový Hrádek (MV, PL, RN und JS).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Ibis hnědý hnízdí ostrůvkovitě ve Starém světě, hnízdiště
na východním pobřeží Severní Ameriky vznikla nedávno
zřejmě z ptáků, kteří překonali oceán. V ČR nehnízdí,
zatoulává se hlavně v létě po rozletu z hnízdišť (Hudec
1994). Na Znojemsku je zaznamenáván vzácně.

Situace v NPP/NPT (1 údaj; Z–0/V–1)

Der Sichler brütet inselförmig in der Alten Welt,
unlängst entstanden Brutplätze an der nordamerikanischen Ostküste, wahrscheinlich wurden sie von Vögeln
gegründet, die den Ozean überquert hatten. In Tschechien brütet der Sichler nicht, er tritt hier vor allem
im Sommer nach Verlassen der Brutplätze auf (Hudec
1994). In der Region Znojmo wird er selten beobachtet.

MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden

Situation im NPP/NPT (1 Angabe; W–0/O–1)

Výjimečný výskyt v roce 2005.
Ve sledovaném území byl druh zaznamenán jen
jednou, když byl 25. 8. 2005 pozorován 1 ex. přeletující
mezi Hnanicemi a Šatovem (JG in verb.).

MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Ausnahmsweises Vorkommen im 2005.
Im Untersuchungsgebiet wurde die Art nur einmal
verzeichnet, als am 25. 8. 2005 1 Ind. im Überflug
zwischen Hnanice und Šatov gesehen wurde (JG
in verb.).
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Včelojed lesní
Wespenbussard
Pernis apivorus
Výskyt v širším kontextu
Včelojed lesní obývá Evropu (kde hnízdí více než 75 %
světové populace) a západní Asii. V ČR je rozšířen nepravidelně po celém území (Šťastný et al. 2006). V jihomoravském regionu je nejpočetnější v listnatých lesích
teplých poloh – Milovický les, NP Podyjí (Martiško
1994).

Situace v NPP/NPT (138 údajů; Z–64/V–74)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí, po roce 2000 je velikost
populace odhadována na 8–14 párů. Zaznamenán v období od 24. dubna do 25 září.
Včelojed lesní je jedním z významných druhů, které
ve sledovaném území každoročně hnízdí. Při prvním
systematickém průzkumu NPP v roce 1993 byla
velikost hnízdní populace stanovena na 8 párů – 5 prokázaných a 3 pravděpodobná hnízdění, v roce 1994
byly zjištěny 4 páry – 2 prokázaná a 2 pravděpodobná hnízdění (BJ in Martiško et al. 1995). V letech
2006 a 2009 proběhl v NPP systematický monitoring
zaměřený na daný druh, velikost hnízdní populace byla
odhadnuta na 5 párů (Hora et al. 2010), resp. 9 párů
(z nich podle pozorování rodinek nejméně 3 byly
úspěšné, VŠ) – teritoria některých párů byla přitom situována na území NPT. Pollheimer (2001) uvádí pro
NPT a rok 2000 3–4 teritoria s tím, že některá jsou
bezpochyby přeshraniční, na základě průzkumu opakovaného v roce 2008 pak zvyšuje odhad pro rakouskou část území na 8 teritorií s poznámkou, že na české
straně předpokládá dalších 6 (Pollheimer et al. 2010).
Výsledky monitoringu i údaje získané při vyhledávání
a kontrole hnízd dravců z let 2010–2011 jsou sumarizovány v obr. 12. Je z něj patrné, že některá teritoria
jsou obsazována pravidelně (Vinohrad – Kozí stezky,
Nový Hrádek, Šobes), další velmi často (Heimatkreuz
– Na vyhlídce, Vraní skála – Gališ, Liščí skála, Sealsfieldův kámen – Králův stolec, Hradiště – Kraví hora),
některá při monitoringu z vyhlídek zřejmě unikají pozornosti (hnízdiště východně od Čížova, u Lukovského
potoka nebo u Znojma). Velikost hnízdní populace včelojeda lesního v NPP/NPT po roce 2000 lze tedy odhadnout na 8–14 párů, tj. 10,5–18,4 párů/100 km2. Teritoria některých párů na rakouském straně však nepochybně zasahují i do lesnatých území mimo NPT, takže
ve skutečnosti bude hnízdní hustota o něco nižší.
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Allgemeines Vorkommen
Der Wespenbussard bewohnt Europa (wo mehr als
75 % der weltweiten Population brüten) und Westasien. In Tschechien ist er unregelmäßig über das gesamte
Gebiet verbreitet (Šťastný et al. 2006). In der Region
Südmähren ist er meist in Laubwäldern in warmen
Lagen anzutreffen – Milovický-Wald, Nationalpark
Podyjí (Martiško 1994).

Situation im NPP/NPT
(138 Angaben; W–64/O–74)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig, die Größe der Brutpopulation nach dem Jahr 2000 wird auf 8–14 Paare
geschätzt. Wird im Zeitraum vom 24. April bis
zum 25. September beobachtet.
Der Wespenbussard ist eine der bedeutenden Arten,
die alljährlich im Untersuchungsgebiet brüten.
Während der ersten systematischen Durchforschung
des NPP im Jahr 1993 wurde die Größe der Brutpopulation auf 8 Paare bestimmt – 5 nachgewiesene und
3 wahrscheinliche Bruten, im Jahr 1994 wurden 4 Paare
festgestellt – 2 nachgewiesene und 2 wahrscheinliche
Bruten (BJ in Martiško et al. 1995). In den Jahren
2006 und 2009 fand im NPP ein systematisches Monitoring dieser Art statt, die Größe der Brutpopulation
wurde auf 5 Paare geschätzt (Hora et al. 2010) bzw.
9 Paare (davon waren laut Beobachtungen von Familien
mindestens 3 erfolgreich, VŠ) – die Territorien einiger
Paare lagen dabei auf dem Gebiet des NPT. Pollheimer (2001) führt im NPT im Jahr 2000 3–4 Territorien
an, wobei einige zweifellos grenzüberschreitend sind.
Ausgehend von der wiederholten Untersuchung im Jahr
2008 erhöht er die Schätzung im österreichischen Teil
auf 8 Territorien und nimmt auf der tschechischen Seite
weitere 6 Territorien an (Pollheimer et al. 2010). Die
Ergebnisse des Monitorings und die Angaben aus der
Suche und Kontrolle der Greifvogelnester in den Jahren
2010–2011 sind in Abb. 12 zusammengefasst. Daraus
geht hervor, dass einige Territorien regelmäßig besetzt
werden (Vinohrad – Kozí stezky, Nový Hrádek, Šobes),
manche sehr oft (Heimatkreuz – Na vyhlídce, VraníFelsen – Gališ, Liščí-Felsen, Sealsfieldův-Felsen – Králův
stolec, Hradiště – Kraví hora), einige werden während
des Monitorings von Aussichtspunkten aus wohl nicht
bemerkt (Brutplatz östlich von Čížov, beim LukovskýBach oder bei Znojmo). Die Größe der Brutpopulati-
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Na jaře byl první včelojed zaznamenán 24. 4. 2008
nad lesem západně od Hnanic (MV), poslední byl zjištěn
25. 9. 1991 mezi Liščí skálou a Devíti mlýny (Šimek
1991). Nejčastěji jsou pozorováni jednotlivci, ale v létě
lze z jednoho místa, nejlépe některé z vyhlídek nad Dyjí,
spatřit více ex. – často se jedná o rodinky. 23. 7. 2009 tak
bylo z Vraní skály pozorováno 8 různých ex., přičemž
v 9:30 kroužili 2 dospělí a 2 mladí ptáci v prostoru
Nový Hrádek – Schafschwemme a druhá, stejně velká
rodinka kroužila v 10:15 nad Gališem. 21. 7. 2009
bylo při monitoringu včelojeda z vyhlídky na Braitavě
zjištěno 6 různých jedinců, přičemž 2 tvořili pár s přeshraničním teritoriem na pravém břehu řeky a zbývající 4 patřili k rodince, která vyhnízdila v prostoru Vinohradu. Obdobně bylo 6 ex. pozorováno 24. 7. 2009
v době od 7:00 do 11:30 z Kozích stezek. Podle
určeného pohlaví ptáků, míst jejich výskytu a směru
přeletů lze v tomto případě soudit na 3 obsazená teritoria (Vinohrad, Ochsengraben, Gališ), z nichž některá
byla potvrzena i při monitoringu z jiných vyhlídek.
Včelojedi jsou většinou pozorováni kroužící a při přeletech, dvakrát byl zjištěn jedinec s kořistí: 24. 7. 2009
vyletěl 1 ex. s menším plazem v pařátech od řeky Dyje
pod Kozími stezkami a odletěl směrem k Ochsengraben
(VŠ) a 30. 7. 2009 proletěl kolem Sealsfieldova kamene

on des Wespenbussards im NPP/NPT nach dem Jahr
2000 kann also auf 8–14 Paare geschätzt werden, dh.
10,5–18,4 Paare/100 km2. Die Territorien einiger Paare
auf der österreichischen Seite reichen aber zweifellos
auch in die bewaldeten Gebiete außerhalb des NPT
hinaus, die tatsächliche Siedlungsdichte ist also etwas
niedriger.
Der erste Wespenbussard im Frühling wurde
am 24. 4. 2008 über dem Wald westlich von Hnanice
gesehen (MV), der letzte am 25. 9. 1991 zwischen dem
Liščí-Felsen und Devět mlýnů (Šimek 1991). Meist
werden einzelne Vögel beobachtet, aber im Sommer
können von einer Stelle aus, am besten von den Aussichtspunkten an der Thaya, auch mehrere Exemplare
gesehen werden – oft handelt es sich um Familien.
Am 23. 7. 2009 wurden vom Vraní-Felsen aus 8 verschiedene Ind. beobachtet, wobei um 9:30 2 Erwachsene und 2 Jungvögel im Bereich Nový Hrádek – Schafschwemme kreisten und eine zweite, genauso große
Familie um 10:15 über Gališ kreiste. Am 21. 7. 2009
wurden während des Monitorings des Wespenbussards
vom Aussichtspunkt Braitava 6 verschiedene Exemplare festgestellt, wobei 2 ein Paar mit grenzüberschreitendem Territorium am rechten Flussufer bildeten
und die restlichen 4 zu einer Familie gehörten, die im

Obr. 12. – Lokalizace hnízd včelojeda lesního v NPP/NPT v letech 1993–1994 a 2010–2011 a jeho teritorií v roce 2006 a 2009
Abb. 12.– Die Lokalisation der Horste des Wespenbussards im NPP/NPT in den Jahren 1993–1994 und 2010-2011 und sein Territorien
in den Jahren 2006 und 2009
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1 ex. nesoucí drobného savce (VŠ, JVa, MV). Zajímavé
bylo pozorování 2 kroužících včelojedů (zřejmě pár)
30. 7. 2009 v prostoru Králova stolce, přičemž jeden
z ptáků svíral v pařátech klacík (VŠ, JVa, MV). Někdy
bývají včelojedi vyplašeni při hledání potravy na zemi,
např. 5. 6. 2005 lovil 1 ex. v trávníku u popické kaple,
11. 6. 2005 vyletěl 1 ex. zpod šípku u cesty na Havranickém vřesovišti (LK in litt.), 6. 7. 2006 byl 1 ex.
vyplašen z horní louky na Umlaufu (RS, KF in litt.).
21. 7. 2009 byla v prostoru Turmfelsen pozorována
samice, která v 7:38 usedla do koruny dubu ve svahu
pod skálou a po několika minutách slétla do lesa na zem
(VŠ). 14. 8. 2006 byl nalezen 1 mrtvý včelojed u Čížovského lesního rybníka, zřejmě zabitý jestřábem lesním
(JS in verb.).

Luňák hnědý
Schwarzmilan

Bereich von Vinohrad gebrütet hatte. Ähnlich wurden
am 24. 7. 2009 zwischen 7:00 und 11:30 insgesamt
6 Ind. von Kozí stezky aus beobachtet. Nach dem
Geschlecht der Vögel, ihrer Erscheinungsorte und
der Richtungen ihrer Überflüge kann in diesem Fall
auf 3 besetzte Territorien geschlossen werden (Vinohrad,
Ochsengraben, Gališ), von denen einige auch während
des Monitorings von anderen Aussichtspunkten aus bestätigt wurden. Wespenbussarde werden meist kreisend
oder überfliegend beobachtet, zweimal wurde ein
Exemplar mit Beute festgestellt: am 24. 7. 2009 flog
1 Ind. mit einem kleineren Reptil in den Krallen von
der Thaya unterhalb von Kozí stezky auf und flog in
Richtung Ochsengraben (VŠ) und am 30. 7. 2009 flog
1 Ind. mit einem kleinen Säuger am Sealsfieldův-Felsen
vorbei (VŠ, JVa, MV). Interessant war die Beobachtung
von 2 kreisenden Wespenbussarden (wahrscheinlich
ein Paar) am 30. 7. 2009 im Bereich von Králův stolec,
wobei einer der Vögel einen Zweig in den Krallen hielt
(VŠ, JVa, MV). Manchmal werden die Wespenbussarde während der Nahrungssuche auf dem Boden aufgeschreckt, z. B. am 5. 6. 2005 jagte 1 Ind. auf dem
Rasen bei der Kapelle in Popice, am 11. 6. 2005 flog
1 Ind. unter einer Heckenrose an einem Weg auf der
Heide Havraníky hoch (LK in litt.), am 6. 7. 2006
wurde 1 Ind. an der Oberen Umlaufwiese aufgeschreckt
(RS, KF in litt.). Am 21. 7. 2009 wurde im Bereich des
Turmfelsens ein Weibchen beobachtet, das sich um 7:38
in die Krone einer Eiche im Hang unterhalb des Felsens
setzte und einige Minuten später auf den Waldboden
herabflog (VŠ). Am 14. 8. 2006 wurde 1 toter Wespenbussard beim Čížovský lesní-Teich gefunden, der
wahrscheinlich von einem Habicht getötet worden war
(JS in verb.).
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Milvus migrans
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Luňák hnědý žije téměř po celém Starém světě, ve střední
Evropě je osídlení řídké. V ČR patří k vzácným dravcům,
velikost jeho hnízdní populace v letech 2001–2003 byla
odhadnuta na 40–60 párů. Většina z nich bývá zjišťována v povodí Moravy a Dyje na jižní Moravě (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku hnízdí od 80. let 20. století
nepravidelně 1–3 páry, nejčastěji v oblasti Trávního
dvora u Hrabětic nebo u Jaroslavických rybníků (15 km
od sledovaného území).

Der Schwarzmilan lebt fast in der ganzen Alten Welt,
in Mitteleuropa ist er aber selten. In Tschechien gehört
er zu den seltenen Greifvögeln, die Größe der Brutpopulation in den Jahren 2001–2003 wurde auf 40–60
Paare geschätzt. Die meisten davon werden in der Regel
im Zuflussgebiet der March und der Thaya in Südmähren verzeichnet (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo brüten seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts unregelmäßig 1–3 Paare, meist im Bereich von
Trávní dvůr bei Hrabětice oder bei den JaroslavickéTeichen (15 km vom Untersuchungsgebiet entfernt).
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Situace v NPP/NPT (5 údajů; Z–4/V–1)
MARTIŠKO et al. 1995: průtah
POLLHEIMER 2001: neuveden
Vzácný výskyt v době migrace, jednou zaznamenán v hnízdní době.
Ve sledovaném území byl luňák hnědý zaznamenán
pětkrát, z toho jednou v hnízdní době – 31. 5. 2006 byl
1 ex. pozorován u čerpací stanice v Hnanicích (VK, JaP).
Hnízdění lze však vyloučit, protože vzhledem k intenzitě ornitologických aktivit v daném roce by počet pozorování musel být mnohem vyšší. Třikrát byl luňák hnědý
zjištěn v roce 1994 v okolí Lukova, ale vždy v období
migrace: 27. 3., 2. 9. a 21. 10. (VŠ in Martiško et al.
1995, resp. VŠ). Naposled byl zjištěn 2. 10. 2010 1 ex.
na Ptačím vrchu ve Vranově nad Dyjí (RS in verb.).

Luňák červený
Rotmilan

Situation im NPP/NPT
(5 Angaben; W–4/O–1)
MARTIŠKO et al. 1995: Durchzug
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Seltenes Vorkommen während der Migration,
einmal wurde er während der Brutzeit beobachtet.
Der Schwarzmilan wurde im Untersuchungsgebiet fünfmal angetroffen, davon einmal während der
Brutzeit – am 31. 5. 2006 wurde 1 Ind. bei der Pumpstelle in Hnanice beobachtet (VK, JaP). Eine Brut kann
aber ausgeschlossen werden, da die Anzahl der Beobachtungen in Anbetracht der intensiven ornithologischen
Aktivitäten im betreffenden Jahr wesentlich höher sein
müsste. Im Jahr 1994 wurde der Schwarzmilan dreimal
in der Umgebung von Lukov festgestellt, aber immer
während der Migrationszeit: 27. 3., 2. 9. und 21. 10.
(VŠ in Martiško et al. 1995, bzw. VŠ). Zuletzt wurde
am 2. 10. 2010 1 Ind. auf dem Ptačí vrch in Vranov nad
Dyjí beobachtet (RS in verb.).
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Milvus milvus
Výskyt v širším kontextu
Areál rozšíření luňáka červeného je omezen na Iberský
poloostrov, západní a střední Evropu a zasahuje do severozápadní Afriky. V ČR došlo v polovině 70. let 20.
století k rekolonizaci území a hnízdní populace druhu
stále narůstá, v letech 2001–2003 byla její velikost odhadnuta na 70–100 párů (Šťastný et al. 2006). Na
jižní Moravě obsazuje luňák červený oblast dolních
toků Dyje, Moravy a Svratky (Martiško 1994). Po vyhnízdění většina ptáků odlétá, pouze v oblasti Soutoku
na Břeclavsku posledních cca 15 let až několik desítek
jedinců pravidelně zimuje (Hora et al. 2010). Na Znojemsku hnízdí nepravidelně 1–2 páry.

Situace v NPP/NPT (11 údajů; Z–8/V–3)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuveden
Nepravidelný výskyt jednotlivých ptáků, spíše
v západní části sledovaného území.
Ve sledovaném území bývá luňák červený zaznamenáván jen velmi nepravidelně, a to v průběhu celého
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Allgemeines Vorkommen
Das Verbreitungsgebiet des Rotmilans beschränkt sich
auf die Iberische Halbinsel, West- und Mitteleuropa und
reicht nach Nordwestafrika hinein. In Tschechien kam
es Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts zu einer
Wiederbesiedlung des Gebietes und die Brutpopulation
dieser Art wächst ständig an. In den Jahren 2001–2003
wurde sie auf 70–100 Paare geschätzt (Šťastný et al.
2006). In Südmähren besetzt der Rotmilan die Gebiete
rund um die Unterläufe der Thaya, der March und der
Svratka (Martiško 1994). Nach dem Verlassen des
Horstes ziehen die meisten Vögel fort, nur im Bereich
des Zusammenflusses der Thaya und der March in der
Region Břeclav überwintern in den letzten ca. 15 Jahren
regelmäßig bis zu einige Dutzende Exemplare (Hora et
al. 2010). In der Region Znojmo brüten unregelmäßig
1–2 Paare.

Situation im NPP/NPT
(11 Angaben; W–8/O–3)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Unregelmäßiges Vorkommen einzelner Vögel, eher
im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes.

Dravci | Greifvögel

roku. Do hnízdního období spadá pozorování 1 ex.
9. 6. 1994 v Čížově (ZT in Martiško et al. 1995),
14. 6. 1997 u Devíti mlýnů (LK in litt.), 26. 5. 2005
u Nového Hrádku (FKr in litt.) a 5. 7. 2007 tamtéž (dle
sdělení průvodců JS in verb.). Hnízdění v NPP/NPT by
však vzhledem k jeho sledovanosti a nápadnosti druhu
jistě neuniklo pozornosti. Další údaje o výskytu luňáka
červeného se vztahují k mimohnízdní době. Na jarním
tahu byl pozorován 1 pár u Vranova nad Dyjí 4. 4. 1992
(R. Vlk in Martiško 1997), 1 ex. 28. 3. 2001
nad Šobesem (OZ in litt.) a 12. 4. 2004 v prostoru
Lukov – Milíčovice – Horní Břečkov (MŠ in verb.),
přičemž lovící ptáci byli v tomto roce vícekrát zastiženi na vojtěšce u Milíčovic (4. 6., 28. 10. – VŠ), mimo
NPP. Na podzimním tahu byl 1 ex. zastižen 14. 9. 1997
na Havranickém vřesovišti (LK in litt.) a 3. 11. 2007
mezi Lukovem a Horním Břečkovem (VK). Jednou byl
luňák červený pozorován i v zimě – 17. 1. 2009 letěl
1 ex. nad Ostrohem k severu (VŠ).

Orel mořský
Seeadler

Im Untersuchungsgebiet wird der Rotmilan nur sehr
unregelmäßig und im Verlauf des ganzen Jahres verzeichnet. In die Brutzeit fällt die Beobachtung von jeweils
1 Ind. am 9. 6. 1994 in Čížov (ZT in Martiško et al.
1995), am 14. 6. 1997 bei Devět mlýnů (LK in litt.),
am 26. 5. 2005 bei Nový Hrádek (FKr in litt.) und
am 5. 7. 2007 ebendort (nach Mitteilungen der Führer
von JS in verb.). Eine Brut im NPP/NPT würde allerdings in Anbetracht seiner genauen Überwachung und
der Auffälligkeit der Art sicherlich nicht der Aufmerksamkeit entgehen. Weitere Beobachtungen des Rotmilans fanden außerhalb der Brutzeit statt. Während des
Frühlingszuges wurde am 4. 4. 1992 1 Paar bei Vranov
nad Dyjí gesehen (R. Vlk in Martiško 1997), 1 Ind.
am 28. 3. 2001 oberhalb von Šobes (OZ in litt.) und 12.
4. 2004 im Bereich Lukov – Milíčovice – Horní Břečkov
(MŠ in verb.), wobei in diesem Jahr mehrmals jagende
Vögel über Luzernefeldern bei Milíčovice angetroffen
wurden (4. 6., 28. 10.– VŠ), also außerhalb des NPP.
Während des Herbstzuges wurde 1 Ind. am 14. 9. 1997
auf der Heide in Havraníky (LK in litt.) und am 3.
11. 2007 zwischen Lukov und Horní Břečkov angetroffen (VK). Einmal wurde der Rotmilan auch im Winter
beobachtet – am 17. 1. 2009 flog 1 Ind. über Ostroh
nach Norden (VŠ).
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Haliaeetus albicilla
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Orel mořský obývá velkou část Eurasie od Islandu
a Britských ostrovů po Japonsko, Kamčatku a Beringovu úžinu. V průběhu 19. století a 1. poloviny
20. století se jeho početnost vlivem pronásledování
silně snížila a z mnoha zemí zcela vymizel. V posledních
30 letech se opět šíří. V ČR novodobě hnízdí od roku
1984, úspěšně od roku 1986. V letech 2001–2003 byla
velikost populace odhadnuta na 25–30 párů (Šťastný et
al. 2006). V roce 2007 bylo známo již 55 teritorií a prokázáno bylo 35 hnízdění (Bělka & Horal 2009), v roce
2010 87 teritorií a 66 hnízdění (Bělka 2011). Na jižní
Moravě orli mořští v novodobé historii svého výskytu
poprvé vyhnízdili po 20 letech neúspěšných pokusů
v roce 2004 (Horák 2003, 2004). Na Znojemsku bylo
první hnízdo postaveno v zimě 2002/03 ve východní
části okresu. Existuje dodnes, nikdy v něm však orli
mořští nevyhnízdili. Postupně však obsadili další teritoria regionu (zatím je zde známo 5 hnízdišť), v roce
2011 hnízdily 2 páry úspěšně, vyvedena byla 4 mláďata
(3+1). Hnízdiště nejbližší sledovanému území se nachází
u Stálek (cca 5 km).

Der Seeadler bewohnt einen Großteil Eurasiens
von Island und den Britischen Inseln bis Japan, Kamtschatka und die Beringstraße. Während des 19. und
der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts sanken seine Zahlen
wegen der Verfolgung und aus vielen Ländern verschwand er völlig. In den letzten 30 Jahren breitet er
sich wieder aus. In Tschechien brütet er rezent seit dem
Jahr 1984, erfolgreich seit dem Jahr 1986. In den Jahren
2001–2003 wurde die Größe der Population auf 25–30
Paare geschätzt (Šťastný et al. 2006). Im Jahr 2007
waren bereits 55 Territorien bekannt und es wurden
35 Bruten nachgewiesen (Bělka & Horal 2009),
im Jahr 2010 waren es 87 Territorien und 66 Bruten
(Bělka 2011). In Südmähren haben die Seeadler in der
rezenten Geschichte ihres Vorkommens erstmals im Jahr
2004 erfolgreich gebrütet, und das nach 20 Jahren erfolgloser Versuche (Horák 2003, 2004). In der Region
Znojmo wurde der erste Horst im Winter 2002/03
gebaut, und zwar im östlichen Teil des Bezirkes. Es
existiert bis heute, die Seeadler haben hier aber nie erfolgreich gebrütet. Allmählich wurden in der Region
weitere Territorien besetzt (bis heute sind hier 5 Horste
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Obr. 13. – Počet orlů mořských v NPP/NPT v zimách 2004/05–
2010/11 podle výsledků zimního sčítání vodních ptáků

4

Abb. 13. – Die Anzahl der Seeadler im NPP/NPT in den Wintern
2004/05–2010/11 gemäß den Ergebnissen der Winterzählung der Wasservögel

3

bekannt), im Jahr 2011 brüteten 2 Paare mit Erfolg, es
wurden 4 Jungtiere ausgeführt (3+1). Der nächstgelegene Horst zum Untersuchungsgebiet befindet sich bei
Stálky (ca. 5 km).

2

Situation im NPP/NPT
(115 Angaben; W–60/O–55)

1

MARTIŠKO et al. 1995: Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Wintergast, Nahrungsgast während der
Brutzeit
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Situace v NPP/NPT (115 údajů; Z–60/V–55)
MARTIŠKO et al. 1995: zimování
POLLHEIMER 2001: zimní host, v hnízdní době zalétá za
potravou
Výskyt v mimohnízdním období počínaje rokem
1991, od roku 1999 i výskyty v hnízdní době.
Pravidelně zimuje až 5 jedinců.

Im Untersuchungsgebiet wurde der Seeadler das
erste Mal am 2. 2. 1991 festgestellt, als 1 Ind. an der
Mündung des Klaperův-Baches beobachtet wurde (VŠ
in Martiško et al. 1995). Die Anzahl der Beobachtungen in den folgenden Jahren ist in Abb. 14 zu sehen, die
wachsende Zahl entspricht dem Trend dieser Art in der
weiteren Umgebung. Bis zum Jahr 1998 wurden die
Adler nur im Winter beobachtet (Dezember – März),
im Jahr 1999 kommen die ersten Beobachtungen
nach der Brutzeit: am 20. 8. und am 1. 10. wird am
Stausee Znojmo 1 Ind. festgestellt (MM in litt.), später
werden die Adler auch inmitten der Brutzeit verzeichnet. Der Nationalpark bleibt aber für diese Art bis heute
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Obr. 14. – Počet pozorování orla mořského v NPP/NPT v letech 1991–2011 (n = 115)
Abb. 14. – Die Anzahl der Beobachtungen von Seeadler im NPP/NPT in den Jahren 1991–2011 (n = 115)
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Ve sledovaném území byl orel mořský poprvé zjištěn
2. 2. 1991, kdy byl pozorován 1 ex. u ústí Klaperova
potoka (VŠ in Martiško et al. 1995). Počet pozorování
v dalších letech ukazuje obr. 14, rostoucí počet výskytů
je v souladu s trendem druhu v širší oblasti. Do roku
1998 byli orli zaznamenáváni jen v zimě (prosinec –
březen), v roce 1999 se objevují první pozorování v po-

Vorkommen außerhalb der Brutzeit seit dem
Jahr 1991, seit dem Jahr 1999 auch während
der Brutzeit. Bis zu 5 Exemplare überwintern
regelmäßig.

20
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Počet ex. | Anzahl der Ind.
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Obr. 15. – Počet pozorování orla mořského v NPP/NPT v letech 1991–2011 podle měsíců (n = 115)
Abb. 15. – Die Anzahl der Beobachtungen von Seeadler im NPP/NPT in den Jahren 1991–2011 nach Monaten (n = 115)

hnízdní době: 20. 8. a 1. 10. byl 1 ex. zjištěn na Znojemské přehradě (MM in litt.), později jsou orli zjišťováni i v hloubce hnízdního období. Dodnes však národní
park zůstává pro daný druh hlavně zimovištěm, jak
dokládá obr. 15. Počet jedinců zaznamenaných při pravidelném zimním sčítání vodních ptáků ukazuje obr. 13,
pohybuje se v rozmezí 1–5 ex. Jen ve velmi mírné zimě
2006/07 nebyl zaznamenán žádný orel mořský, nezamrzlé stojaté vody jsou pro ně nesporně potravně atraktivnější.
Ze 135 orlů mořských zjištěných v letech 1991–2011
v NPP/NPT zůstalo 52 věkově nezařazených, 49 bylo
dospělých a 34 immaturních. Dvakrát byl pozorován
tokající adultní pár v oblasti Braitavy – 19. 11. 2009
(MV) a 15. 1. 2010 (AR). Zahnízdění zde není nereálné
vzhledem k přítomnosti starých, klidných lesních
porostů a potravní základny na rybnících u Podmyčí
a hlavně Šafova. Dosud však prokázáno nebylo.
Do potravy orlů mořských v NPP/NPT dává nahlédnout pozorování 1 ex. 5. 1. 2000 a 2 ex. 18. 12. 2004
u zbytků uloveného prasete divokého (MM in litt., resp.
KT st. in verb.).

vor allem ein Winterquartier, wie aus Abb. 15 hervorgeht. Die Anzahl der Exemplare, die während der regelmäßigen Winterwasservogelzählung verzeichnet wurde,
ist in Abb. 13 zu sehen und beträgt 1–5 Ind. Nur im
sehr milden Winter 2006/07 wurde kein Seeadler verzeichnet, die eisfreien stehenden Gewässer stellten für
ihn zweifellos attraktivere Jagdgebiete dar.
Von 135 Seeadlern, die in den Jahren 1991–2011
im NPP/NPT festgestellt wurden, blieben 52 altersmäßig nicht näher bestimmt, 49 waren erwachsen und
34 immatur. Zweimal wurde ein balzendes, adultes
Paar in der Umgebung von Braitava beobachtet –
am 19. 11. 2009 (MV) und am 15. 1. 2010 (AR). Eine
Brut ist hier nicht unwahrscheinlich, da alte, ruhige
Waldbestände und ein gutes Nahrungsangebot an den
Teichen bei Podmyče und vor allem Šafov zur Verfügung stehen. Bis jetzt wurde allerdings keine Brut nachgewiesen.
Einen Einblick in die Nahrung der Seeadler
im NPP/NPT gewähren Beobachtungen von 1 Ind.
am 5. 1. 2000 und 2 Ind. am 18. 12. 2004 bei Resten
eines erlegten Wildschweines (MM in litt., bzw. KT sen.
in verb.).
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Sup mrchožravý
Schmutzgeier
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Sup mrchožravý má indoafrický typ rozšíření, v Evropě
obývá jen jih kontinentu. Trend vývoje početnosti je
ve většině zemí negativní (Iñigo et al. 2008). V ČR byl
zastižen pouze třikrát (Hudec et al. 2005).

Der Schmutzgeier hat einen indoafrikanischen Verbreitungstyp, in Europa bewohnt er nur den Süden des
Kontinents. Die Entwicklung seiner Populationszahlen
ist in den meisten Ländern negativ (Iñigo et al. 2008).
In Tschechien wurde er nur dreimal nachgewiesen
(Hudec et al. 2005).

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–2/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Dvě pozorování z roku 2007 byla příslušnou
faunistikou komisí vyhodnocena jako
„nedostatečně dokumentovaná“.
Ve sledovaném území byl 1 subad./ad. jedinec pozorován 15. 4. 2007 při kroužení nad údolím v oblasti
Hardeggu (JPo). Další imm. ex. byl v Thayatalu zaznamenán 22. 9. 2007 v oblasti Einsiedler – Kozí stezky
(DW in litt.). Rakouská faunistická komise tato pozorování neuznala (http://www.birdlife-afk.at).

Sup bělohlavý
Gänsegeier

Situation im NPP/NPT
(2 Angaben; W–2/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Zwei Beobachtungen aus dem Jahr 2007 wurden
von der zuständigen Avifaunistischen Kommission als „nicht ausreichend dokumentiert“
eingestuft.
Im Untersuchungsgebiet wurde am 15. 4. 2007
1 subad./ad. Exemplar kreisend über dem Tal
bei Hardegg beobachtet (JPo). Ein weiteres imm. Ind.
wurde am 22. 9. 2007 im Thayatal verzeichnet, im
Bereich Einsiedler – Kozí stezky (DW in litt.). Die österreichische faunistische Kommission erkannte diese Beobachtungen aber nicht an (http://www.birdlife-afk.at).
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Gyps fulvus
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Sup bělohlavý hnízdí recentně v oblasti od jižní Evropy
a severní Afriky na východ po Mongolsko a severní
Indii. Jeho areál i počty se s mizením mršin v kulturní
krajině a v důsledku přímého pronásledování zmenšily,
ale důsledná ochrana, přikrmování a reintrodukce přispívají k opětnému zlepšení situace. Do ČR se nepravidelně zatoulává, nejčastěji v červnu a říjnu (Hudec
et al. 2005).

Der Gänsegeier brütet rezent in einem Gebiet von Südeuropa und Nordafrika bis zur Mongolei und Nordindien. Sein Verbreitungsgebiet und seine Stückzahlen
sanken mit dem Verschwinden von Kadavern aus der
Kulturlandschaft und infolge direkter Verfolgung, aber
ein konsequenter Schutz, Zufütterung und Wiedereinführungen tragen zu einer Verbesserung der Situation
bei. Nach Tschechien verirrt er sich nur unregelmäßig,
meist im Juni und Oktober (Hudec et al. 2005).
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Situace v NPP/NPT (1 údaj; Z–0/V–1)

Situation im NPP/NPT (1 Angabe; W–0/O–1)

MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden

MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt

Jediný údaj o výskytu – zástřel z roku 1910 v Mašovicích.
Jediný údaj o výskytu druhu ve sledovaném území
zjistil AR při studiu kroniky obce Mašovice (uložena
ve Státním okresním archivu Znojmo), kde našel
záznam o tom, že 11. 6. 1910 tu hajný Dominik Müller
zastřelil supa bělohlavého (pták byl přes 1 m dlouhý, měl
v rozpětí 2,60 m a vážil 7 kg). Časově údaj koresponduje
s dalšími výskyty druhu v ČR.

Sup hnědý
Mönchsgeier

Die einzige Angabe über ein Vorkommen
betrifft ein erschossenes Exemplar im Jahr 1910
in Mašovice.

Die einzige Angabe über ein Vorkommen der Art
im Untersuchungsgebiet stellte AR aus der Chronik
der Gemeinde Mašovice fest (befindet sich im staatlichen Bezirksarchiv Znojmo). Er fand eine Aufzeichnung darüber, dass der Förster Dominik Müller hier
am 11. 6. 1910 einen Gänsegeier erschoss (der Vogel war
über 1 m lang, hatte eine Flügelspannweite von 2,60 m
und wog 7 kg). Zeitlich korrespondiert die Angabe
mit weiteren Vorkommen der Art in Tschechien.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Sup hnědý má mongolsko-tibetský typ rozšíření. Od 19. století se jeho početnost silně snižovala
a v mnoha zemích vyhynul. Důsledná ochrana, přikrmování a reintrodukce mají místy úspěch, např. ve Španělsku (Hudec et al. 2005).

Der Mönchsgeier ist von Südwesteuropa bis zur Mongolei und Tibet verbreitet. Seit dem 19. Jahrhundert
sanken seine Zahlen stark ab und er starb in vielen
Ländern aus. Ein konsequenter Schutz, Zufütterung
und Wiedereinführungen sind stellenweise erfolgreich,
z. B. in Spanien (Hudec et al. 2005).

Situace v NPP/NPT (1 údaj; Z–0/V–1)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Jediný údaj o výskytu – zástřel z roku 1839
u Znojma.
30. 5. 1839 byl u Znojma zastřelen 1 ex. supa
hnědého (Talský 1885). Údaj není přesněji lokalizován,
pro avifaunu sledovaného území je však nesporně relevantní.

Situation im NPP/NPT (1 Angabe; W–0/O–1)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Die einzige Angabe über ein Vorkommen
betrifft ein erschossenes Exemplar im Jahr 1839
bei Znojmo.
Am 30. 5. 1839 wurde bei Znojmo 1 Ind. des
Mönchsgeiers erschossen (Talský 1885). Die Angabe
wird nicht genauer lokalisiert, ist aber für die Avifauna
des Untersuchungsgebietes sicherlich relevant.
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Orlík krátkoprstý
Schlangenadler
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Circaetus gallicus

Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Orlík krátkoprstý má indoafrický typ rozšíření, v Evropě
se jeho areál již od 19. století zmenšuje a početnost
snižuje. Do ČR vzácně zalétá, o hnízdění nejsou žádné
doklady (Hudec et al. 2005). Jako vzácný hnízdič se
stále vyskytuje v jihovýchodním Polsku, na Slovensku
a v Maďarsku (Mebs 1994).

Der Schlangenadler hat einen indoafrikanischen Verbreitungstyp, in Europa verkleinert sich sein Verbreitungsgebiet schon seit dem 19. Jahrhundert und seine
Zahlen sinken. Er fliegt selten nach Tschechien ein, es
gibt keine Belege über Bruten (Hudec et al. 2005).
In Südostpolen, in der Slowakei und in Ungarn ist er
immer noch als seltener Brutvogel zu finden (Mebs
1994).

Situace v NPP/NPT (5 údajů; Z–4/V–1)
MARTIŠKO et al. 1995: průtah
POLLHEIMER 2001: neuveden
Nedoložené hnízdění v minulosti, dva novodobé
údaje o výskytu postrádající nezpochybnitelnou
dokumentaci.
Zajímavý a velmi výjimečný údaj o hnízdění druhu
ve sledovaném území přinesl Blatný (1951, 1957), konzervátor a zpravodaj ochrany přírody na Znojemsku
v 50. letech 20. století. V roce 1951 píše: „Tam (myšlena
Vraní skála u Lukova) jsme s panem nadlesním Vitoušem
viděli i ptáka, který přilétal k nám z rakouské Vlaštovčí skály
(Schwalbenfelsen) a odnášel si od nás v pařátech užovky a
jinou kořist. Je to orel (káně krátkoprstá) hadilov, který už
léta na této nepřístupné skále hnízdí.“ V roce 1957 pak:
„Orlík krátkoprstý (káně hadilov) už na naší straně není,
sídlí však každoročně naproti v Rakousku na t. zv. Vlaštovčí skále (Schwalbenfelsen) a k nám si létá pro užovky,
jak jsem se s. Vitoušem pozoroval.“ Údaj o hnízdění není
nijak doložen ani komentován (autor si zjevně jeho je-
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Situation im NPP/NPT
(5 Angaben; W–4/O–1)
MARTIŠKO et al. 1995: Durchzug
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
In der Vergangenheit kein Brutnachweis, zwei
neuzeitliche Angaben über sein Vorkommen
entbehren einer unanfechtbaren Dokumentation.
Eine interessante und sehr außergewöhnliche Angabe
über ein Brutvorkommen dieser Art im Untersuchungsgebiet brachte Blatný (1951, 1957), ein Konservator
und Naturschutz-Berichterstatter in Znojmo aus den
50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1951 schreibt
er: „Dort (am Vraní-Felsen bei Lukov) sahen wir mit
dem Herrn Oberförster Vitouš auch einen Vogel, der vom
österreichischen Schwalbenfelsen zu uns flog und von uns in
seinen Krallen Nattern und andere Beute mit sich trug. Es
ist der Schlangenadler, der schon jahrelang auf diesem unzugänglichen Felsen brütet.“ Im Jahr 1957 gab er an: „Der
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dinečnost neuvědomoval), jeho věrohodnost je diskutabilní. V Hnízdním atlasu ptáků Rakouska (Dvorak et
al. 1993) je orlík zařazen mezi druhy hnízdící v minulosti s tím, že někteří autoři připouštějí přinejmenším
občasné hnízdění v Dolním Rakousku, a to na základě
pozorování a dokladů z hnízdní doby. Malá hnízdní
populace existuje stále ještě na Slovensku, její početnost byla odhadována na 20–25 párů (Danko et al.
2002), v současnosti hnízdí jen 0–2 páry (Ambróz et al.
2011). Obdobně v Polsku je orlík zařazen mezi hnízdící
druhy, velikost populace je odhadována na 10–15 párů,
přičemž v 19. století byl rozšířen plošně po celém území
a dlouhodobě ubývá a ustupuje k východu (Tomiałojć & Stawarczyk 2003). Oblast údajného hnízdění
není tedy zcela mimo druhový areál. Biotopy daného
území (listnaté lesy, suché a teplé lesostepi, četné skalní
výchozy) odpovídají nárokům druhu, navíc před 50 lety
byla zalesněnost oblasti mnohem nižší, což jistě vyhovovalo jak plazům, jak druhotně jejich predátorům. Blatný
uvádí hnízdění na skále, které je u orlíka krátkoprstého výjimečné (Glutz et al. 1971), sám však hnízdiště neviděl a je možné, že hnízdo se ve skutečnosti nacházelo na stromě, odpovídající je jen jeho širší lokalizace. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu polohu
území v širším pohledu, jeho nepřístupnost po druhé
světové válce a nedostatek údajů o jeho živé přírodě
v minulosti vůbec. Hnízdění jednoho páru orlíků krátkoprstých mohlo pozornosti snadno unikat. V této souvislosti je velmi zajímavá poznámka V. Čapka k chystanému dílu Ornis Oslavanensis z konce 19. století, kde
u orlíka poznamenává: „...Jiného má Eller ve Znojmě.“
(JVa in litt.). Vzhledem k tomu, že není známo, že by
se F. Eller zabýval sběrem ptáků mimo Znojemsko (viz
kapitola Historie poznání), lze usuzovat, že se jednalo
o exemplář místního původu.
Z pozdějších let se k území NPP/NPT vztahují dvě
pozorování, žádné z nich však nebylo hodnoceno Faunistickou komisí ČR a není nezpochybnitelně doloženo:
13. 9. 1990 byl 1 ex. pozorován u Papírny (Fiala et al.
2007) a 6. 8. 1992 1 ex. mezi Lukovem a Podmolím (M.
Škorpík in Martiško et al. 1995).

Schlangenadler ist nicht mehr auf unserer Seite, er siedelt
aber alljährlich gegenüber in Österreich, am so genannten
Schwalbenfelsen und fliegt zu uns zur Natternjagd, so wie
ich mit Herrn Vitouš beobachtet habe.“ Die Angabe über
ein Brutvorkommen ist aber nicht nachgewiesen und
wird auch nicht kommentiert (der Autor war sich ihrer
Einzigartigkeit augenscheinlich nicht bewusst), ihre
Glaubwürdigkeit ist diskutabel. Im Atlas der Brutvögel
Österreichs (Dvorak et al. 1993) wird der Schlangenadler zu den Arten gezählt, die hier in der Vergangenheit
gebrütet haben, wobei manche Autoren ein zumindest
zeitweiliges Brüten in Niederösterreich für möglich
halten, und zwar aufgrund von Beobachtungen und
Belegen aus der Brutzeit. In der Slowakei existiert immer
noch eine kleine Brutpopulation, ihre Zahl wurde
auf 20–25 Paare geschätzt (Danko et al. 2002), heute
brüten nur mehr 0–2 Paare (Ambróz et al. 2011). Auch
in Polen wird der Schlangenadler zu den Brutvogelarten
gezählt, die Population wird auf 10–15 Paare geschätzt,
wobei er im 19. Jahrhundert flächig auf dem gesamten
Gebiet verbreitet war, heute langfristig abnimmt und
in Richtung Osten zurückweicht (Tomiałojć & Stawarczyk 2003). Das angebliche Brutgebiet liegt also
nicht völlig außerhalb des Verbreitungsgebietes der
Art. Die Biotope des Untersuchungsgebietes (Laubwälder, trockene und warme Waldsteppen, zahlreiche
Felsvorsprünge) entsprechen den Anforderungen der
Art, außerdem war die Bewaldung des Gebietes vor
50 Jahren wesentlich geringer, was sowohl den Reptilien
als auch ihren Prädatoren zugutekam. Blatný führt eine
Brut auf einem Felsen an, was beim Schlangenadler außergewöhnlich ist (Glutz et al. 1971), er hat das Nest
aber nicht selbst gesehen und es ist möglich, dass es sich
in Wirklichkeit auf einem Baum befand und die Lokalisierung nur annähernd ist. Nicht zuletzt muss auch die
Lage des Gebietes in der weiteren Umgebung in Betracht
gezogen werden – seine Unzugänglichkeit nach dem
Zweiten Weltkrieg und die allgemein unzureichenden
Angaben über die hiesige Natur in dieser Zeit. Die Brut
eines Schlangenadler-Paares konnte leicht der Aufmerksamkeit entgehen. In diesem Zusammenhang ist eine
Bemerkung von V. Čapek zum vorbereiteten Werk
Ornis Oslavanensis aus dem Ende des 19. Jahrhunderts
sehr interessant, wo er zum Schlangenadler anführt: „…
Einen anderen hat Eller in Znojmo.“ (JVa in litt.). Da
nicht bekannt ist, dass sich F. Eller mit der Sammlung
von Vögeln außerhalb der Region Znojmo beschäftigt
hätte (siehe Kapitel Geschichte der Erkenntnisse), kann
gefolgert werden, dass es sich um ein hiesiges Exemplar
handelte.
Aus den späteren Jahren beziehen sich zwei Beobachtungen auf das Gebiet des NPP/NPT, keine davon
wurde aber von der tschechischen Faunistischen Kommission bewertet und ist auch nicht zweifellos belegt:
am 13. 9. 1990 wurde 1 Ind. bei Papírna beobachtet
(Fiala et al. 2007) und am 6. 8. 1992 handelte es sich
um 1 Ind. zwischen Lukov und Podmolí (M. Škorpík
in Martiško et al. 1995).
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Moták pochop
Rohrweihe
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Allgemeines Vorkommen

Výskyt v širším kontextu
Moták pochop obývá většinu Evropy, Asii a severozápadní Afriku. Po silném snížení početnosti v 19. a na
začátku 20. století se od 40. let jeho stavy zvyšují. V ČR
bylo první hnízdění doloženo v roce 1940, od té doby
se druh stále šíří (Šťastný et al. 2006). Pro Znojemsko
doložil první hnízdění Hanák (2004), když 16. 6. 1948
našel hnízdo se 4 vejci na bažince u Hodonic. V okolí
NPP hnízdí moták pochop pravděpodobně již od roku
1975 na Šafovských rybnících – 3,5 km (Klejdus
1980), v roce 2001 bylo prokázáno hnízdění na Vracovickém rybníku (1,5 km) a v malé rákosině u potoka
severně od Milíčovic – 3 km (VŠ).

Situace v NPP/NPT (78 údajů; Z–47/V–31)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění, průtah
POLLHEIMER 2001: na průtahu, hnízdí v okolí
Poprvé zjištěn v roce 1990, od roku 2008
hnízdí 1–2 páry. Zaznamenán od 25. března
do 23. října.
Ve sledovaném území je výskyt motáka pochopa zaznamenáván od roku 1990 každoročně s výjimkou let
1999 a 2002. První hnízdění bylo prokázáno na Jejkalech u Podmyčí 10. 5. 2008 (MM in litt.). V roce 2009
udává hnízdění pochopů na stejné lokalitě PB (in litt.)
dne 8. 5., 18. 6. je zde pozorována samice zahánějící
káni lesní (VŠ). V roce 2010 ohlašuje hnízdění na Jejkalech 18. 4. MM (in litt.), potvrzuje je 8. 5. TK (in
litt.) a krmení mláďat zaznamenal 18. 6. AR. V témže
roce zahnízdil další pár v rákosině lokality Strouha
u Podmolí, kde AR dne 27. 6. pozoroval samce, který
do rákosí odnášel trávu posekanou u cesty. Z rákosiny se
ozývaly hlasy více jedinců (zřejmě pár s mláďaty).
Pochopi se ze zimovišť vracejí v průběhu března až
dubna, nejranější výskyt na území NPP/NPT byl zazna-
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Die Rohrweihe besiedelt den Großteil Europas und
Asiens und Nordwestafrika. Nach einer starken
Abnahme ihrer Zahlen im 19. und zu Beginn des
20. Jahrhunderts nimmt ihr Bestand seit den 1940er
Jahren wieder zu. In Tschechien wurde die erste Brut
im Jahr 1940 belegt, seitdem breitet sich die Art ständig
aus (Šťastný et al. 2006). Die erste Brut in der Region
Znojmo belegte Hanák (2004), als er am 16. 6. 1948
an einem kleinen Sumpf bei Hodonice ein Nest mit
4 Eiern fand. In der Umgebung des NPP brütet die
Rohrweihe wahrscheinlich schon seit dem Jahr 1975,
und zwar an den Šafovské-Teichen – 3,5 km entfernt
(Klejdus 1980), im Jahr 2001 wurde eine Brut am
Vracovický-Teich (1,5 km) und in einem kleinen Schilfbestand an einem Bach nördlich von Milíčovice nachgewiesen – 3 km (VŠ).

Situation im NPP/NPT
(78 Angaben; W–47/O–31)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich, Durchzug
POLLHEIMER 2001: Durchzügler, Brutvogel
Wurde das erste Mal im Jahr 1990 festgestellt,
seit dem Jahr 2008 brüten 1–2 Paare. Wurde
vom 25. März bis zum 23. Oktober verzeichnet.
Im Untersuchungsgebiet wird die Rohrweihe seit dem
Jahr 1990 alljährlich verzeichnet, eine Ausnahme bilden
die Jahre 1999 und 2002. Die erste Brut wurde am
10. 5. 2008 bei den Jejkaly-Teichen bei Podmyče nachgewiesen (MM in litt.). Nach dem Jahr 2009 gibt PB
(in litt.) am 8. 5. ein Bruten der Rohrweihe an derselben
Lokalität an, am 18. 6. wird hier ein Weibchen beobachtet, das einen Mäusebussard verjagt (VŠ). Im Jahr
2010 meldet MM (in litt.) am 18. 4. eine Brut an den
Jejkaly-Teichen, welches am 8. 5. von TK (in litt.) bestätigt wird. AR verzeichnet am 18. 6. eine Fütterung
der Jungvögel. In demselben Jahr brütete ein weiteres
Paar im Schilf in der Ortschaft Strouha bei Podmolí, wo
AR am 27. 6. ein Männchen beobachtete, das gemähtes
Gras vom Weg in das Schilf trug. Aus dem Schilf waren
Stimmen mehrerer Exemplare zu hören (anscheinend
handelte es sich um ein Paar mit Jungtieren).
Rohrweihen kehren im März oder April aus ihren
Winterquartieren zurück, die früheste Beobachtung
im NPP/NPT stammt vom 25. 3. 2011, als 1 Ƃ
an den Jejkaly-Teichen gesehen wurde (VK). Das letzte
Exemplar wurde am 23. 10. 2010 an derselben Stelle
verzeichnet (MM, VPl in litt.). Während der Brutzeit
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menán 25. 3. 2011, kdy byla pozorována 1 Ƃ na Jejkalech (VK). Poslední jedinec byl zjištěn 23. 10. 2010
na téže lokalitě (MM, VPl in litt.). V průběhu hnízdního období jsou pochopi pozorováni převážně při lovu
nad poli, loukami či vřesovišti v ochranném pásmu
NPP, v pohnízdní době i na loukách u řeky: 4. 8. 1993
1 Ƃ a 1 ex. na louce pod Vraní skálou (BJ in Martiško
et al. 1995), 11. 9. 1995 1 ex. na louce pod Barákem
(AR) a 14. 8. 2007 1 juv. na Široké louce (VK in litt.).

werden die Rohrweihen vorwiegend auf der Jagd
über Feldern, Wiesen oder Heiden in der Schutzzone
des NPP beobachtet, nach der Brutzeit auch auf den
Wiesen am Fluss: am 4. 8. 1993 1 Ƃ und 1 Ind. auf der
Wiese unter dem Vraní-Felsen (BJ in Martiško et al.
1995), am 11. 9. 1995 1 Ind. auf der Wiese unterhalb
von Barák (AR) und am 14. 8. 2007 1 juv. Ind. auf der
Široká-Wiese (VK in litt.).

Moták pilich
Kornweihe
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Moták pilich obývá severnější části Severní Ameriky,
Evropy a Asie. V ČR hnízdí jen velmi roztroušeně
a značně nepravidelně (Šťastný et al. 2006). Na jižní
Moravě bývaly pravidelnou hnízdní oblastí paseky
lužních lesů na dolním toku Moravy (Martiško 1994).
Na Znojemsku je vzácným hnízdičem (Halla 1907),
pravidelně však zimuje.

Die Kornweihe besiedelt die nördlicheren Teile Nordamerikas, Europas und Asiens. In Tschechien brütet sie
nur vereinzelt und sehr unregelmäßig (Šťastný et al.
2006). In Südmähren waren die Weiden in den Auwäldern des Unterlaufes der March ehemals ein regelmäßiger Brutplatz (Martiško 1994). In der Region Znojmo
brütet sie sehr selten (Halla 1907), überwintert aber
regelmäßig.

Situace v NPP/NPT (52 údajů; Z–22/V–30)

Situation im NPP/NPT
(52 Angaben; W–22/O–30)

MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: neuveden

Počet pozorování | Anzahl der Beobachtungen

MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
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Obr. 16. – Počet pozorování motáka pilicha v NPP/NPT v letech 1991–2011 podle měsíců (n = 49)
Abb. 16. – Di Anzahl der Beobachtungen von Kornweihe im NPP/NPT in den Jahren 1991–2011 nach Monaten (n = 49)
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Několik výskytů v hnízdní době naznačuje
možnost hnízdění, pravidelně v nízkém počtu
zimuje.
Ve sledovaném území byl moták pilich několikrát pozorován v době, která naznačuje možnost hnízdění:
20. 7. 1992 byl v lese u Popic pozorován celý pár (Fiala
et al. 2007), v roce 1994 pozoroval 1 Ƃ v hnízdní době
u Mašovic ZT (in Martiško et al. 1995), 30. 7. 2009
přeletoval 1 hnědý ex. (Ƃ nebo juv.) údolí v oblasti Sealsfieldova kamene (VŠ, JVa, MV), 8. 5. 2010 zaznamenal
1 Ƃ u Podmyčí TK (in verb.) a začátkem května 2011
zjistil 1 ƃ u Onšova JS (in verb.). Další relevantní údaje
z hnízdního období chybí.
Doba výskytu zaznamenaných jedinců v průběhu roku
(obr. 16) dokládá, že druh v NPP především zimuje,
přičemž první ptáci se objevují v listopadu, frekvence využívání území narůstá do ledna a výskyt vyznívá
až na počátku hnízdního období. Převážná část pilichů
byla pozorována v zemědělské krajině ochranného
pásma NPP, spíše v jeho východní části, na loukách
v údolí Dyje neloví. Nejvyšší počet byl zaznamenán 15. 1. 2007, kdy na strništi mezi obcemi Horní
Břečkov a Lesná lovili 2 ƃ a 3 Ƃ/juv. (VK). Častější
výskyty v určitých oblastech naznačovaly možnost společného nocoviště, např. v lednu 2006 se jevil nadějným
úhor mezi Popicemi a silnicí Znojmo – Hnanice nebo
v prosinci 2006 Mašovická střelnice – žádné nocoviště
se však nakonec nepodařilo dohledat a spíše se nacházelo mimo území NPP/NPT.

Moták lužní
Wiesenweihe

Einige Beobachtungen während der Brutzeit
deuten eine mögliche Brut an, überwintert
regelmäßig in niedrigen Zahlen.

Die Kornweihe wurde im Untersuchungsgebiet einige
Male in einem Zeitraum beobachtet, der eine mögliche
Brut andeutet: am 20. 7. 1992 wurde im Wald bei
Popice ein Paar beobachtet (Fiala et al. 2007), im Jahr
1994 während der Brutzeit sah ZT 1 Ƃ bei Mašovice
(in Martiško et al. 1995), am 30. 7. 2009 überflog
1 braunes Ind. (Ƃ oder juv.) das Tal im Bereich des
Sealsfieldův-Felsens (VŠ, JVa, MV), am 8. 5. 2010 verzeichnete TK 1 Ƃ bei Podmyče (in verb.) und Anfang
Mai 2011 stellte JS 1 ƃ bei Onšov fest (in verb.). Weitere
relevante Angaben aus der Brutzeit fehlen.
Die zeitliche Verteilung der verzeichneten Exemplare
im Verlauf des Jahres (Abb. 16) zeigt, dass die Art im
NPP vorwiegend überwintert, wobei die ersten Vögel
im November kommen, die Intensität der Nutzung des
Gebietes bis Januar wächst und das Vorkommen erst
zu Beginn der Brutzeit ausklingt. Die meisten Kornweihen wurden in der Agrarlandschaft in der Schutzzone
des NPP verzeichnet, eher im östlichen Teil. Auf den
Wiesen im Tal der Thaya jagen sie nicht. Die größte
Anzahl wurde am 15. 1. 2007 verzeichnet, als auf einem
Stoppelfeld zwischen den Gemeinden Horní Břečkov
und Lesná 2 ƃ und 3 Ƃ/juv. jagten (VK). Häufigere
Beobachtungen in bestimmten Bereichen deuteten die
Möglichkeit eines gemeinsamen Übernachtungsplatzes
an, z. B. im Januar 2006 schien ein Brachfeld zwischen
Popice und der Straße Znojmo – Hnanice hoffnungsvoll
zu sein, im Winter 2006 wieder die Lokalität Mašovická
střelnice – es gelang aber letztendlich nicht, einen Übernachtungsplatz ausfindig zu machen, da dieser wohl
eher außerhalb des NPP/NPT lag.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál motáka lužního se rozkládá ve většině
Evropy až po střední Sibiř a v severozápadní Africe.
V ČR začal nově hnízdit ve 40. letech 20. století, od
roku 1968 hnízdí každoročně a počty hnízdících párů se
zvyšují (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku byl moták
lužní zjištěn již na konci 19. století, první hnízdění je
však uváděno až z roku 1970 (Poprach 2006). Dnes
patří tento region mezi centra výskytu druhu v ČR,
v roce 2006 zde byla při cíleném monitoringu zjištěna
hnízdní hustota 5,5 párů/100 km2 (Hora et al. 2010).

Das Brutgebiet der Wiesenweihe bedeckt einen Großteil
Europas bis nach Mittelsibirien und Nordwestafrika. In
Tschechien begann sie in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts zu brüten, seit dem Jahr 1968 brütet sie alljährlich und die Brutpaarzahlen steigen (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo wurde die Wiesenweihe
schon Ende des 19. Jahrhunderts festgestellt, die erste
Brut wird aber erst im Jahr 1970 angeführt (Poprach
2006). Heute gehört diese Region zu den Zentren des
Vorkommens dieser Art in Tschechien, im Jahr 2006
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wurde hier während eines gezielten Monitorings eine
Siedlungsdichte von 5,5 Paaren/100 km2 festgestellt
(Hora et al. 2010).

Situation im NPP/NPT
(15 Angaben; W–7/O–8)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Seit dem Jahr 1996 werden meist einzelne Vögel
in der Schutzzone des NPP verzeichnet, Brut ist
möglich.

Situace v NPP/NPT (15 údajů; Z–7/V–8)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Většinou jednotliví ptáci zaznamenáváni od roku
1996 v ochranném pásmu NPP, hnízdění možné.
Ve sledovaném území byl moták lužní poprvé zaznamenán 26. 8. 1996, kdy ZT (in verb.) pozoroval
u Horního Břečkova dospělého samce. Další jedinec byl
zjištěn až v roce 2000 a celkem byl druh do roku 2011
pozorován přímo na území NPP patnáctkrát – vždy
v ochranném pásmu. Většina výskytů spadá do hnízdního období, hnízdění však doposud prokázáno nebylo.
Podle údajů shromážděných z okolí NPP je zřejmé, že
motáci lužní se v letech 2004–2007 pokoušeli hnízdit
v poli vojtěšky situovaném jižně od křižovatky Milíčovice – Lukov, přičemž v roce 2006 bylo nejméně jedno
hnízdění úspěšné. S tímto hnízdištěm jistě souvisí
některé výskyty ve sledovaném území a především údaj
o nejvyšším počtu zaznamenaných jedinců – 17. 8. 2006
byli na sekaném obilném poli mezi Lukovem a Příčkami
zjištěni 1 ad. ƃ, 1 subad. ƃ a 2 Ƃ/juv. (VK).
Zajímavé potravní chování bylo dokumentováno
8. 8. 2006, kdy v obilí u Lukova lovili 1 ad. ƃ a 1 juv.
kobylky zelené (VŠ, VK).

Jestřáb lesní
Habicht

Die Wiesenweihe wurde im Untersuchungsgebiet das
erste Mal am 26. 8. 1996 verzeichnet, als ZT (in verb.)
bei Horní Břečkov ein erwachsenes Männchen beobachtete. Ein weiteres Exemplar wurde erst im Jahr
2000 gesehen, insgesamt wurde die Art bis zum Jahr
2011 innerhalb des NPP fünfzehnmal gesehen – immer
in der Schutzzone. Die meisten Beobachtungen fallen
in die Brutzeit, eine Brut wurde aber bisher nicht nachgewiesen. Aus den Angaben, die in der Umgebung des
NPP gesammelt wurden, geht hervor, dass die Wiesenweihen in den Jahren 2004–2007 versuchten, in einem
Luzernenfeld südlich von der Kreuzung Milíčovice –
Lukov zu brüten, wobei im Jahr 2006 mindestens eine
Brut erfolgreich war. Mit diesem Brutplatz hängen sicherlich einige Beobachtungen im Untersuchungsgebiet
zusammen, so wie auch die Angabe über die meisten
verzeichneten Exemplare – am 17. 8. 2006 wurden
auf einem geernteten Getreidefeld zwischen Lukov und
Příčky 1 ad. ƃ, 1 subad. ƃ und 2 Ƃ/juv. Ind. festgestellt
(VK).
Ein
interessantes
Nahrungsverhalten
wurde
am 8. 8. 2006 dokumentiert, als 1 ad. ƃ und 1 juv.
in einem Getreidefeld bei Lukov Grüne Heupferde
jagten (VŠ, VK).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Jestřáb lesní je obyvatelem lesního pásma severní polokoule. Je rozšířen na většině území ČR, chybí jen
v oblastech zcela bezlesých. Na mnoha lokalitách
trpí přímým pronásledováním (Šťastný et al. 2006).
Na jižní Moravě je rozšíření hodnoceno jako souvislé
od středních do vyšších poloh, v nížinách řídké, příp.
zde chybí zcela (Martiško 1994). Na Znojemsku patří

Der Habicht bewohnt die Waldgebiete der nördlichen
Halbkugel. Er ist auf dem Großteil des tschechischen
Gebietes verbreitet und fehlt nur in völlig unbewaldeten
Bereichen. Vielerorts leidet er unter direkter Verfolgung
(Šťastný et al. 2006). In Südmähren wird seine Verbreitung als zusammenhängend von mittleren bis in höhere
Lagen angegeben, in Niederungen ist er selten oder fehlt
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k běžným dravcům, osídluje i zemědělskou krajinu na
jihovýchodě regionu, kde k hnízdění využívá břehové
porosty či zbytky rozsáhlejších lesů.

Situace v NPP/NPT (87 údajů; Z–37/V–50)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt, 9 teritorií v NPP a 3 v NPT,
většina hnízd je umístěna na modřínech.
Jestřáb lesní ve sledovaném území pravidelně hnízdí.
První konkrétní údaje o hnízdění udává Hanák (2004),
který 29. 3. 1950 našel hnízdo v Mločím údolí. Jako
potravu na něm během sezóny zjistil 2 sysly, strakapouda velkého a žluvu. Stejná lokalita byla obsazená
i v roce 1952, hnízdo bylo na dubu, 12 m vysoko
(P. Hanák in Hanák 2004). Další hnízdění bylo prokázáno 2. 5. 1950 v lesích u Králova stolce (Hanák
2004). V roce 1993 udává pro NPP BJ (in Martiško
et al. 1995) 7 obsazených hnízd a 1 pravděpodobné
hnízdění, v roce 1994 6 obsazených hnízd a 2 pravděpodobná hnízdění. V roce 2010 bylo nalezeno 6 obsazených hnízd jestřába lesního, 2 další hnízdění byla prav-

völlig (Martiško 1994). In der Region Znojmo gehört
er zu den üblichen Greifvögeln und besiedelt auch die
Agrarlandschaft im Südosten der Region, wo er zur Brut
Uferbestände oder Reste größerer Wälder nutzt.

Situation im NPP/NPT
(87 Angaben; W–37/O–50)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, 9 Territorien im NPP
und 3 im NPT, die meisten Nester befinden sich
auf Lärchen.
Der Habicht brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet. Die ersten konkreten Angaben über eine Brut
stammen von Hanák (2004), der am 29. 3. 1950 ein
Nest im Salamandertal fand. Während der Saison fand
er in diesem Nest erjagte Nahrung – 2 Ziesel, einen
Buntspecht und einen Pirol. Dieselbe Lokalität wurde
auch im Jahr 1952 besetzt, das Nest befand sich 12 m
hoch auf einer Eiche (P. Hanák in Hanák 2004). Eine
weitere Brut wurde am 2. 5. 1950 in den Wäldern bei
Králův stolec nachgewiesen (Hanák 2004). Im Jahr

Obr. 17. – Lokalizace hnízd jestřába lesního v NPP v období 1993–1994 a 2010–2011
Abb. 17.– Die Lokalisation der Horste des Habichts im NPP in den Jahren 1993–1994 und 2010–2011
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děpodobná, v roce 2011 byla prokázána 2 hnízdění,
4 další byla pravděpodobná. Hnízdní hustota se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 11,3–15,1 páru/100 km2
lesa, vezmeme-li však v úvahu celou rozlohu národního parku včetně ochranného pásma, činí hnízdní
denzita 6,5–8,7 párů/100 km2. Srovnáním hnízdišť
z let 1993–1994 a 2010–2011 je patrné, že dlouhodobě stabilní zůstává situace na Braitavě, u Onšova, mezi
Lesnou a Čížovem a jihovýchodně od Čížova. Hnízdiště u Podmolí – Hájského potoka bylo v roce 2010
obsazeno, v roce 2011 však byly oba modříny s hnízdy,
která ptáci střídali, vykáceny. Žádné obsazené hnízdo
jestřábů nebylo v roce 2011 nalezeno u Hnanic, Popic
a Hradiště, hnízdění zde však byla pravděpodobná – je možné, že ptáci v letech průzkumu nezahnízdili nebo hnízdili neúspěšně, protože hnízdní sezóna
roku 2010 byla velmi chladná a deštivá, což se mohlo
odrazit na hnízdní úspěšnosti ptáků obecně s důsledky
až do roku 2011. Nově (oproti rokům 1993–1994)
hnízdí jestřábi u Lukova. Na obr. 17 je patrná lokalizace
známých hnízd a z toho odvozených teritorií, kterých je
v NPP devět. Hnízdění jestřába lesního v NPT zhodnotili Pollheimer (2001) a Pollheimer et al. (2010). Pro
obě období průzkumu, tedy roky 2000–2001 a 2008–
2009, zjistili shodně 3 teritoria. Ve sledovaném území se
tedy nachází celkem 12 teritorií jestřába lesního. Po roce
2000 bylo nalezeno 17 hnízd jestřába, z toho 12 jich
bylo umístěno na modřínu, 3 na borovici, 1 na smrku
a 1 na dubu.
Jestřáb lesní využívá sledované území celoročně,
většinou však žije skrytě. Jen v době krmení mláďat
a v zimě jej lze častěji zastihnout i mimo les: 23. 6. 1992
byla na Ledových slujích pozorována samice s potravou
(Šimek & Brandl 1992), 24. 5. 2005 na Havranickém vřesovišti odnášel potravu samec (VK) a 8. 6. 2005
tamtéž samice (VŠ, VK). 11. 12. 2004 seděla na stromě
u drůbežárny v Lukově samice (VŠ). Z potravního
chování je zajímavé údajné ulovení včelojeda, kterého
našel 14. 8. 2006 nad Čížovským lesním rybníkem JS
(in verb.). Jestřáb se naopak stává kořistí výra velkého,
jak prozradil rozbor vývržků sesbíraných v letech 1991–
1995 na šesti lokalitách v NPP. Jestřáb v nich byl zjištěn
třikrát: 2 ex. ve vývržcích výra na Vraní skále z roku
1992 a 1 ex. u Devíti mlýnů v roce 1995 (Reiter et
al. 1997).

1993 gibt BJ (in Martiško et al. 1995) für den NPP 7
besetzte Horste und 1 wahrscheinliche Brut an, im Jahr
1994 6 besetzte Horste und 2 wahrscheinliche. Im Jahr
2010 wurden 6 besetzte Horste gefunden, 2 weitere
waren wahrscheinlich, im Jahr 2011 waren 2 Nester
nachgewiesen und 4 wahrscheinlich. Die Siedlungsdichte beträgt langfristig zwischen 11,3–15,1 Paare/100
km2 Wald. Falls wir aber die Gesamtfläche des Nationalparks einschließlich der Schutzzone in Betracht ziehen,
beträgt die Abundanz 6,5–8,7 Paare/100 km2. Aus dem
Vergleich der Brutplätze in den Jahren 1993–1994 und
2010–2011 geht hervor, dass die Situation in Braitava,
bei Onšov, zwischen Lesná und Čížov und südöstlich von Čížov langfristig stabil bleibt. Der Brutplatz
bei Podmolí/Hájský-Bach wurde im Jahr 2010 besetzt,
im Jahr 2011 wurden aber beide Lärchen mit Horsten,
die die Vögel abwechselnd genutzt hatten, gefällt.
Bei Hnanice, Popice und Hradiště wurde im Jahr
2011 kein besetzter Habichthorst gefunden, eine Brut
war hier aber wahrscheinlich – es ist möglich, dass die
Vögel in den Untersuchungsjahren nicht oder nur erfolglos brüteten, da die Brutsaison 2010 sehr kühl und
regnerisch gewesen war, was Auswirkungen auf den allgemeinen Bruterfolg der Vögel und bis ins Jahr 2011
haben konnte. Neuerdings (verglichen mit den Jahren
1993–1994) brütet der Habicht bei Lukov. In Abb.
17 sind die einzelnen bekannten Nester und daraus
abgeleitete Territorien ersichtlich, insgesamt befinden
sich im NPP neun davon. Das Brutvorkommen des
Habichts im NPT wurde von Pollheimer (2001) und
Pollheimer et al. (2010) untersucht. In beiden Untersuchungszeiträumen, also in den Jahren 2000–2001
und 2008–2009, wurden jeweils 3 Territorien festgestellt. Im Untersuchungsgebiet befinden sich also
insgesamt 12 Territorien des Habichts. Nach dem Jahr
2000 wurden 17 Horste gefunden, davon befanden sich
12 auf Lärchen, 3 auf Kiefern, 1 auf einer Fichte und
1 auf einer Eiche.
Der Habicht nutzt das Untersuchungsgebiet ganzjährig, lebt aber meist versteckt. Nur während der
Fütterungszeit der Jungtiere und im Winter ist er öfters
auch außerhalb des Waldes anzutreffen: am 23. 6. 1992
wurde in Ledové sluje ein Weibchen mit Nahrung beobachtet (Šimek & Brandl 1992), am 24. 5. 2005 trug
ein Männchen Futter bei der Heide Havraníky (VK)
und am 8. 6. 2005 ebendort ein Weibchen (VŠ, VK).
Am 11. 12. 2004 saß ein Weibchen auf einem Baum
bei der Hühnerfarm in Lukov (VŠ). Was das Nahrungsverhalten betrifft, so ist die angebliche Erlegung
eines Wespenbussards interessant, den JS (in verb.)
am 14. 8. 2006 oberhalb des Čížovský lesní-Teiches
fand. Der Habicht wiederum ist eine Beute des Uhus,
was aus der Analyse von Gewöllen aus den Jahren 1991–
1995 von sechs verschiedenen Örtlichkeiten im NPP
hervorgeht. Der Habicht wurde hier dreimal gefunden:
2 Ind. in den Gewöllen eines Uhus am Vraní-Felsen aus
dem Jahr 1992 und 1 Ind. bei Devět mlýnů im Jahr
1995 (Reiter et al. 1997).
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Krahujec obecný
Sperber
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Allgemeines Vorkommen
Der Sperber besiedelt fast ganz Europa und Asien und
sein Verbreitungsgebiet reicht bis nach Nordwestafrika
hinein. In Tschechien ist er weit verbreitet (Šťastný et
al. 2006). Auch in der Region Znojmo handelt es sich
um eine geläufige Art.

Situation im NPP/NPT
(120 Angaben; W–64/O–56)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Výskyt v širším kontextu
Krahujec obecný obývá téměř celou Evropu a Asii
a zasahuje i do severozápadní Afriky. V ČR je hojně
rozšířen (Šťastný et al. 2006). Také na Znojemsku se
jedná o běžný druh.

Situace v NPP/NPT (120 údajů; Z–64/V–56)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt, pravidelně hnízdí 10–12 párů
bez zřejmé preference některé části sledovaného území.
Ve sledovaném území se krahujec obecný vyskytuje celoročně. Hnízdní populace není ale příliš početná. BJ
(in Martiško et al. 1995) našel v roce 1993 na území
NPP 2 obsazená hnízda, v roce 1994 jedno, další
2 hnízdění byla pravděpodobná. Po roce 2000 bylo
obsazené hnízdo nalezeno 31. 5. 2004 u Hönigovy chaty
nedaleko Hnanic (VK), 4. 7. 2004 JS (in litt.) prokázal
úspěšné hnízdění u Lusthausu, 27. 6. 2006 našli hnízdo
s 5 pull. u Vranovské brány VK a JS a 8. 6. 2010 bylo
hnízdo s mláďaty zjištěno v borové mlazině u Pěticestí nedaleko Lukova (VB in litt.). Získané údaje odpovídají hnízdění 6–8 párů, hnízdní hustota na území NPP
činí 9,5–12,7 párů/100 km2. Pro NPT uvádějí Pollheimer (2001) a Pollheimer et al. (2010) 6–7 teritorií v období 2000–2001 a 7 teritorií v letech 2008–2009
s tím, že některá zasahují mimo hranice NPT. Celková
velikost hnízdní populace krahujce obecného ve sledovaném území je odhadována na 10–12 párů.
Krahujec obecný je v NPP zaznamenáván i v mimohnízdní době, v zimě také v lidských sídlech, kde loví synantropní ptáky. 28. 1. 2007 byla v Lukově pozorována
samice, která ulovila hrdličku zahradní (VŠ).
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Ganzjähriges Vorkommen, 10–12 Paare brüten
regelmäßig, ohne bestimmte Teile des Untersuchungsgebietes vorzuziehen.
Der Sperber kommt im Untersuchungsgebiet ganzjährig vor. Die Brutpopulation ist aber nicht sehr groß.
BJ (in Martiško et al. 1995) fand im Jahr 1993 auf dem
Gebiet des NPP 2 besetzte Nester, im Jahr 1994 eines,
weitere 2 Nester waren wahrscheinlich. Nach dem Jahr
2000 wurde am 31. 5. 2004 ein besetztes Nest bei der
Hönig-Hütte unweit von Hnanice gefunden (VK), JS
(in litt.) wies am 4. 7. 2004 eine erfolgreiche Brut beim
Lusthaus nach, am 27. 6. 2006 fanden VK und JS ein
Nest mit 5 pull. bei Vranovská brána und am 8. 6. 2010
wurde in einem jungen Kiefernwald bei Pěticestí
unweit von Lukov ein Nest mit Jungtieren festgestellt
(VB in litt.). Diese Angaben entsprechen einer Anzahl
von 6–8 Brutpaaren, die Siedlungsdichte im NPP
beträgt 9,5–12,7 Paare/100 km2. Für das NPT führen
Pollheimer (2001) und Pollheimer et al. (2010)
6–7 Territorien im Zeitraum 2000–2001 und 7 Territorien in den Jahren 2008–2009 an, wobei einige davon
die Grenzen des NPT überragen. Die Gesamtgröße der
Brutpopulation des Sperbers im Untersuchungsgebiet
wird auf 10–12 Paare geschätzt.
Der Sperber wird im NPP auch außerhalb der Brutzeit
verzeichnet, im Winter auch innerhalb von Siedlungen,
wo er synanthrope Vögel jagt. Am 28. 1. 2007 wurde
in Lukov ein Weibchen beobachtet, das eine Türkentaube erlegt hatte (VŠ).
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Káně lesní
Mäusebussard

EU

CZ

A

BDIR

§

RL

TCBM

RL

TCBM

–

–

–

B

LC

?

Buteo buteo
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál káně lesní se rozprostírá v lesním a lesostepním pásu Eurasie, je nejpočetnějším evropským
dravcem. V ČR obsazuje většinu území (Šťastný et al.
2006). Také na Znojemsku jde o nejhojnějšího dravce,
hnízdí v rozsáhlejších lesních celcích i polních lesících
či větrolamech.

Das Brutgebiet des Mäusebussards erstreckt sich über
die Wald- und Waldsteppenzone Eurasiens, er ist der
häufigste europäische Greifvogel. In Tschechien besetzt
er den Großteil des Gebietes (Šťastný et al. 2006).
Auch in der Region Znojmo handelt es sich um den
am weitesten verbreiteten Greifvogel. Er brütet in
größeren Waldbeständen und auch in Kleinwäldern
bzw. Windschutzwäldern in der Agrarlandschaft.

Situace v NPP/NPT (208 údajů; Z–131/V–77)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt, pravidelně hnízdí 16–24 párů,
zřetelně preferuje západní část sledovaného území.
Káně lesní ve sledovaném území pravidelně hnízdí.
První hnízdění doložil Hanák (2004), který 29. 3. 1950
v Mločím údolí našel hnízdo s 1 vejcem, 14. 5. na něm
byla 3 mláďata a jako potrava 3 ještěrky zelené, slepýš,
hraboš a 2 sysli. BJ našel v roce 1993 v NPP 17 obsazených hnízd (podle Anonymus 1994 18), další
2 hnízdění předpokládal, v roce 1994 našel 21 obsazených hnízd a 2 hnízdění přepokládal (Martiško et
al. 1995). V roce 2010 bylo dohledáno 9 obsazených
hnízd, 3 hnízdění byla pravděpodobná, v roce 2011 prokazatelně hnízdilo 5 párů, 1 hnízdění bylo pravděpodobné. Distribuce obsazených hnízd je patrná z tab. 6
a obr. 18. Mezi lety 1993 a 2011 bylo zjištěno snížení
velikosti hnízdní populace káně lesní v NPP o 58,1 %.
Tak výrazný rozdíl nelze připsat jen na vrub možným
metodickým rozdílům při práci různých lidí v terénu
či rozdílné interpretaci výsledků, když u jiných druhů
(např. jestřáb lesní) taková situace nenastává. Počet
kontrolovaných hnízd zároveň svědčí o tom, že přehlížení obsazených hnízd nemohlo být příčinou zjištěného poklesu. Při pohledu na obr. 18 je patrné,
že ke snížení počtu hnízdících párů došlo v celé oblasti
mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem, naopak v části
mezi Znojmem a Hnanicemi káně lesní hnízdí ve stabilním počtu. Možnou příčinou úbytku hnízdních
párů může být intenzita lesních prací a s tím spojené
rušení či přímé ničení hnízdišť, protože většina hnízd
(56 ze 70, tj. 80 %) je situována ve II. zóně NPP, kde
je realizována cílená přeměna struktury lesních porostů
spojená místy s razantními zásahy. Další možnou
příčinou je úbytek potravní nabídky kvůli zvýšené intenzitě zemědělského hospodaření, která následovala období útlumu na počátku 90. let 20. století. Určitý
vliv může mít i zvýšení početnosti výra velkého, který
je pro káni nebezpečným predátorem – v jeho vývrž-

Situation im NPP/NPT
(208 Angaben; W–131/O–77)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, 16–24 Paare brüten
regelmäßig, der westliche Teil des Untersuchungsgebietes wird eindeutig vorgezogen.
Der Mäusebussard brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet. Die erste Brut wurde von Hanák (2004)
belegt, der am 29. 3. 1950 im Salamandertal ein Nest
mit 1 Ei fand, am 14. 5. waren in diesem Nest 3 Jungvögel und als Futter 3 Smaragdeidechsen, eine Blindschleiche, eine Feldmaus und 2 Ziesel. BJ fand im Jahr
1993 im NPP 17 besetzte Nester (nach Anonymus
1994 waren es 18), weitere 2 Nester nahm er an, im Jahr
1994 fand er 21 besetzte Nester und nahm 2 weitere an
(Martiško et al. 1995). Im Jahr 2010 wurden 9 besetzte
Nester gefunden, 3 weitere waren wahrscheinlich, im
Jahr 2011 brüteten 5 Paare nachweislich und 1 wahrscheinlich. Die Verteilung der besetzten Nester geht aus
der Tab. 6 und aus Abb. 18 hervor. Zwischen den Jahren
1993 und 2011 wurde eine Abnahme der Brutpopulation des Mäusebussards im NPP um 58,1 % festgestellt.
Ein so großer Unterschied kann nicht nur den möglichen
methodischen Unterschieden bei der Geländearbeit verschiedener Wissenschaftler oder einer unterschiedlichen
Interpretation der Ergebnisse zugeschrieben werden,
wenn dies bei anderen Arten (z. B. Habicht) nicht der
Fall ist. Die Anzahl der kontrollierten Nester verrät
gleichzeitig, dass auch ein Übersehen besetzter Nester
nicht der Grund für die ermittelte Abnahme sein kann.
Aus Abb. 18 geht hervor, dass die Abnahme der Brutpaare das ganze Gebiet zwischen Vranov nad Dyjí und
Znojmo betraf, zwischen Znojmo und Hnanice brütet
der Mäusebussard dagegen in stabilen Zahlen. Eine
mögliche Ursache der Abnahme kann die Intensität der
forstwirtschaftlichen Arbeiten und eine damit verbundene Störung oder direkte Zerstörung der Brutplätze
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Tab. 6.
Počet obsazených hnízd káně lesní v západní a východní části NPP v letech 1993–1994 a 2010–2011
Die Anzahl der besetzten Horste des Mäusebussards im westlichen und ostlichen Teil des NPP in den Jahren 1993–1994 und 2010–2011

západní část
Westlich Teil
východní část
Östlich Teil
Celkem
Insgesamt

KONTROLOVANÝCH HNÍZD
2010–2011

1993
–
1994

2010
–
2011

24

8

42

15

6

28

39

14

70

KONTROLIERTE HORSTE
2010–2011

cích sesbíraných v letech 1991–1995 na šesti lokalitách
v NPP byla káně zastoupena 7 ex. na Vraní skále a 4 ex.
na Kozích stezkách (Reiter et al. 1997). Na trhaništích výra byly zbytky káně nalezeny např. 5. 5. 2009
na Braitavě (pařát; JP, MV) nebo 17. 9. 2011 na Vraní
skále (peří, VŠ). Pollheimer (2001) udává pro NPT
v letech 2000/01 5–6 hnízdních teritorií káně lesní plus
4 v okrajích území, pro roky 2008/09 pak Pollheimer
et al. (2010) zvyšují odhad na 12 teritorií plus 8 zasahujících do NPT z české strany. Pro celé území NPP/NPT

sein, da die meisten Nester (56 von 70, also 80 %) in
der II. Zone des NPP liegen, wo eine gezielte Umstrukturierung der Waldbestände durchgeführt wird, die
stellenweise mit erheblichen Eingriffen einhergeht.
Ein weiterer möglicher Grund ist die Abnahme des
Nahrungsangebotes wegen einer intensiveren Agrarbewirtschaftung, die auf die schwächere Phase zu Beginn
der 1990er Jahre folgt. Einen bestimmten Einfluss kann
auch der erhöhte Bestand des Uhus darstellen, der ein
gefährlicher Prädator des Mäusebussards ist – in seinen
Gewöllen, die in den Jahren 1991–1995 an sechs Lokalitäten im NPP gesammelt wurden, war der Mäusebussard mit 7 Ind. am Vraní-Felsen und mit 4 Ind.
bei Kozí stezky vertreten (Reiter et al. 1997). An den
Fraßplätzen der Uhus wurden Reste von Mäusebussarden z. B. am 5. 5. 2009 in Braitava (Fang; JP, MV) oder
am 17. 9. 2011 am Vraní-Felsen (Federn, VŠ) gefunden.
Pollheimer (2001) gibt für den NPT in den Jahren
2000/01 insgesamt 5–6 Brutterritorien des Mäusebussards plus 4 an den Rändern des Gebietes an, für die
Jahre 2008/09 erhöhen Pollheimer et al. (2010) die
Einschätzung auf 12 plus 8, die von der tschechischen
Seite in den NPT hineinreichen. Für das gesamte Gebiet

Obr. 18. – Lokalizace obsazených hnízd káně lesní v NPP v období 1993–1994 a 2010–2011
Abb. 18.– Die Lokalisation der Horste des Mäusebussards im NPP in den Jahren 1993–1994 und 2010–2011
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lze tedy velikost hnízdní populace káně lesní odhadnout
na 16–24 párů.
V mimohnízdním období lze na polích s větší koncentrací hrabošů zastihnout i vyšší počet lovících kání, např.
7. 11. 2009 bylo mezi Lukovem a Horním Břečkovem
zjištěno 35 ex. (VK).

Káně rousná
Raufußbussard

der NPP/NPT kann die Größe der Brutpopulation des
Mäusebussards also auf 16–24 Paare geschätzt werden.
Außerhalb der Brutzeit können auf den Feldern mit
stärkeren Feldmauspopulationen auch größere Konzentrationen von jagenden Mäusebussarden angetroffen
werden, z. B. am 7. 11. 2009 wurden zwischen Lukov
und Horní Břečkov 35 Ind. festgestellt (VK).
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Allgemeines Vorkommen
Der Raufußbussard vertritt die ökologische Funktion
des Mäusebussards auf den offenen Flächen der Tundra
und Waldtundra nördlich der Waldgrenze. Er ist
arktisch und zirkumpolar verbreitet. In Tschechien ist er
ein regelmäßiger Wintergast (Hudec & Šťastný 2005).
Auch in der Region Znojmo kommt er alljährlich vor,
meist werden einzelne Vögel verzeichnet.

Situation im NPP/NPT
(16 Angaben; W–6/O–10)
MARTIŠKO et al. 1995: Überwinterung
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt

Výskyt v širším kontextu
Káně rousná na otevřených plochách tundry a lesotundry severně od hranice lesa ekologicky zastupuje káni
lesní. Má arktický, cirkumpolární typ rozšíření. V ČR
je pravidelným zimním hostem (Hudec & Šťastný
2005). Také na Znojemsku se objevuje každoročně,
většinou jsou zaznamenáváni jednotliví ptáci.

Počet ex. | Anzahl der Ind.

Wintergast, im November – März werden 1–2
Vögel in der Schutzzone des NPP beobachtet.

8
7
6
5
4
3
2

Situace v NPP/NPT (16 údajů; Z–6/V–10)

1

MARTIŠKO et al. 1995: zimování
POLLHEIMER 2001: neuvedena

0

Zimní host, v listopadu – březnu pozorováni 1–2
ptáci v ochranném pásmu NPP.

I
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III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII

Zima | Winter
Obr. 19. – Počet kání rousných zaznamenaných v NPP/NPT v letech
1984–2011 podle měsíců (n = 19)
Abb. 19. – Die Anzahl der Raufußbussarde im NPP/NPT in den Jahren
1984–2011 nach Monaten (n = 19)
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Káně rousná se ve sledovaném území objevuje v listopadu, nejčastěji je pozorována v lednu (42,1 % zaznamenaných jedinců) – viz obr. 19. Pozdějších pozorování je velmi málo, nejdále do jara zasahuje výskyt
2 ex. 24. 3. 2006 mezi Mašovicemi a Podmolím (VŠ).
Většinou jsou pozorováni jednotliví ptáci, šestkrát byly
zaznamenány 2 ex. najednou. Využívá ochranného
pásma národního parku, potravu loví na polích.

Orel královský
Kaiseradler

Der Raufußbussard kommt im November ins Untersuchungsgebiet, meist wird er im Jänner beobachtet
(42,1 % der verzeichneten Exemplare) – siehe Abb. 19.
Spätere Beobachtungen sind sehr selten, am weitesten
in den Frühling hinein reicht die Anwesenheit von
2 Ind. am 24. 3. 2006 zwischen Mašovice und Podmolí
(VŠ). Meist werden einzelne Vögel beobachtet, sechsmal
wurden 2 Ind. auf einmal gesehen. Er nutzt die Schutzzone des Nationalparks und jagt seine Nahrung auf den
Feldern.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Orel královský patří mezi světově ohrožené druhy
ptáků (www.iucnredlist.org, 31. 10. 2011). Tento
původně asijský dravec dosáhl v 50. letech 19. století
karpatské kotliny, dnes leží západní hranice jeho rozšíření v Rakousku a v ČR, kde v oblasti Soutoku od
roku 1998 úspěšně hnízdí 1–3 páry (Šťastný et al.
2006, Horal 2009). Na Znojemsku počet pozorování orlů královských výrazně narostl po roce 2000
a v roce 2010 bylo zjištěno první hnízdění cca 32 km od
NPP/NPT. Bohužel bylo neúspěšné, strom s hnízdem
a 1 pull. se ve vichřici zlomil. Ve stejném roce zahnízdil
pár orlů královských i v okrese Brno-venkov (VŠ, DH,
P. Forejtek aj.). Také v Dolním Rakousku se počet orlů
královských zvyšuje, sledovanému území nejbližší pár
(cca 33 km) hnízdí od roku 2009 v oblasti Ernstbrunner Wald (JL in litt.).

Der Kaiseradler gehört zu den weltweit bedrohten Vogelarten (www.iucnredlist.org, 31. 10. 2011). Dieser
ursprünglich asiatische Greifvogel erreichte in den 50er
Jahren des 19. Jahrhunderts das karpatische Becken,
heute liegt die westliche Grenze seines Verbreitungsgebietes in Österreich und Tschechien, wo seit dem
Jahr 1998 1–3 Paare erfolgreich am Zusammenfluss
der Thaya und der March brüten (Šťastný et al. 2006,
Horal 2009). In der Region Znojmo stieg die Anzahl
der Beobachtungen von Kaiseradlern nach dem Jahr
2000 erheblich an, im Jahr 2010 wurde die erste Brut
ca. 32 km vom NPP/NPT entfernt festgestellt. Leider
war die Brut nicht erfolgreich, der Baum mit dem Nest
und 1 pull. brach während eines Sturmes ab. In demselben Jahr brütete ein Paar auch im Bezirk Brünn-Land
(VŠ, DH, P. Forejtek u.a.). Die Zahl der Kaiseradler
steigt auch in Niederösterreich an, das am nächsten zum
Untersuchungsgebiet gelegene Paar (ca. 33 km) brütet
seit dem Jahr 2009 im Ernstbrunner Wald (JL in litt.).

Situace v NPP/NPT (4 údaje; Z–3/V–1)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Zaznamenán čtyřikrát po roce 2000, vždy nedospělý jedinec.
Ve sledovaném území byl orel královský zjištěn čtyřikrát. 25. 3. 2000 byl 1 ex. pozorován na Čížovsku (AR,
LR), 20. 7. 2006 kroužil 1 ex. spolu s nedospělým orlem
mořským ve stejné oblasti (MŠ in verb.), 22. 7. 2008
přeletoval 1 ex. nad Znojemskou přehradou k západu
(Vavřík 2009) a 3. 9. 2011 kroužil 1 ex. nad oblastí Einsiedler u Hardeggu (DW in litt.). Vždy se jednalo o nedospělé ptáky.
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Situation im NPP/NPT
(4 Angaben; W–3/O–1)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Nach dem Jahr 2000 viermal verzeichnet, es
handelte sich immer um nicht erwachsene Vögel.
Der Kaiseradler wurde im Untersuchungsgebiet
viermal beobachtet. Am 25. 3. 2000 wurde 1 Ind.
in der Umgebung von Čížov beobachtet (AR, LR),
am 20. 7. 2006 kreiste 1 Ind. gemeinsam mit einem
nicht erwachsenen Seeadler in demselben Gebiet (MŠ
in verb.), am 22. 7. 2008 überflog 1 Ind. den Stausee
Znojmo nach Westen hin (Vavřík 2009). Es handelte
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sich immer um nicht erwachsene Vögel. DW (in litt.)
beobachtete am 3. 9. 2011 einen imm. Kaiseradler am
Nordende des Einsiedlers.

Orel skalní
Steinadler
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Allgemeines Vorkommen
Der Steinadler bewohnt geeignete Habitate in Nordamerika und Eurasien. In Tschechien brütete er noch
im 19. Jahrhundert ziemlich regelmäßig in einigen
Gebirgen – Krkonoše, Moravskoslezské Beskydy
(Hudec & Šťastný 2005). Im Jahr 2006 begann
in Beskydy ein Projekt zur Rückführung des Steinadlers nach Tschechien. Innerhalb von 5 Jahren wurden
18 aus der Slowakei stammende Jungvögel freigelassen, davon überlebten 13 in freier Natur und manche
versuchen mittlerweile zu brüten (www.orelskalni.cz,
15. 10. 2011). In der Region Znojmo wird die Art nur
selten beobachtet.

Situation im NPP/NPT
(4 Angaben; W–1/O–3)
Výskyt v širším kontextu
Orel skalní obývá vhodné biotopy Severní Ameriky
a Eurasie. V ČR hnízdil v některých horských oblastech
dosti pravidelně ještě v 19. století – Krkonoše, Moravskoslezské Beskydy (Hudec & Šťastný 2005). V roce
2006 se v Beskydech začal realizovat projekt návratu
orla skalního do ČR. V průběhu 5 let bylo vypuštěno
18 mláďat původem ze Slovenska, z nich 13 ve volné
přírodě přežívá a některá z nich se pokoušejí hnízdit
(www.orelskalni.cz, 15. 10. 2011). Na Znojemsku bývá
orel skalní pozorován vzácně.

Situace v NPP/NPT (4 údaje; Z–1/V–3)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden

MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Nach dem Jahr 2008 viermal beobachtet, es
handelte sich immer um nicht erwachsene Vögel.
Der Steinadler wurde im Untersuchungsgebiet viermal
angetroffen. Das erste Mal am 25. 10. 2008 im Bereich
des Sealsfieldův-Felsens (JP, LR in verb.), danach
am 17. 1. 2009 bei Kozí stezky (VŠ) und zweimal
im Jahr 2011 im Bereich des Liščí-Felsens – am 25. 3.
und am 19. 5. (VŠ, MV). Es handelte sich immer um
nicht erwachsene Vögel.

Zaznamenán čtyřikrát po roce 2008, vždy nedospělý jedinec.
Ve sledovaném území byl orel skalní zastižen čtyřikrát. Poprvé 25. 10. 2008 v oblasti Sealsfieldova kamene
(JP, LR in verb.), poté 17. 1. 2009 u Kozích stezek
(VŠ) a dvakrát v roce 2011 v oblasti Liščí skály – 25. 3.
a 19. 5. (VŠ, MV). Vždy se jednalo o nedospělé ptáky.
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Orlovec říční
Fischadler
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Počet pozorování | Anzahl der Beobachtungen
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Obr. 20. – Počet pozorování orlovce říčního v NPP/NPT v jednotlivých letech 1992–2011 (n = 36)
Abb. 20. – Die Anzahl der Beobachtungen von Fischadler im NPP/NPT in den einzelnen Jahren 1992–2011 (n = 36)
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Orlovec říční je kosmopolitní druh, jehož hnízdní
areál se v Evropě kvůli pronásledování na přelomu

Der Fischadler ist eine kosmopolitische Art, deren
Brutgebiet sich in Europa wegen der Verfolgung
am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert stark verkleinert hat. Dank eines strengen Schutzes verbessert
sich die Situation aber in zahlreichen Ländern. Was
die tschechischen Nachbarstaaten betrifft, so brütet
er in Deutschland und Polen. Weder in der Slowakei
noch in Tschechien wurde im 20. Jahrhundert ein
Bruten nachgewiesen, obwohl an zahlreichen Lokalitäten aussichtsvolle Beobachtungen existieren (Hudec &
Šťastný 2005). In der Region Znojmo kommt er alljährlich während des Zuges vor.

Většinou jednotliví ptáci pozorováni téměř každoročně na tahu, převážně jarním.
19. a 20. století velmi zmenšil. Díky přísné ochraně se
situace v mnoha zemích zlepšuje. Co se týče sousedních
států, hnízdí v Německu a Polsku. Na Slovensku stejně
jako v ČR nebylo hnízdění ve 20. století doloženo,
i když z řady lokalit existují nadějná pozorování (Hudec
& Šťastný 2005). Na Znojemsku se vyskytuje každoročně v době tahu.

Situace v NPP/NPT (36 údajů; Z–13/V–23)

Počet pozorování | Anzahl der Beobachtungen

MARTIŠKO et al. 1995: průtah
POLLHEIMER 2001: na průtahu
Ve sledovaném území je orlovec říční zaznamenáván
téměř každoročně (obr. 20). Převážně se jedná o jednotlivé ptáky, jen 28. 3. 2001 nad řekou v oblasti Braitavy
a 6. 9. 2004 u Sealsfieldova kamene byly pozorovány
2 ex. (OZ in litt., resp. MD in verb.). Nejvíce pozorování spadá do období jarního tahu s vrcholem v dubnu,
mnohem vzácněji je druh zaznamenáván na tahu podzimním (obr. 21). Většina orlovců byla zastižena nad
řekou Dyjí, šestkrát nad Znojemskou přehradou.
14. 4. 1996 byl 1 ex. pozorován na Jejkalech (MM
in litt.) a 2. 4. 1998 1 ex. úspěšně lovil na Žlebském
rybníku (AR). Zjištěn byl však i mimo vodní plochy,
např. 1. 4. 1993 seděl 1 ex. na sloupu u Čížova (ZT
in Martiško et al. 1995), většinou se však jedná o přeletující jedince: 22. 4. 1998 u Horního Břečkova (TR in
verb.), 24. 4. 2004 u bývalé roty PS v Podmyčích (MM,
VP in litt.), 10. 4. 2005 u Lukova (VŠ) nebo 1. 4. 2009
mezi Havraníky a Hnanicemi (VK).
20

15

10

Situation im NPP/NPT
(36 Angaben; W–13/O–23)
MARTIŠKO et al. 1995: Durchzug
POLLHEIMER 2001: Durchzűgler
Nahezu alljährlich werden einzelne Vögel
während des Zuges beobachtet, vor allem
im Frühling.
Der Fischadler wird im Untersuchungsgebiet fast
alljährlich verzeichnet (Abb. 20). Vorwiegend handelt
es sich um Einzelvögel, nur am 28. 3. 2001 über dem
Fluss im Gebiet Braitava und am 6. 9. 2004 beim
Sealsfieldův-Felsen wurden 2 Ind. beobachtet (OZ
in litt. bzw. MD in verb.). Die meisten Sichtungen
stammen vom Frühlingszug mit einem Gipfel im April,
viel seltener wird die Art auch während des Herbstzuges
verzeichnet (Abb. 21). Die meisten Fischadler wurden
über der Thaya angetroffen, sechs von ihnen auch über
dem Stausee Znojmo. Am 14. 4. 1996 wurde 1 Ind.
an den Jejkaly-Teichen beobachtet (MM in litt.) und
am 2. 4. 1998 jagte 1 Ind. erfolgreich am Žlebský-Teich
(AR). Der Fischadler wurde aber auch außerhalb der
Wasserflächen gesehen, z. B. am 1. 4. 1993 saß 1 Ind.
auf einem Pfosten bei Čížov (ZT in Martiško et al.
1995), meist handelt es sich aber um überfliegende
Exemplare: am 22. 4. 1998 bei Horní Břečkov (TR
in verb.), am 24. 4. 2004 beim Objekt der ehemaligen
Grenzschutztruppen in Podmyče (MM, VP in litt.),
am 10. 4. 2005 bei Lukov (VŠ) oder am 1. 4. 2009
zwischen Havraníky und Hnanice (VK).
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Obr. 21. – Počet pozorování orlovce říčního v NPP/NPT v letech
1992–2011 podle měsíců (n = 36)
Abb. 21. – Die Anzahl der Beobachtungen von Fischadler im NPP/
NPT in den Jahren 1992–2011 nach Monaten (n = 36)
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Poštolka obecná
Turmfalke
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Allgemeines Vorkommen
Das Verbreitungsgebiet des Turmfalken umfasst ganz
Europa und einen großen Teil Asiens und Afrikas
mit Ausnahme der Sahara. In Europa ist er nach dem
Mäusebussard der zweithäufigste Greifvogel. Er lebt
auf dem gesamten tschechischen Gebiet, häufiger ist er
in niedrigen Lagen (Šťastný et al. 2006). Auch in der
Region Znojmo ist der Turmfalke ein geläufiger Greifvogel, der auf höheren Gebäuden in Städten und Gemeinden, in Nestern anderer Vögel auf Bäumen oder
auch auf Hochspannungsmasten brütet.

Výskyt v širším kontextu
Areál poštolky obecné zabírá celou Evropu, velkou část
Asie a Afriky kromě saharské oblasti. V Evropě je po
káni lesní druhým nejpočetnějším dravcem. V ČR žije
na celém území, hojněji v nižších polohách (Šťastný
et al. 2006). Také na Znojemsku je poštolka běžným
dravcem, který hnízdí na vyšších budovách ve městech
i na vesnicích, ale také v hnízdech jiných ptáků
na stromech i stožárech velmi vysokého napětí.

Situace v NPP/NPT (126 údajů; Z–58/V–68)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: zalétá za potravou, hnízdí v okolí
Celoroční výskyt. Pravidelně hnízdí 5–8 párů,
hnízdění bylo prokázáno pouze na stavbách.
Poštolka obecná pravidelně hnízdí v obcích ochranného pásma NPP. Často obsazovanými hnízdišti jsou
především vranovský zámek, areál bývalého kulturního
domu u Lesné, klášter sv. Hyppolita ve Znojmě-Hradišti a kostel v Konicích. Mimoto bylo hnízdění poštolek
prokázano i na starém hradu Nového Hrádku v roce
2006 (VK), 2007 (KF in litt.) a 2009 (PBa in verb.),
pravděpodobné je u Mašovic (areál zemědělské farmy,
budovy na střelnici), u Havraníků (areál zemědělské farmy) nebo Hnanic (areál bývalé roty PS, kostel).
V NPT je alespoň občasným hnízdištěm pravděpodobně zřícenina hradu Kaja u Merkersdorfu (Pollheimer 2001), obsazován je i hrad v Hardeggu, který však
není součástí národního parku. Hnízdění na stromech
v hnízdech jiných ptáků není ve sledovaném území
známo. Zaznamenávány jsou však pokusy o hnízdění
na skále. Jako možné hnízdiště se jeví Schwalbenfelsen,
kde výskyt uvádí již Tomeček (1964), 1 ex. vyletující
ze skály zde byl recentně pozorován např. 17. 4. 2010
(VŠ). Příležitostně se poštolky pokoušejí zahnízdit na
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Situation im NPP/NPT
(126 Angaben; W–58/O–68)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Nahrungsgast, Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen. Regelmäßig brüten
5–8 Paare, alle Brutnachweise stammen
von Bauwerken.
Der Turmfalke brütet regelmäßig in den Gemeinden
in der Schutzzone des NPP. Häufig besetzte Brutplätze sind vor allem das Schloss Vranov, das Gelände
des ehemaligen Kulturhauses in Lesná, das Kloster
des Hl. Hyppolit in Znojmo-Hradiště und die Kirche
in Konice. Außerdem brüteten Turmfalken auch in der
alten Burg Nový Hrádek, und zwar in den Jahren 2006
(VK), 2007 (KF in litt.) und 2009 (PBa in verb.),
wahrscheinlich auch bei Mašovice (Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs, Gebäude am Schießplatz),
bei Havraníky (Gelände des landwirtschaftlichen
Betriebs) oder bei Hnanice (Objekt der ehemaligen
Einheit der Grenzschutztruppen, Kirche). Im NPT
stellt die Burgruine Kaja bei Merkersdorf einen wahrscheinlichen, zumindest zeitweiligen Brutplatz dar
(Pollheimer 2001), besetzt wird auch die Burg
Hardegg, die aber nicht Teil des Nationalparks ist.
Ein Bruten auf Bäumen in Nestern anderer Vögel ist
im Untersuchungsgebiet nicht bekannt. Es wurden
aber Brutversuche auf Felsen verzeichnet. Ein möglicher
Brutplatz scheint der Schwalbenfelsen zu sein, wo schon
Tomeček (1964) ein Vorkommen anführt, rezent wurde
hier z. B. am 17. 4. 2010 1 Ind. beobachtet, das aus
dem Felsen hinausflog (VŠ). Gelegentlich versuchen
die Turmfalken, am Vraní-Felsen bei Lukov zu brüten.
Im April 2005 wurde hier einige Male ein Paar beobachtet, am 7. 5. dann beim Verjagen eines Kolkraben.
Beobachtungen von Paaren oder Einzelvögeln existieren auch im April – Mai 2007 bzw. 2009, spätestens
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Vraní skále u Lukova, kde byl 1 pár opakovaně pozorován v dubnu 2005, 7. 5. pak při zahánění krkavce,
pozorování páru nebo jednotlivých ptáků existují
i z dubna – května 2007 či 2009, nejpozději však do
13. 5. (VŠ). Později v hnízdní době tu již pozorováni
nebyli. Skalní hnízdiště jsou pro poštolky zřejmě z více
důvodů obtížně využitelná. Svou roli pravděpodobně
hraje zájem o stejný typ hnízdišť ze strany sokola stěhovavého, raroha velkého, výra velkého a krkavce velkého,
někdy hrozí i přímá predace dospělých ptáků nebo vajec
či mláďat na hnízdě. Např. ve vývržcích výra velkého sesbíraných v letech 1991–1995 na šesti lokalitách v NPP
byla poštolka zastoupena sedmkrát (Reiter et al. 1997).
Také pokus o hnízdění na Vraní skále v roce 2009 zřejmě
skončil predací – na tradičním trhaništi výra tu bylo dne
29. 4. nalezeno peří ze samice poštolky (VŠ).
Do sledovaného území zalétají celoročně také poštolky
hnízdící ve Znojmě a Hardeggu, kde hnízdění udávají
Martiško et al. (1995) i Pollheimer (2001). V mimohnízdní době jsou poštolky běžně zaznamenávány
především v ochranném pásmu NPP, nad údolím Dyje
hlavně na přeletech.
3. 5. 2006 byla u Hnanic nalezena samice se spálenou
nohou a křídlem, musela být utracena (RJ in verb.).
Případ dokládá existenci nebezpečných linek elektrického vedení v ochranném pásmu NPP.

Poštolka rudonohá
Rotfußfalke

bis zum 13. 5. (VŠ). Später, während der Brutzeit,
wurden sie hier nicht mehr beobachtet. Brutplätze
auf Felsen sind für die Turmfalken wohl aus verschiedenen Gründen schwer nutzbar. Eine Rolle spielt wohl das
Interesse an denselben Brutplätzen durch Wanderfalke,
des Sakerfalke, des Uhu und Kolkrabe, manchmal droht
auch eine direkte Prädation der erwachsenen Vögel,
der Eier oder der Jungvögel im Horst. In Gewöllen des
Uhus, die in den Jahren 1991–1995 an sechs Lokalitäten im NPP gesammelt wurden, war der Turmfalke
siebenmal vertreten (Reiter et al. 1997). Auch der
Brutversuch am Vraní-Felsen im Jahr 2009 endete wohl
mit einer Prädation – am traditionellen Rupfplatz des
Uhus wurden hier am 29. 4. Federn eines TurmfalkenWeibchens gefunden (VŠ).
In das Untersuchungsgebiet fliegen das ganze Jahr über
auch Turmfalken ein, die in Znojmo und in Hardegg
brüten, wo ein Bruten sowohl von Martiško et al.
(1995) als auch von Pollheimer (2001) angegeben
wird. Außerhalb der Brutzeit werden Turmfalken vor
allem in der Schutzzone des NPP verzeichnet, über dem
Thayatal vor allem überfliegend.
Am 3. 5. 2006 wurde bei Hnanice ein Weibchen
mit einem verbrannten Fuß und Flügel gefunden, das
eingeschläfert werden musste (RJ in verb.). Das belegt
die Existenz gefährlicher Stromleitungen in der Schutzzone des NPP.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Areál poštolky rudonohé se táhne od východního Rakouska, Slovenska, Maďarska a Itálie
přes severní a střední Asii k východním přítokům
Jeniseje a horní Leny. V ČR hnízdila naposledy v roce
1973 (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je zaznamenávána vzácně, především v době podzimního tahu.

Das Verbreitungsgebiet des Rotfußfalken reicht
von Ostösterreich, der Slowakei, Ungarn und Italien
über Nord- und Mittelasien bis zu den Zuflüssen des
Jenissej und der oberen Lena. In Tschechien brütete
er zuletzt im Jahr 1973 (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo wird er nur selten verzeichnet, vor
allem während des Herbstzuges.

Situace v NPP/NPT (1 údaj; Z–0/V–1)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Výjimečný výskyt samice na jarním tahu roku
2003.
Ve sledovaném území byla poštolka rudonohá zaznamenána jen jednou – 28. 5. 2003 v 6:40 byla na Havranickém vřesovišti pozorována samice (MV). Hlavní
znaky byly dokumentovány kresbou.

Situation im NPP/NPT (1 Angabe; W–0/O–1)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Ausnahmsweise Beobachtung eines Weibchens
während des Frühlingszuges im Jahr 2003.
Der Rotfußfalke wurde im Untersuchungsgebiet nur
einmal verzeichnet – am 28. 5. 2003 um 6:40 wurde
auf der Heide bei Havraníky ein Weibchen gesehen
(MV). Seine wichtigsten Erkennungsmerkmale wurden
durch eine Zeichnung festgehalten.
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Dřemlík tundrový
Merlin
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Dřemlík tundrový má holarktický typ rozšíření s reliktními populacemi ve Střední Asii. V ČR každoročně v malém množství protahuje a přezimuje, předpokládané hnízdění v Krkonoších nebylo nikdy přesvědčivě
doloženo (Hudec & Šťastný 2005).

Der Merlin hat einen holarktischen Verbreitungstyp
mit Reliktpopulationen in Mittelasien. In Tschechien
zieht er alljährlich in kleinen Zahlen durch und überwintert, eine vermeintliche Brut im Krkonoše wurde
nie überzeugend nachgewiesen (Hudec & Šťastný
2005).

Situace v NPP/NPT (39 údajů; Z–7/V–32)

Situation im NPP/NPT
(39 Angaben; W–7/O–32)

MARTIŠKO et al. 1995: zimování, průtah
POLLHEIMER 2001: neuveden

MARTIŠKO et al. 1995: Überwinterung, Durchzug
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt

Nepravidelný výskyt na tahu a v zimě, zaznamenán od 11. října do 12. dubna,
výhradně v ochranném pásmu NPP. Preferuje
východní část sledovaného území.

Počet pozorování | Anzahl der Beobachtungen

Ve sledovaném území jsou dřemlíci tundroví zjišťováni
především na podzimním tahu a na začátku zimy (obr.
22). Nejčasnější výskyt byl zaznamenán 11. 10. 2005
u Lukova (VK), nejpozdější 12. 4. 2005, kdy byla
u Horního Břečkova pozorována 1 Ƃ (J. Reif in Jelínek
2005). Někdy se dřemlíci zdrží delší dobu, např.
10.–19. 12. 1997 byl 1 ex. opakovaně zjišťován u Popic
(ZT in litt.), 3.–18. 11. 2008 byly zaznamenávány
1–2 ex. v oblasti Havraníky – Popice a 27.–31. 12. 2010
1 ex. mezi Popicemi a Konicemi (LK in litt.). Všechny
výskyty se týkají ochranného pásma NPP.
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Unregelmäßiges Vorkommen am Durchzug
und im Winter, wird vom 11. Oktober bis zum
12. April beobachtet, ausschließlich in der
Schutzzone des NPP. Zieht den östlichen Teil des
Untersuchungsgebietes vor.
Merline werden im Untersuchungsgebiet vor allem
während des Herbstzuges und zu Winterbeginn beobachtet (Abb. 22). Die früheste Beobachtung stammt
vom 11. 10. 2005 bei Lukov (VK), die späteste vom
12. 4. 2005, wo 1 Ƃ bei Horní Břečkov gesehen
wurde (J. Reif in Jelínek 2005). Manchmal bleiben
die Merline längere Zeit, z. B. am 10.–19. 12. 1997
wurde 1 Ind. wiederholt bei Popice festgestellt (ZT in
litt.), am 3.–18. 11. 2008 wurden 1–2 Ind. im Gebiet
Havraníky – Popice gesehen und am 27.–31. 12. 2010
handelte es sich um 1 Ind. zwischen Popice und Konice
(LK in litt.). Alle Beobachtungen stammen aus der
Schutzzone des NPP.
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Obr. 22. – Počet pozorování dřemlíka tundrového v NPP/NPT
v letech 1980–2011 podle měsíců (n = 39)
Abb. 22. – Die Anzahl der Beobachtungen von Merlin im NPP/NPT
in den Jahren 1980–2011 nach Monaten (n = 39)
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Allgemeines Vorkommen
Der Baumfalke hat ein riesiges Brutgebiet, das Eurasien
von Portugal und Südengland bis Kamtschatka und
Japan umfasst. In Tschechien brütet er auf dem
gesamten Gebiet, häufiger ist er im Osten, beginnend
mit Süd- und Ostböhmen (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo wird er alljährlich in geringen Zahlen
verzeichnet, die nächstgelegenen Vorkommen zum
NPP sind z. B. die Šafovské-Teiche oder die Landschaft
zwischen Dyjákovičky und Vrbovec.

Situation im NPP/NPT
(73 Angaben; W–39/O–34)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Výskyt v širším kontextu
Ostříž lesní má obrovský hnízdní areál zahrnující Eurasii
od Portugalska a jižní Anglie po Kamčatku a Japonsko.
V ČR hnízdí řídce po celém území, hojněji v jeho
východní části počínaje jižními a východními Čechami
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je zaznamenáván
každoročně, ale nijak početně, častými oblastmi výskytu
nejblíže NPP jsou např. Šafovské rybníky nebo krajina
mezi Dyjákovičkami a Vrbovcem.

Situace v NPP/NPT (73 údajů; Z–39/V–34)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Zaznamenáván od 21. dubna do 24. září,
nepravidelně hnízdí jeden pár.
Přehled o zaznamenaných výskytech ostříže lesního
ve sledovaném území udává obr. 23, přičemž je rozlišen
výskyt předhnízdní, hnízdní a pohnízdní. Z prezentovaného grafu je zřejmé, že v některých letech
ostříži v NPP/NPT nebo jeho blízkosti pravděpodobně hnízdili – 1992, 1993, 2005, 2006 a 2010. V roce
1993 byli ostříži zjišťováni v oblasti Čížov – Mašovice
(Martiško et al. 1995), pravděpodobné hnízdo
na smrku u Čížova bylo nalezeno až v zimních měsících
(Tunka 1994). V roce 2005 byly údaje z hnízdní doby
soustředěny do oblasti Znojmo – Hnanice, v roce
2006 znovu na Čížovsko (navíc opakovaná pozorování ostřížů lovících nad Čížovem v červnu a červenci,
nezahrnutá v grafu, udává AR), stejně jako v roce
2010. Většinou jsou pozorováni jednotliví ptáci, jen
12. 6. 1991 u Devíti mlýnů (Pelz 1991), 8. 5. 2009 na
Kozích stezkách a 18. 5. 2011 na Vraní skále (VŠ) byly

Wird zwischen 21. April und 24. September
beobachtet, ein Paar brütet unregelmäßig.
Ein Überblick der verzeichneten Vorkommen des
Baumfalken im Untersuchungsgebiet ist in Abb. 23
zu sehen, wobei Beobachtungen vor, während und
nach der Brutzeit unterschieden werden. Aus der Grafik
geht hervor, dass die Baumfalken wahrscheinlich in
einigen Jahren im NPP/NPT oder in seiner Nähe
gebrütet haben –1992, 1993, 2005, 2006 und 2010.
Im Jahr 1993 wurden Baumfalken im Gebiet Čížov –
Mašovice festgestellt (Martiško et al. 1995), ein vermeintliches Nest auf einer Fichte bei Čížov wurde erst in
den Wintermonaten gefunden (Tunka 1994). Im Jahr
2005 stammten die Beobachtungen während der
Brutzeit aus dem Gebiet Znojmo – Hnanice, im Jahr
2006 wieder aus der Umgebung von Čížov (außerdem
wurden jagende Baumfalken wiederholt im Juni und
Juli über Čížov gesehen, die aber nicht in der Grafik
angeführt sind, AR), genauso wie im Jahr 2010. Meist
werden einzelne Vögel beobachtet, nur am 12. 6. 1991
bei Devět mlýnů (Pelz 1991), am 8. 5. 2009 bei Kozí
stezky und am 18. 5. 2011 am Vraní-Felsen (VŠ) wurden
jeweils 2 Ind. verzeichnet, wahrscheinlich handelte es
sich um Paare. Am 11. 9. 2010 beim Obelisk in Ledové
sluje wurden 3 Ind. gesehen (GČ, MK in litt.). Pollheimer (2001) und Pollheimer et al. (2010) geben
im NPT ein Baumfalkenterritorium an und im Jahr
2008 nehmen sie ein weiteres auf der tschechischen
Seite an, was aber nicht von den Ergebnissen aus dem
NPP bestätigt wird.
Der früheste Beobachtung eines Baumfalken wurde
am 21. 4. 2001 in Staré vinice bei Hnanice gemacht
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zaznamenány 2 ex., pravděpodobně pár, a 11. 9. 2010
u Obelisku na Ledových slujích 3 ex. (GČ, MK in litt.).
Pollheimer (2001) a Pollheimer et al. (2010) udávají
pro NPT jedno teritorium ostřížů, v roce 2008 předpokládají další na české straně přeshraničního národního
parku, což ovšem výsledky z NPP nepotvrzují.
Nejčasnější přílet ostříže do sledovaného území byl zaznamenán 21. 4. 2001 na Starých vinicích u Hnanic
(MV), nejpozdější výskyt byl zjištěn 24. 9. 1992 na Havranickém vřesovišti (BJ in Martiško et al. 1995).

Raroh velký
Sakerfalke
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VIII. a IX.
VIII. und IX.

Obr. 23. – Počet pozorování ostříže lesního v NPP/NPT v letech 1990–
2011 v období předhnízdním (IV.–V.), hnízdním (VI.–VII.)
a pohnízdním (VIII.–IX.), n = 72
Abb. 23. – Die Anzahl der Beobachtungen von Baumfalke im NPP/NPT
in den Jahren 1990–2011 vor (IV.–V.), während (VI.–VII.) und
nach Brutzeit (VIII.–IX.), n = 72

(MV), der späteste am 24. 9. 1992 auf der Heide Havraníky (BJ in Martiško et al. 1995).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Raroh velký patří mezi světově ohrožené druhy ptáků
(www.iucnredlist.org, 31. 10. 2011). Areál jeho rozšíření se táhne od střední Evropy na východ po Mongolsko a Tibet (Šťastný et al. 2006). ČR leží na jeho
západní hranici, jedinou oblastí stabilního výskytu
je jižní Morava. Pravidelněji tu raroh velký hnízdí
od konce 40. let 20. století, početnější populace se začala
tvořit zřejmě až od let 70. (Hora et al. 2010). V letech
1999–2010 byla velikost hnízdní populace odhadována
na 15–20 párů, téměř 40 % populace hnízdilo na Znojemsku (Beran et al. 2010).

Der Sakerfalke gehört zu den weltweit bedrohten Vogelarten (www.iucnredlist.org, 31. 10. 2011). Sein Verbreitungsgebiet reicht von Mitteleuropa nach Osten bis
in die Mongolei und Tibet (Šťastný et al. 2006). Tschechien liegt an der westlichen Grenze dieses Gebietes,
sein einziges stabiles Vorkommen liegt dabei in Südmähren. Regelmäßiger brütet hier die Art seit dem
Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts, eine etwas
größere Population begann wahrscheinlich erst ab den
1970er Jahren zu entstehen (Hora et al. 2010). In den
Jahren 1999–2010 wurde die Größe der Brutpopulation auf 15–20 Paare geschätzt, fast 40 % der Population
brüteten in der Region Znojmo (Beran et al. 2010).
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Situace v NPP/NPT (51 údajů; Z–32/V–19)

Situation im NPP/NPT
(51 Angaben; W–32/O–19)

MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: zalétá za potravou, hnízdí v okolí

MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Nahrungsgast, Brutvogel der
Umgebung

Historicky první údaj o výskytu druhu
pro Moravu (1880). Nepravidelný celoroční
výskyt, dokumentováno neúspěšné hnízdění
na skále (2008).

Die historisch erste Angabe über das Vorkommen
der Art in Mähren stammt aus dem Jahr 1880.
Unregelmäßiges, ganzjähriges Vorkommen,
es wurde ein erfolgloser Brutversuch auf einem
Felsen dokumentiert (2008).
Das erste Vorkommen des Sakerfalken im Untersuchungsgebiet (und in Mähren überhaupt) wird
vom Präparat eines Weibchens belegt (Inventarnr.
36.882), welches sich im Naturhistorischen Museum
Wien befindet (siehe Foto an der Seite 26). Das Exemplar
befindet sich hier seit dem Jahr 1906, es stammt aus der
Sammlung von Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen und wird mit der Lokalität Znojmo angegeben
(HMB in litt.). Es handelte sich eindeutig um einen Sakerfalken, von dem Tschusi zu Schmidhoffen (1881)
schreibt: „Den 19. Juni 1880 erhielt ich aus Znaim diesen
Vogel im Fleisch zugesendet, der als junger Wanderfalke
bezeichnet war. Ein Bauer fing den Vogel auf dem Felde
und verkaufte ihn an einen Znaimer Vogelfreund, bei dem
er ungefähr 6 Wochen lebte, worauf ich ihn bekam.“
Dieser Vogelliebhaber war wohl F. Eller, ein Znaimer
Unternehmer. Eine genauere Lokalisation des Fundes
ist nicht angeführt, es geht daraus aber hervor, dass sich
der Sakerfalke im Untersuchungsgebiet oder in seiner
unmittelbaren Nachbarschaft aufhielt, außerdem noch
während der Brutzeit.
Weitere Angaben über das Vorkommen der Art
im Untersuchungsgebiet und in der nähren Umgebung
stammen erst aus den 70er Jahren des 20. Jahrhun-
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První výskyt raroha velkého ve sledovaném území (a na
Moravě vůbec) dokládá preparát samice (inv. č. 36.882)
uložený v Naturhistorisches Museum Wien (viz foto
na str. 26). Exemplář je zde od roku 1906, pochází ze
sbírky Victora Rittera von Tschusi zu Schmidhoffen a je
evidován s lokalitou Znojmo (HMB in litt.). Evidentně šlo o raroha, o kterém Tschusi zu Schmidhoffen
(1881) píše: „19. 6. 1880 jsem obdržel ze Znojma tohoto
ptáka, kterého našel na poli jistý rolník, prodal ho milovníkovi ptáků, u něhož žil asi 6 týdnů, od něj jsem jej pak
dostal já.“ Oním milovníkem ptáků byl zřejmě F. Eller,
znojemský podnikatel. Přesnější lokalizace nálezu zmiňovaného jedince není uvedena, je však zřejmé, že raroh
velký se ve sledované oblasti nebo v blízkém sousedství
vyskytoval, navíc v hnízdní době.
Další údaje o výskytu druhu ve sledovaném území
a v relevantním okolí pocházejí až ze 70. let 20. století,
jejich přehled podává Valášek (2012b). Hnízdění
na skále ve východní části NPP v roce 1974 a 1977 udává
LK (in verb.), jednoznačně doloženo je však až zahnízdění v roce 2008. Tehdy pár rarohů velkých obsadil římsu
na skále nad řekou v západní části národního parku,
na rakouském území. Hnízdění bylo nakonec neúspěšné. V květnu následujícího roku byla na hnízdní lokalitě
pozorována samice raroha velkého a vícekrát také samec
sokola stěhovavého s teritoriálním chováním. Žádný
z těchto druhů zde nakonec nezahnízdil, a to ani v roce

Rok | Jahr

Obr. 24. – Počet pozorování raroha velkého v NPP/NPT v letech 1990–2011 (n = 50)
Abb. 24. – Die Anzahl der Beobachtungen von Sakerfalke im NPP/NPT in den Jahren 1990–2011 (n = 50)
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Obr. 25. – Počet pozorování raroha velkého v NPP/NPT v letech
1990–2011 podle měsíců (n = 49)
Abb. 25. – Die Anzahl der Beobachtungen von Sakerfalke im NPP/
NPT in den Jahren 1990–2011 nach Monaten (n = 49)

2010 a 2011. Hnízdění raroha velkého na skále je v ČR
velmi neobvyklé, naposled bylo doloženo v roce 1998
na Pálavě (Horák 2000).
Hnízdnímu pokusu odpovídá i počet pozorování
raroha nejen na hnízdní lokalitě, ale i na jiných místech
sledovaného území či v relevantním okolí, a to nejen
v roce hnízdění, ale i v roce následujícím (obr. 24).
Obdobně ovlivnil hnízdní pokus celkový počet pozorování raroha pro měsíc květen (obr. 25). Vyšší počet
jedinců bývá dále zaznamenáván v září, což odpovídá
době pohnízdního rozptylu ptáků. V dalších měsících
roku jsou rarozi zaznamenáváni jen vzácně. Pollheimer
et al. (2010) odkazují ohledně výskytu raroha velkého
v NPT na údaje uvedené výše, přičemž pro rok 2009
zmiňovaný hnízdní výskyt ve smíšeném páru se sokolem
stěhovavým vychází z nesprávného pochopení informací poskytnutých českou stranou.
Další pokusy o zahnízdění rarohů velkých na skále lze
ve sledovaném území očekávat. Jejich úspěšnost závisí
nejen na tom, jak se tito dravci dokážou vyrovnat s přirozenou konkurencí ze strany sokola, výra nebo krkavce,
ale také na opatřeních ze strany správ obou národních parků k zajištění klidu v jádrových zónách území.
V úvahu nesporně připadá i možnost využití většího
stromového hnízda jiného druhu (dravci, čáp černý),
což zvyšuje potřebu jejich evidence a ochrany.
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derts, eine Übersicht bietet Valášek (2012b). LK (in
verb.) gibt in den Jahren 1974 und 1977 eine Felsbrut
im östlichen Teil des NPP an, eindeutig belegt ist aber
erst ein Brutversuch im Jahr 2008. Ein Sakerfalkenpaar
besetzte ein Felssims über dem Fluss im westlichen Teil
des Nationalparks, auf österreichischem Gebiet. Die
Brut war aber erfolglos. Im Mai des folgenden Jahres
wurde an der Brutstelle ein Sakerfalkenweibchen und
mehrmals auch ein Wanderfalkenmännchen mit territorialem Verhalten beobachtet. Keine dieser Arten brütete
hier aber letztendlich, und zwar weder im Jahr 2010
noch 2011. Eine Felsbrut des Sakerfalken auf einem
Felsen ist in Tschechien sehr ungewöhnlich und wurde
zuletzt im Jahr 1998 in Pálava belegt (Horák 2000).
Einem Brutversuch entspricht auch die Anzahl der
Beobachtungen von Sakerfalken, nicht nur an der
Horstwand, sondern auch an anderen Stellen des Untersuchungsgebietes bzw. seiner nähren Umgebung,
und das nicht nur im betreffenden Brutjahr, sondern
auch im darauffolgenden Jahr (Abb. 24). Einen ähnlichen Einfluss hatte der Brutversuch auf die Gesamtzahl
der Beobachtungen des Sakerfalken im Mai (Abb. 25).
Größere Beobachtungszahlen werden weiters im September verzeichnet, was der Verstreuung der Vögel nach
der Brutzeit entspricht. In anderen Monaten des Jahres
werden Sakerfalken nur selten registriert. Pollheimer
et al. (2010) verweisen betreffend des Vorkommens des
Sakerfalken im NPT auf die oben angeführten Angaben,
wobei die erwähnte Mischbrut mit einem Wanderfalken
im Jahr 2009 auf einem Missverständnis beruht.
Im Untersuchungsgebiet können weitere Brutversuche
der Sakerfalken auf Felsen erwartet werden. Ihr Erfolg
hängt nicht nur davon ab, wie diese Greifvögel mit der
natürlichen Konkurrenz von Seiten des Wanderfalken,
Uhus und Kolkraben zurechtkommen, sondern auch
von den Maßnahmen beider Nationalparkverwaltungen, die Ruhe in den Kernzonen des Gebietes sicherstellen sollen. In Betracht kommt auch die Möglichkeit der
Nutzung eines größeren Baumhorstes einer anderen Art
(Greifvögel, Schwarzstorch), was die Notwendigkeit der
Dokumentation und des Schutzes dieser Nester steigert.
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Sokol stěhovavý
Wanderfalke
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Sokol stěhovavý obývá v 19 subspeciích téměř celý svět.
Většina evropských populací severně od Středomoří se v letech 1956–1965 doslova zhroutila vlivem toxického působení chlorovaných uhlovodíků používaných v zemědělství. Z celých velkých oblastí Evropy
sokoli zmizeli. Teprve zákaz užívání rizikových pesticidů vede k postupnému zotavení populací, což je patrné
i v ČR. V letech hnízdního mapování ptáků 1973–77
zde nebylo prokázáno žádné hnízdění, v letech 2001–
2003 byla velikost populace odhadnuta na 20–25 párů
(Šťastný et al. 2006), do roku 2007 vzrostla na 35 párů
(Hora et al. 2010). Na jižní Moravě sokol hnízdíval
na hradních zříceninách, skalních dominantách a především ve skalnatých údolích řek Dyje, Rokytná, Jihlava
a Oslava, a to až do konce 60. let 20. století. Na Znojemsku byla známa hnízdiště v údolí Rokytné u Tavíkovic, v údolí Jihlavy u Jamolic a v údolí Dyje na více
místech (Hudec 1972, Martiško 1994). Poslední
hnízdní výskyty se týkají území dnešního NPP.

Die 19 Unterarten des Wanderfalken bewohnen fast die
ganze Welt. Die meisten europäischen Populationen,
die nördlich vom Mittelmeer liegen, sind in den Jahren
1956–1965 buchstäblich zusammengebrochen, und
zwar infolge der toxischen Wirkung von chlorierten Kohlenwasserstoffen, die in der Landwirtschaft als Pestizide
eingesetzt wurden. Die Wanderfalken verschwanden aus
großen Gebieten Europas. Erst das Verbot der toxischen
Substanzen führte zu einer allmählichen Erholung der
Populationen, was auch in Tschechien sichtbar ist.
In den Jahren 1973–77, bei Durchführung einer Brutvogelkartierung, wurden hier keine Nester nachgewiesen, in den Jahren 2001–2003 wurde die Größe der
Population auf 20–25 Paare geschätzt (Šťastný et al.
2006), bis zum Jahr 2007 wuchs sie auf 35 Paare (Hora
et al. 2010). In Südmähren brütete der Wanderfalke bis
zum Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts auf Burgruinen, Felsvorsprüngen und vor allem in den felsigen
Tälern der Flüsse Thaya, Rokytná, Jihlava und Oslava.
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Situace v NPP/NPT (110 údajů; Z–68/V–42)

In der Region Znojmo lagen die bekannten Nester
im Tal der Rokytná bei Tavíkovice, im Tal der Jihlava
bei Jamolice und an mehreren Stellen im Tal der Thaya
(Hudec 1972, Martiško 1994). Die jüngsten Brutansiedlungen stammen vom Gebiet des heutigen NPP.

MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: zalétá za potravou, (hnízdí v okolí)
Přibližně do roku 1970 hnízdily 1–2 páry. Poté
zaznamenáván jen vzácně, až po roce 2004 více
výskytů včetně hnízdního chování – hnízdění
však zatím nedoloženo.

Situation im NPP/NPT
(110 Angaben; W–68/O–42)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Nahrungsgast, Brutvogel der Umgebung
Ungefähr bis zum Jahr 1970 brüteten 1–2 Paare.
Danach wurde die Art nur selten verzeichnet, erst
nach dem Jahr 2004 gelangen mehrere Beobachtungen einschließlich Brutverhalten – eine
erfolgreiche Brut konnte bisher aber nicht belegt
werden.
Der Wanderfalke brütete in der Vergangenheit nachweislich im Untersuchungsgebiet. Eine literarisch verfasste Angabe über sein Vorkommen auf den Heiden
bei Znojmo schon vor dem Jahr 1928 ist im Werk
von Vrbka (1928) zu finden. Umfangreichere Informationen stammen aber erst aus den 30er und vor allem
40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Es wurden mehrere
Brutpläze dokumentiert. Die erste Erwähnung stammt
aus Vranov nad Dyjí, wo Hudec (1972) nach Angaben
von Jirsík (1935, 1948) ein mögliches Bruten erwähnt.
Die genaue Lokalisierung des Brutplates wird nicht angegeben, Jirsík (1935) schreibt „bei Vranov nad Dyjí“.
Später, im Zeitraum vor dem Jahr 1951, erwähnt Hanák
(2004) das regelmäßige Bruten eines Paares am Felsen
unterhalb des Schlosses, das er aber nicht selbst gesehen
hat, sondern die Information nur übernommen hat
(VH in verb.). Der Felsen unterhalb des Schlosses wird
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Abb. 26. – Die Anzahl der Beobachtungen von Wanderfalke im NPP/NPT in den Jahren 1990–2011 (n = 89)
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Obr. 26. – Počet pozorování sokola stěhovavého v NPP/NPT v letech 1990–2011 (n = 89)
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Sokol stěhovavý ve sledovaném území v minulosti prokazatelně hnízdil. Literárně pojatý údaj o jeho výskytu
na vřesovištích u Znojma už před rokem 1928 lze nalézt
v díle Vrbky (1928). Obsažnější informace se však týkají
až 30. a hlavně 40. let 20. století. Zdokumentováno je
několik hnízdních lokalit. První je Vranov nad Dyjí, kde
možné hnízdění dle Jirsíka (1935, 1948) udává Hudec
(1972). Přesná lokalizace hnízdiště uvedena není,
Jirsík (1935) udává „u Vranova nad Dyjí“. Později, pro
období před rokem 1951, uvádí pravidelné hnízdění
1 páru na skále pod zámkem Hanák (2004), sám ho
však v té době neznal, informaci převzal (VH in verb.).
Skálu pod zámkem označili jako hnízdiště také Fiala et
al. (2007), a to v letech 1946–1950 a dokonce i 1969
a 1970. Jak uváděná lokalita, tak poslední udávané roky
hnízdění se jeví velmi nepravděpodobnými. Skála je situována přímo nad městečkem, hnízdění sokolů zde by
bylo velmi nápadné. Je představitelné, že by tu nerušeně
probíhalo v době, kdy jsou sokoli přísně chránění a tlak
ze strany sokolníků je díky zvládnutí umělého odchovu
minimální. Ale v minulém století tomu tak nebylo.
Situaci podle našeho názoru mnohem lépe vystihuje
JSt (in verb.): „Sokoli hnízdili počátkem 50. let 20. století
na skalách pod Claryho křížem (nedaleko hráze Vranovské přehrady), pak byli odchytáni do jestřábích košů, tím
hnízdění skončilo. Později zde nehnízdili.“ Autor tohoto

Rok | Jahr

Počet pozorování | Anzahl der Beobachtungen

Dravci | Greifvögel

15

12

9

6

3

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Měsíc | Monat

Obr. 27. – Počet pozorování sokola stěhovavého v NPP/NPT v letech 1990–2011 podle měsíců (n = 89)
Abb. 27. – Die Anzahl der Beobachtungen von Wanderfalke im NPP/NPT in den Jahren 1990–2011 nach Monaten (n = 89)

údaje je sokolník, který v regionu žije desítky let,
o hnízdění sokolů koncem 60. let by jistě věděl. Nepodařilo se dohledat žádný další zdroj, který by hnízdění
sokolů ve Vranově nad Dyjí (ani v jeho okolí) v letech
1969 a 1970 potvrdil. Přitom v té době by se vzhledem
ke zhroucení celoevropské populace tohoto druhu
jednalo o skutečně senzační údaj. Také hnízdiště, které
udává JSt, je mnohem reálnější – jedná se o lokalitu
na okraji města, mnohem klidnější a nenápadnější než
skála pod zámkem. Na základě výše uvedeného lze tedy
ohledně hnízdění sokolů ve Vranově nad Dyjí s velkou
dávkou jistoty konstatovat, že hnízdištěm zde byly skály
pod Claryho křížem, obsazeno bylo cca do roku 1951.
Další hnízdní lokalitou byla Vraní skála, kde sokoli
podle E. Blatného a Černého hnízdili již před rokem
1946 (Hudec 1972), podle Hanáka (2004) tu v roce
1948 hnízdily dokonce 2 páry (v hnízdě jednoho byla
zjištěna 30. 4. 3 vejce, foto mláďat viz str. 30 a 136),
v letech 1949 a 1950 už jen jeden pár. Údaj o hnízdění
dvou párů vychází ze skutečnosti, že při kontrole hnízda
byli zaznamenáni více než dva dospělí ptáci, další hnízdo
zjištěno nebylo (VH in verb.). Je velmi nepravděpodobné, že by na jednom přehledném, nepříliš rozsáhlém skalním masivu hnízdily zároveň dva páry sokolů.
Hnízda by mohla být vzdálena maximálně 200 m, což
je téměř vyloučeno (dnes např. hnízdí v ČR dva nejbližší páry ve vzdálenosti 1,5 km od sebe, v Českém Švýcarsku – VB in litt.). Další dospělý pták mohl pocházet
z jiného hnízdiště v údolí, příp. se mohlo jednat o tzv.
pomocníka (helper). Hnízdění na Vraní skále pokračovalo pravděpodobně ještě ve 2. polovině 50. let, protože
Blatný (1957) napsal: „Sokol stěhovavý si zachránil
své stálé hnízdiště na strmé Vraní skále za Podmolím“.
Poslední hnízdiště v oblasti se mělo dle názoru místních
lesníků zachovat na zřícenině Nového Hrádku do roku
1967 (Z. Kux in Hudec 1972). Pro rok 1949 udává

auch von Fiala et al. (2007) als Brutplatz angegeben,
und zwar in den Jahren 1946–1950 und sogar noch
1969 und 1970. Sowohl die angegebene Lokalität als
auch die letzten erwähnten Brutjahre erscheinen sehr
unwahrscheinlich. Der Felsen liegt direkt über der
Gemeinde, die Brut von Wanderfalken wäre hier sehr
auffällig. Es wäre vorstellbar, dass die Brut hier heute
ungestört verlaufen könnte, wo diese Vögel streng geschützt sind und der Druck von Seiten der Falkner dank
einer funktionierenden Aufzucht in Gefangenschaft
minimal ist. Aber im vergangenen Jahrhundert war es
nicht so. Unserer Meinung nach erfasst JSt (in verb.) die
Situation viel besser: „Die Wanderfalken brüteten Anfang
der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts auf den Felsen unterhalb des Clary-Kreuzes (unweit des Dammes des Stausees
Vranov) und wurden dann in Falkenkörbe gefangen, was
ein Ende der Brut bedeutete. Später brüteten sie hier nicht
mehr.“ Der Autor dieser Angabe ist ein Falkner, der jahrzehntelang in dieser Region lebt und dem eine Brut zu
Ende der 60er Jahre sicherlich bekannt wäre. Es konnte
keine weitere Quelle gefunden werden, der eine Brut
der Wanderfalken in Vranov nad Dyjí (oder in seiner
Umgebung) in den Jahren 1969 und 1970 bestätigen
würde. In dieser Zeit hätte es sich in Anbetracht der
europaweit zusammenbrechenden Population dieser
Art um eine wirklich sensationelle Angabe gehandelt.
Auch der Brutplatz, den JSt anführt, ist viel wahrscheinlicher – es handelt sich um eine Lokalität am Stadtrand,
die viel ruhiger und unauffälliger als der Felsen unterhalb des Schlosses ist. Aufgrund dieser Angaben kann
deshalb zur Brut der Wanderfalken in Vranov nad Dyjí
mit großer Sicherheit gesagt werden, dass der Brutplatz
hier unterhalb des Clary-Kreuzes lag und ca. bis zum
Jahr 1951 besetzt war. Eine weitere Brutlokalität auf
dem Gebiet des heutigen NPP war Vraní-Felsen, wo
die Wanderfalken laut E. Blatný a Černý schon gebrütet
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Hanák (2004) s odkazem na lesního Vitouše hnízdění
páru v polesí Menčičky, hnízdní skála byla na rakouské
straně.
Ze 70. let 20. století bylo publikováno pouze 5 údajů
o výskytu sokola stěhovavého v NPP a relevantním okolí
(Fiala et al. 2007, Klejdus 1980), četněji bývá zaznamenáván až po roce 1990. Přehled o počtu výskytů
v jednotlivých letech a počtu jedinců zjištěných v jednotlivých měsících až do roku 2011 udávají obr. 26
a 27. V obou se jistě promítají pokusy pomoci návratu
sokola na bývalá hnízdiště vypuštěním uměle odchovaných jedinců na Braitavě, ke kterému došlo v květnu
1996 a červnu 1997. Poprvé byli vypuštěni 1 ƃ a 2 Ƃ,
podruhé 1 ƃ a 1 Ƃ, pokaždé se jednalo o mláďata pocházející z odchovny dravců Milotice. Při vypouštění v roce 1996 byla několikrát zaznamenána divoká
samice, zřejmě přilákána hlasy mláďat. K zahnízdění
vypuštěných jedinců nedošlo, jejich osud je neznámý.
Vzestup počtu pozorování sokolů počínaje rokem 2004
odráží aktuální přirozené šíření druhu a snad i obsazování (staro)nových hnízdišť. Tomu nasvědčují např. pozorování samce 17. 5. 2009 na Vranovsku, který zaháněl
od hnízdní skály jiné dravce (VŠ), nebo výskyt samce
i samice na Vraní skále v květnu 2010 (MVa, VŠ, MV,
LK, JS).

Mláďata sokola stěhovavého na Vraní skále v roce 1948 | Die Jungvögel des Wanderfalken am Vraní-Felsen im Jahr 1948
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vor dem Jahr 1946 gebrütet hatten (Hudec 1972), laut
Hanák (2004) hatten hier im Jahr 1948 sogar 2 Paare
gebrütet (im Nest eines dieser Paare wurden am 30. 4.
3 Eier festgestellt, siehe das Foto der Jungtiere an der
Seite 30 und unten), in den Jahren 1949 und 1950
war es nur mehr ein Paar. Die Angabe über die Brut
zweier Paare geht von der Tatsache aus, dass bei der
Kontrolle des Nestes mehr als zwei erwachsene Vögel
beobachtet wurden, ein weiteres Nest wurde aber nicht
gefunden (VH in verb.). Es ist sehr unwahrscheinlich,
dass auf einem übersichtlichen, recht kleinen Felsmassiv
gleichzeitig zwei Wanderfalkenpaare brüten würden.
Die Nester könnten hier höchstens 200 m auseinander
liegen, was praktisch ausgeschlossen ist (die zwei am
nächsten gelegenen Nester in Tschechien liegen heute
etwa 1,5 km auseinander, in der Böhmischen Schweiz
– VB in litt.). Ein weiterer erwachsener Vogel konnte
aus einem anderen Nest in der Umgebung stammen, es
könnte sich auch um einen so genannten Helfer (helper)
gehandelt haben. Die Brut auf dem Vraní-Felsen
dauerte wahrscheinlich noch in der 2. Hälfte der 50er
Jahre an, denn Blatný (1957) schrieb: „Ein Wanderfalke
hat seinen langfristigen Brutplatz am steilen Vraní-Felsen
hinter Podmolí gerettet.“ Nach Ansicht der hiesigen
Förster sollte der letzte Brutplatz in der Umgebung bis
zum Jahr 1967 in der Ruine Nový Hrádek erhalten
geblieben sein (Z. Kux in Hudec 1972). Für das Jahr
1949 führt Hanák (2004) unter Berufung auf den
Förster Vitouš an, dass ein Paar im Forstrevier Menčičky
brütete, der Brutfelsen lag auf der österreichischen Seite.
In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden nur
5 Angaben über das Vorkommen des Wanderfalken im
NPP und dessen nährerer Umgebung publiziert (Fiala
et al. 2007, Klejdus 1980), häufiger wird er erst nach
dem Jahr 1990 verzeichnet. Eine Übersicht der Beobachtungen in den einzelnen Jahren und der Individuenzahlen in den einzelnen Monaten bis zum Jahr 2011
ist in den Abb. 26 und 27 zu finden. In beiden Abbildungen wirken sich sicherlich auch die Versuche aus,
dem Wanderfalken mit seiner Rückkehr an die ehemaligen Brutplätze zu helfen, und zwar durch Freilassungen
in Gefangenschaft aufgezogener Exemplare in Braitava,
die im Mai 1996 und im Juni 1997 stattfanden. Das
erste Mal wurden 1 ƃ und 2 Ƃ freigelassen, das zweite
Mal 1 ƃ und 1 Ƃ, es handelte sich immer um Jungtiere aus der Greifvogel-Aufzuchtstation Milotice. Nach
den Freilassungen im Jahr 1996 wurde einige Male
ein wildes Weibchen beobachtet, das wohl durch die
Stimmen der Jungvögel angelockt worden war. Zu einer
Brutansiedlung der freigelassenen Exemplare kam es
nicht, ihr Schicksal ist unbekannt. Die vermehrten
Beobachtungen von Wanderfalken ab dem Jahr 2004
spiegeln die aktuelle natürliche Verbreitung der Art
wider und bedeuten hoffentlich auch die (Wieder-)
Besetzung neuer Reviere. Darauf deutet zum Beispiel
die Beobachtung eines Männchens vom 17. 5. 2009
in der Umgebung von Vranov hin, das andere Greifvögel vom Brutfelsen verjagte (VŠ), oder die Feststellung
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Vraní skála byla tradičním hnízdištěm sokolů | Vraní-Felsen war ein traditioneller Brutplatz von Wanderfalken

Pollheimer et al. (2010) uvádějí pro území NPT
v posledních 10 letech jen jednotlivá pozorování bez zahnízdění. Informace o hnízdění smíšeného páru sokola
stěhovavého a raroha velkého v roce 2009 pramení z nedorozumění – viz komentář u raroha velkého.
Lze očekávat, že sokol stěhovavý se v příštích letech
bude snažit znovu obsadit historická hnízdiště ve sledovaném území. Obdobně jako raroh se přitom bude
muset vyrovnat s konkurencí druhů, které obsazují
stejný typ biotopů, a stejně jako ony je přitom ohrožen
rušením ze strany návštěvníků národního parku, pro
které je dyjský kaňon lákavým cílem.

eines Männchens und eines Weibchens am Vraní-Felsen
im Mai 2010 (MVa, VŠ, MV, LK, JS).
Pollheimer et al. (2010) führen im NPT in den letzen
10 Jahren nur vereinzelte Beobachtungen ohne Brutversuche an. Informationen über eine Mischbrut mit einem
Sakerfalke aus dem Jahr 2009 sind die Folge eines Missverständnisses – siehe Kommentar beim Sakerfalken.
Es kann erwartet werden, dass der Wanderfalke in den
kommenden Jahren versuchen wird, erneut die historischen Brutplätze im Untersuchungsgebiet zu besetzen.
So wie auch der Sakerfalke wird er sich mit der Konkurrenz von Arten, die dieselben Habitate besetzen,
arrangieren müssen, und genauso wie alle diese Arten
wird er dabei von Störungen von Seiten der Besucher
bedroht, für die die Schlucht der Thaya ein verlockendes
Ziel darstellt.
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Rallus aquaticus
Allgemeines Vorkommen
Die Wasserralle ist im gesamten südlicheren Teil des
paläarktischen Eurasien verbreitet. In Tschechien brütet
sie auf dem ganzen Gebiet an Stellen mit geeigneten
Gewässern, ihr Schwerpunkt liegt in den niedrigeren
Lagen. Die Größe der Brutpopulation in den Jahren
2001–2003 wurde auf 600–1200 Paare geschätzt
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo ist die
Wasserralle während der Brutzeit an zahlreichen Lokalitäten zu beobachten, die nächstgelegene zum Untersuchungsgebiet sind die Šafovské-Teiche (3,5 km) oder der
Vrbovecký-Teich (9 km).

Situation im NPP/NPT
(6 Angaben; W–2/O–4)
MARTIŠKO et al. 1995: konkrete Angaben fehlen
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt

Výskyt v širším kontextu
Chřástal vodní je rozšířen v celé jižnější části palearktické Eurasie. V ČR hnízdí na místech s vhodnými vodami
po celém území, těžištěm rozšíření jsou nižší polohy.
Hnízdní populace pro roky 2001–2003 byla odhadnuta na 600–1200 párů (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je chřástal vodní v hnízdní době známý z řady
lokalit, sledovanému území nejbližší jsou Šafovské
rybníky (3,5 km) nebo Vrbovecký rybník (9 km).

Situace v NPP/NPT (6 údajů; Z–2/V–4)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí konkrétní zpráva
POLLHEIMER 2001: neuveden
Možné hnízdění 1 páru, nepravidelný výskyt
v mimohnízdní době.
Obuch (1992) našel pozůstatky 2 ex. chřástala
vodního ve vývržcích výra velkého z Kozích stezek, ptáci
však nemuseli být uloveni ve sledovaném území. Fiala
et al. (2007) udávají nález poraněného jedince v zahrádkářské kolonii na Kraví hoře u Znojma 5. 10. 1994,
po vyléčení byl vypuštěn. Výskyt chřástalů vodních
u řeky Dyje v mimohnízdním období dokládají i další
údaje: 20. 12. 2005 byl 1 ex. zjištěn v břehovém porostu
řeky pod hrází Znojemské přehrady (VK), 16. 3. 2007
se 1 ex. zatoulal do stodoly ve Vranově nad Dyjí, kde
uhynul (MM in verb.) – pod inv. č. 6955 je dnes
uložen v JMM Znojmo. Zajímavé údaje o výskytu 1 ex.
1. 7. 2010 a 21. 6. 2011 na rybníku u Havraníků (GČ
in litt., resp. RS in verb.) naznačují možnost hnízdění.

Mögliche Brut eines Paares, unregelmäßiges
Vorkommen außerhalb der Brutzeit.
Obuch (1992) fand Reste von 2 Ind. der Art in den
Gewöllen eines Uhus von Kozí stezky, die Vögel müssen
aber nicht im Untersuchungsgebiet erbeutet worden
sein. Fiala et al. (2007) führen den Fund eines verletzten Exemplars in der Gärtnerkolonie auf Kraví hora bei
Znojmo am 5. 10. 1994 an, nach der Genesung wurde
es freigelassen. Das Vorkommen der Wasserrallen an der
Thaya außerhalb der Brutzeit wird auch von weiteren
Angaben belegt: am 20. 12. 2005 wurde im Uferbewuchs des Flusses unterhalb des Staudammes Znojmo
1 Ind. festgestellt (VK), am 16. 3. 2007 verirrte sich
1 Ind. in eine Scheune in Vranov nad Dyjí, wo es starb
(MM in verb.) – heute befindet es sich unter der Inventarnummer 6955 im Südmährischen Museum Znojmo.
Interessante Angaben über die Beobachtung von je
1 Ind. am 1. 7. 2010 und am 21. 6. 2011 an einem
Teich bei Havraníky (GČ in litt. bzw. RS in verb.)
deuten eine mögliche Brut an.
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Porzana porzana
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Chřástal kropenatý obývá Evropu mimo Irsko a vysoký
sever, na východ zasahuje až do Střední Asie. V ČR hnízdí
jen řídce a rozptýleně, početnost hnízdní populace
byla pro roky 2001–2003 odhadnuta na 40–80 párů
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je zjišťován jen
velmi vzácně.

Das Tüpfelsumpfhuhn bewohnt Europa mit Ausnahme
von Irland und des hohen Nordens, nach Osten reicht
sein Areal bis nach Mittelasien. In Tschechien brütet
es nur selten und verstreut, die Brutpopulation in den
Jahren 2001–2003 wurde auf 40–80 Paare geschätzt
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo wird es
nur sehr selten nachgewiesen.

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–1/V–1)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí zpráva
POLLHEIMER 2001: neuveden
Dva dokladovaní jedinci z doby tahu.
Ke sledovanému území mají vztah dva údaje o výskytu
chřástala kropenatého. 8. 8. 1966 byl dokladován
1 ex. u Podmolí (leg. J. R. Winkler) a 27. 4. 1999 byla
nalezena mrtvá samice na parkovišti u Čížova (leg. FD).
Oba jedinci jsou uloženi ve sbírkách JMM Znojmo pod
inv. č. 469, resp. 6748 (Reiter 2002).

Chřástal polní
Wachtelkönig

Situation im NPP/NP
(2 Angaben; W–1/O–1)
MARTIŠKO et al. 1995: fehlende Informationen
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Zwei belegte Exemplare aus der Zugzeit.
Auf das Untersuchungsgebiet beziehen sich zwei
Angaben über das Vorkommen des Tüpfelsumpfhuhnes.
Am 8. 8. 1966 wurde 1 Ind. bei Podmolí belegt (leg.
J. R. Winkler) und am 27. 4. 1999 wurde auf einem
Parkplatz bei Čížov ein totes Weibchen gefunden (leg.
FD). Beide Exemplare befinden sich unter den Inventarnummern 469 bzw. 6748 in den Sammlungen des
Südmährischen Museums Znojmo (Reiter 2002).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Chřástal polní hnízdí v celé Evropě a na východ zasahuje
jeho areál až za Bajkalské jezero. Ve 20. století prošla
jeho početnost velkými výkyvy, v letech 1970–1990
z mnoha území zcela vymizel. Následně se situace
obrátila, populace však dosud nedosáhla původních
stavů. V ČR jsou centrem jeho současného výskytu
pohraniční pohoří a jejich podhůří a vojenské újezdy
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku se druh stabilně
nevyskytoval a nevyskytuje nikde, mimo území NPP
bývá zaznamenáván jen velmi vzácně a nepravidelně,
např. v oblasti Šafovských rybníků.

Der Wachtelkönig brütet in ganz Europa, im Osten
reicht sein Verbreitungsgebiet bis hinter den Baikalsee. Im 20. Jahrhundert machte die Population große
Schwankungen durch, in den Jahren 1970–1990 verschwand er gänzlich aus zahlreichen Gebieten. Danach
verbesserte sich die Situation, die Population hat aber bis
heute die ursprünglichen Bestände noch nicht erreicht.
In Tschechien kommt der Wachtelkönig heute vor
allem in den Grenzgebirgen, deren Vorbergen und auf
Truppenübungsplätzen vor (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo ist die Art weder in der Vergangenheit
noch in der Gegenwart stabil vorgekommen, außerhalb
des NPP wird er nur sehr selten und unregelmäßig verzeichnet, z. B. in der Umgebung der Šafovské-Teiche.
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Situace v NPP/NPT (24 údajů; Z–21/V–3)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí zpráva
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Historický výskyt na Vranovsku. Prokázané hnízdění v 90. letech 20. století, pravidelně zaznamenáváni 1–3 volající samci. Preferuje
západní část sledovaného území.
První údaj o možném výskytu chřástala polního ve sledovaném území podal V. Čapek, který v roce 1919 zjistil
ve sbírkách školy ve Vranově nad Dyjí 1 ex. (Martiško
et al. 1995). Vycpaný jedinec však jistě nepocházel
ze stabilní populace, protože další výskyt druhu byl zaznamenán až v 90. letech 20. století, kdy FD (in verb.)
opakovaně slyšel volající samce z polí mezi Horním
Břečkovem a Lukovem. V dalších letech zpráv přibylo,
koncentrovaly se do oblasti Čížov – Lukov, kde chřástali koncem 90. let 20. století přibližně ve stejné době
obsadili dvě lokality. Jednou bylo Široké pole, kde se
samci ozývali především z nově zalesněné části po dobu
3–4 let, než výsadba odrostla. V roce 1999 bylo při
vyžínání oplocenky odchyceno i velké, již skoro vzletné
mládě (MR, JR in verb.). Výjimečně vysoký počet
chřástalů tu byl zaznamenán v roce 2000 – ve 2. polovině
května se ozývalo 7–8 ƃ (MR in litt.). Naposled byli
15. 5. 2002 zjištěni 2 volající ƃ (LR in verb.). Druhou
využívanou lokalitou se stala louka Keple. Přesné
záznamy z konce 90. let chybí, první konkrétní údaj
je z 22. 6. 2000, kdy byli zjištěni 3 volající ƃ (AR).
V dalších letech je tu chřástal polní zaznamenáván téměř
každoročně (většinou 1 volající ƃ): 14. a 15. 5. 2002
(LR in litt.), 10. a 11. 5. 2007 (MŠ, VK), 22. 5. 2008
(VK), 1. 6. 2008 (AR), 15. 6. 2008, 10. 5. 2009 (LR
in verb.), 19. 5. 2009 (MV), 25. 5. 2011 (AR, ZMa)
a 6. 6. 2011 (AR). V některých letech se navíc 1–2 ƃ
ozývali i z polí s obilím, např. 13.–15. 5. 2002 u Čížova
(VŠ, LR), 19. a 21. 6. 2006 u Lukova (VŠ, VK).
Územně se vymyká jen několik pozorování: 1. 5. 2005
byl v dopoledních hodinách opakovaně slyšen volající
samec na louce pod Šobesem (AR) a ve vlhkém roce
2010 byli volající samci zaznamenáni také na Havranickém vřesovišti – 1. 7. to byli 3 ƃ (GČ in litt.) a 12. 7.
1 ƃ (F. Hykel – www.birds.cz/avif ).

Situation im NPP/NPT
(24 Angaben; W–21/O–3)
MARTIŠKO et al. 1995: fehlende Informationen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
Ein historisches Vorkommen in der Umgebung
von Vranov. Eine nachgewiesene Brut in den 90er
Jahren des 20. Jahrhunderts, regelmäßig werden
1–3 rufende Männchen verzeichnet. Zieht den
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Die erste Angabe über ein mögliches Vorkommen
des Wachtelkönigs im Untersuchungsgebiet stammt
von V. Čapek, der im Jahr 1919 in den Sammlungen
der Schule in Vranov nad Dyjí 1 Ind. fand (Martiško
et al. 1995). Das ausgestopfte Exemplar stammte aber
sicherlich nicht aus einer stabilen Population, da das
nächste Vorkommen erst in den 90er Jahren des 20.
Jahrhunderts verzeichnet wurde, als FD (in verb.) wiederholt rufende Männchen aus einem Feld zwischen
Horní Břečkov und Lukov hörte. In den folgenden
Jahren vermehrten sich die Beobachtungen, zumeist
im Gebiet Čížov – Lukov, wo die Wachtelkönige Ende
der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts beinahe zeitgleich
zwei Lokalitäten besiedelten. Eine davon war Široké
pole, wo die Männchen rund 3–4 Jahre vor allem aus
einem neu bewaldeten Teil zu hören waren, bevor die
ausgesetzten Bäume zu groß wurden. Im Jahr 1999
wurde hier beim Abmähen ein recht großes, fast schon
flugfähiges Jungtier gefangen (MR, JR in verb.). Außergewöhnlich hohe Zahl der Wachtelkönige wurde dort
im Jahr 2000 verzeichnet – 7–8 rufende Männchen
waren in der zweiten Maihälfte zu hören (MR in litt.).
Zuletzt wurde hier der Wachtelkönig im Jahr 2002 festgestellt – am 15. 5. wurden 2 rufende Männchen gehört
(LR in verb.). Die zweite besiedelte Lokalität war Keple.
Genaue Angaben vom Ende der 1990er Jahre fehlen,
die erste konkrete Angabe stammt vom 22. 6. 2000, als
3 rufende ƃ verzeichnet wurden (AR). In den folgenden
Jahren wurde der Wachtelkönig hier fast alljährlich registriert (meist 1 rufendes ƃ): am 14. und am 15. 5. 2002
(LR in litt.), 10. und 11. 5. 2007 (MŠ, VK), 22. 5. 2008
(VK), 1. 6. 2008 (AR), 15. 6. 2008, 10. 5. 2009 (LR
in verb.), 19. 5. 2009 (MV), 25. 5. 2011 (AR, ZMa)
und 6. 6. 2011 (AR). In manchen Jahren waren
außerdem 1–2 ƃ aus den Getreidefeldern zu hören,
z. B. am 13.–15. 5. 2002 bei Čížov (VŠ, LR), und
am 19. und 21. 6. 2006 bei Lukov (VŠ, VK). Nur einige
wenige Beobachtungen stammen aus anderen Gebieten:
am 1. 5. 2005 wurde in den Vormittagsstunden wiederholt ein rufendes Männchen auf einer Wiese unterhalb von Šobes gehört (AR) und im feuchten Jahr 2010
wurden rufende Männchen auch auf der Heide Havraníky verzeichnet – am 1. 7. waren es 3 ƃ (GČ in litt.)
und am 12. 7. handelte es sich um 1 ƃ (F. Hykel – www.
birds.cz/avif ).
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Slípka zelenonohá
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Slípka zelenonohá obývá v různém rozsahu všechny
kontinenty kromě Austrálie, v Evropě chybí jen v nejsevernějších oblastech. V ČR hnízdí pravidelně na většině
území, početnější je v nižších polohách (Šťastný et al.
2006). Na Znojemsku se jedná o běžný druh obývající
menší i větší rybníky a vodní nádrže.

Das Teichhuhn bewohnt alle Kontinente außer Australien, in Europa fehlt es nur in den nördlichsten Breiten.
Es brütet regelmäßig auf einem Großteil des tschechischen Gebietes, zahlreicher ist es dabei in den Niederungen (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo
handelt es sich um eine verbreitete Art, die kleinere und
größere Teiche und Wasserspeicher bewohnt.

Situace v NPP/NPT (24 údajů; Z–14/V–10)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Pravidelně hnízdí 2–3 páry, na řece Dyji zimuje
až 5 jedinců.
Ve sledovaném území bývá slípka zelenonohá zjišťována celoročně. Hnízdění bylo prokázáno v Havraníkách
pozorováním mláděte, které 2. 6. 2005 pobíhalo po
návsi (VK), a rodinky se 2 pull. dne 13. 8. 2009 na tůni
nad rybníkem (AR). Kromě této lokality bývají slípky
v hnízdní době častěji zjišťovány ještě na Čížovském
novém, Čížovském lesním a Čížovském malém rybníku,
v pohnízdní době byl 1 ex. pozorován i na rybníku
v Lukově (18. 10. 2002, VŠ). Zimní výskyty se soustřeďují především do úseku řeky Dyje ve Vranově nad
Dyjí, kde byl zaznamenáván 1 ex. 11. 2. 2000 (AR),
18. 1. 2005 (VK), 6. 1. a 11. 1. 2006 (AK in verb.,
resp. MV), 25. 1. 2007 (VK) a 7. 1. 2008 (AK in verb.).
Dalším zimovištěm je Dyje pod Znojemskou přehradou, kde byly 18. 12. 1994 zaznamenány 2 ex. (AR),
29. 12. 1996 1 ex. (Hanák 2004), 2. 3. 2005 1 ex. (VŠ),
20. 12. 2005 4 ex. (VK) a 18. 3. 2006 1 ex. (PL in litt.).
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Situation im NPP/NPT
(24 Angaben; W–14/O–10)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
2–3 Paare brüten regelmäßig, an der Thaya
überwintern bis zu 5 Exemplare.
Das Teichhuhn wird im Untersuchungsgebiet ganzjährig beobachtet. Ein Brutbeleg stammt von der Beobachtung eines Jungvogels in Havraníky, der am
2. 6. 2005 auf dem Dorfplatz herumlief, am 13. 8. 2009
wurden 2 pull. auf einem Tümpel oberhalb des Teiches
gesehen (AR). An folgenden anderen Örtlichkeiten wird
das Teichhuhn während der Brutzeit noch beobachtet
an den Teichen Čížovský nový, Čížovský lesní und
Čížovský malý, nach der Brutzeit wurde 1 Ind. auch
am Teich in Lukov beobachtet (18. 10. 2002, VŠ). Die
Sichtungen im Winter konzentrieren sich vor allem
auf die Thaya im Bereich von Vranov nad Dyjí, wo
am 11. 2. 2000 (AR), 18. 1. 2005 (VK), 6. 1. und
11. 1. 2006 (AK in verb., bzw. MV), 25. 1. 2007 (VK)
und am 7. 1. 2008 (AK in verb.) jeweils 1 Ind. gesehen
wurde. Ein weiteres Winterquartier ist die Thaya unterhalb des Stausees Znojmo, wo am 18. 12. 1994 2 Ind.
(AR) verzeichnet wurden, 1 Ind. am 29. 12. 1996
(Hanák 2004), 1 Ind. am 2. 3. 2005 (VŠ), 4 Ind.
am 20. 12. 2005 (VK) und 1 Ind. 18. 3. 2006 (PL in
litt.).

Krátkokřídlí | Rallen- und kranichvögel

Lyska černá
Bläßhuhn

EU

CZ

A

BDIR

§

RL

TBBA

RL

T

II/1

–

–

?

LC

–

Fulica atra
Allgemeines Vorkommen
Das Bläßhuhn bewohnt einen großen Teil des paläarktischen Eurasien einschließlich Nordafrika, weiters auch
Indonesien, Australien und Neuseeland. Es brütet auf
dem gesamten tschechischen Gebiet, besonders in den
Niederungen (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo handelt es sich um eine häufige, verbreitete Art.

Situation im NPP/NPT
(30 Angaben; W–24/O–6)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Wintergast, Brutvogel der Umgebung
Ein Paar brütet unregelmäßig, an der Thaya
überwintern bis zu einige Dutzend Exemplare.

Výskyt v širším kontextu
Lyska černá obývá velkou část palearktické Eurasie
včetně severní Afriky, dále Indonésii a Austrálii včetně
Nového Zélandu. Hnízdí na celém území ČR, zejména
v nižších polohách (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku jde o hojný, běžně rozšířený druh.

Situace v NPP/NPT (30 údajů; Z–24/V–6)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: zimní host, hnízdí v okolí
Nepravidelně hnízdí 1 pár, na řece Dyji zimuje až
několik desítek jedinců.
Lyska černá se ve sledovaném území vyskytuje celoročně. Hnízdění bylo prokázáno čtyřikrát – v roce 1992
bylo na Čížovském malém rybníku nalezeno hnízdo (ZT
in Martiško et al. 1995), hnízdění tamtéž bez uvedení
data udávají Fiala et al. (2007), 3. 8. 2007 bylo u Devíti
mlýnů pozorováno nevzletné mládě (VK) a v roce 2011
vyhnízdil 1 pár na Jejkalech (PB in verb.). V letech
1993 a 1994 byla lyska častěji v hnízdní době zaznamenávána i na Čížovském novém rybníku a na Jejkalech
(Martiško et al. 1995). Po roce 2000 je lyska v hnízdní
době zjišťována jen vzácně: 10. 6. 2003 na Čížovském lesním rybníku 1 ex. (VŠ), 20. 5. 2005 na splavu
ve Vranově nad Dyjí 2 ex. (LKe in litt.) a 9. 5. 2009
na Jejkalech 1 ex. (VŠ). Zimuje nepravidelně na řece
ve Vranově nad Dyjí nebo ve Znojmě pod přehradou
v počtu jednoho až několika desítek ex. Blíže nelokalizován je výskyt 1 ex. 23. 2. 2001 (Pollheimer 2001).

Das Bläßhuhn kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor. Vier konkrete Brutnachweise liegen bisher
vor – im Jahr 1992 wurde am Čížovský malý-Teich
ein Nest gefunden (ZT in Martiško et al. 1995),
ebendort führen auch Fiala et al. (2007) eine Brut an,
allerdings ohne zeitliche Angabe, am 3. 8. 2007 wurde
bei Devět mlýnů ein flugunfähiger Jungvogel gesehen
(VK) und im Jahr 2011 brütete 1 Paar erfolgreich an
den Jejkaly-Teichen (PB in verb.). In den Jahren 1993
und 1994 wurde das Blässhuhn während der Brutzeit
häufiger auch auf dem Čížovský nový-Teich und an den
Jejkaly-Teichen verzeichnet (Martiško et al. 1995).
Seit dem Jahr 2000 wird das Bläßhuhn nur noch selten
während der Brutzeit beobachtet: am 10. 6. 2003 1 Ind.
am Čížovský lesní-Teich (VŠ), am 20. 5. 2005 2 Ind.
an der Wasserwehr in Vranov nad Dyjí (LKe in litt.) und
am 9. 5. 2009 1 Ind. an den Jejkaly-Teichen (VŠ). Die
Art überwintert unregelmäßig am Fluss in Vranov nad
Dyjí oder in Znojmo unterhalb des Stausees, in Zahlen
von einem bis einigen Dutzend Ind. Die Angabe über
die Beobachtung von 1 Ind. am 23. 2. 2001 (Pollheimer 2001) ist nicht näher lokalisiert.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Jeřáb popelavý obývá celou severnější část palearktické Eurasie, izolovaná hnízdiště leží i jižněji, v Evropě
až po severní Středomoří. Původní rozšíření v Evropě
se až do poloviny 50. let 20. století stahovalo k severu,
po roce 1960 se však vrací k jihu a od 90. let se
velikost populace zvyšuje. V ČR byl jeřáb popelavý
až do poloviny 80. let 20. století vzácně protahujícím
ptákem, v roce 1989 zahnízdil u Doks. Do roku 2003
vzrostla hnízdní populace na 14–29 párů (Šťastný et al.
2006), do roku 2007 na 45–50 párů (Hora et al. 2010).
Na Znojemsku je zaznamenáván jen na tahu.

Der Kranich bewohnt den gesamten Norden des paläarktischen Eurasien, isolierte Brutgebiete liegen auch
südlicher, in Europa bis ins nordliche Mittelmeer. Die
ursprüngliche Verbreitung in Europa schrumpfte bis zur
Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts nach Norden
hin, seit dem Jahr 1960 kehrt sie in Richtung Süden
zurück und die Population vergrößert sich. In Tschechien war der Kranich bis zur Mitte der 80er Jahre des 20.
Jahrhunderts ein selten durchziehender Vogel, im Jahr
1989 brütete er bei Doksy. Bis zum Jahr 2003 wuchs
die Brutpopulation auf 14–29 Paare an (Šťastný et al.
2006), bis zum Jahr 2007 auf 45–50 Paare (Hora et al.
2010). In der Region Znojmo wird die Art nur auf dem
Durchzug verzeichnet.

Situace v NPP/NPT (4 údaje; Z–4/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Zaznamenán jen vzácně v nízkém počtu na tahu,
pouze v západní části sledovaného území.
Ve sledovaném území byl jeřáb popelavý zjištěn čtyřikrát, z toho třikrát z Lukova: 15. 10. 1991 přeletovalo
5 ex. od severu k jihu nad obcí (VŠ), 30. 10. 2003 byl
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Situation im NPP/NPT
(4 Angaben; W–4/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Wird nur selten, in geringen Zahlen durchziehend beobachtet, nur im westlichen Teil des
Untersuchungsgebietes.
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pozorován 1 ex. na poli mezi silnicí na Horní Břečkov
a lesem (LK, PL, MŠ in verb.) a 1. 4. 2009 zde taktéž
1 ex. (VŠ, MV). Přelet jeřábů byl podle hlasů z noční
oblohy zaznamenán i na podzim 2008, a to ve stejný
den nezávisle nad Čížovem (MR in verb.) a Lesnou (JS
in verb.).

Drop velký
Großtrappe

Der Kranich wurde viermal im Untersuchungsgebiet
festgestellt, davon dreimal in Lukov: am 15. 10. 1991
überflogen 5 Ind. die Gemeinde von Norden nach Süden
hin (VŠ), am 30. 10. 2003 wurde 1 Ind. auf einem Feld
zwischen der Straße nach Horní Břečkov und dem Wald
beobachtet (LK, PL, MŠ in verb.) und am 1. 4. 2009
war es 1 Ind. ebendort (VŠ, MV). Überflüge von Kranichen wurden anhand von Lautäußerungen am Nachthimmel auch im Herbst 2008 verzeichnet, und zwar
an demselben Tag unabhängig voneinander über Čížov
(MR in verb.) und Lesná (JS in verb.).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Drop velký patří mezi světově ohrožené ptáky
(www.iucnredlist.org, 31. 10. 2011). Je to jihopalearktický druh obývající rozsáhlou oblast od Portugalska po Čínu a Mongolsko. V Evropě jsou nejpočetnější populace zachovány na Pyrenejském poloostrově a v Rusku, v řadě zemí však úplně vymizel. V ČR
hnízdil pouze na jižní Moravě, většina párů na Znojemsku (Škorpíková & Horal 2005). Poslední hnízdění
bylo doloženo v roce 2006, dále k nám jen nepravidelně
zaletují ptáci z nejbližší rakouské populace v západním
Weinviertelu.

Situace v NPP/NPT (1 údaj; Z–1/V–0)

Die Großtrappe gehört zu den weltweit bedrohten
Vogelarten (www.iucnredlist.org, 31. 10. 2011). Es
handelt sich um eine südpaläarktische Art, die weitläufige Gebiete von Portugal bis China und zur Mongolei
bewohnt. Die größten Populationen in Europa
blieben auf der Iberischen Halbinsel und in Russland
erhalten, in vielen Ländern verschwand die Art aber
völlig. In Tschechien brütete sie nur in Südmähren,
die meisten Paare in der Region Znojmo (Škorpíková
& Horal 2005). Die letzte Brut wurde im Jahr 2006
belegt, außerdem fliegen unregelmäßig Vögel aus der
nahe gelegenen österreichischen Population im westlichen Weinviertel zu.

MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden

Situation im NPP/NPT (1 Angabe; W–1/O–0)

Výjimečný výskyt samce na přeletu v předhnízdním období roku 1996.
Ve sledovaném území byl drop velký zjištěn pouze
jednou, a to 26. 3. 1996 na půli cesty mezi Lukovem
a Vraní skálou samec přelétající od západu k východu
ve výšce asi 80 m (V. Mrlík, J. Absolín in Horal 1998).

MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Ausnahmsweises Vorkommen eines überfliegenden Männchens vor der Brutzeit im Jahr 1996.
Im Untersuchungsgebiet wurde die Großtrappe nur
einmal beobachtet, und zwar überflog am 26. 3. 1996
ein Männchen auf halbem Wege zwischen Lukov und
dem Vraní-Felsen von Westen nach Osten und in einer
Höhe von ca. 80 m (V. Mrlík, J. Absolín in Horal
1998).
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Dytík úhorní
Triel
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Areál dytíka úhorního zahrnuje jižní Evropu, severní
Afriku, střední a jižní Asii (Šťastný et al. 1996). V ČR
ještě ve 30. letech 20. století hnízdily desítky párů.
Hlavními oblastmi výskytu byly Polabí a jižní Morava
mezi Znojmem a Brnem a na Hodonínsku. Od začátku
60. let druh začal výrazně ubývat (Hora et al. 2010),
poslední hnízdění bylo prokázáno v roce 1995 (Škorpíková & Horák 2004). Od té doby existují jen kusé
zprávy o zjištění volajících jedinců, převážně z oblasti
mezi Hodonicemi, Lechovicemi, Božicemi a Valtrovicemi.

Das Verbreitungsgebiet des Triels umfasst Südeuropa,
Nordafrika und Mittel- und Südasien (Šťastný et al.
1996). In Tschechien brüteten noch in den 30er Jahren
des 20. Jahrhunderts Dutzende von Paaren. Die wichtigsten Verbreitungsgebiete lagen entlang der Elbe,
in Südmähren zwischen Znojmo und Brünn und in der
Umgebung von Hodonín. Seit Anfang der 1960er
Jahre begann die Art stark abzunehmen (Hora et al.
2010), der letzte Brutnachweis gelang im Jahr 1995
(Škorpíková & Horák 2004). Seitdem existieren nur
vereinzelte Nachrichten über rufende Exemplare, vorwiegend aus dem Gebiet zwischen Hodonice, Lechovice, Božice und Valtrovice.

Situace v NPP/NPT (5 údajů; Z–0/V–5)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí zpráva
POLLHEIMER 2001: neuveden
Výskyt před rokem 1980, pozdější údaje sporné
či nedostatečně dokumentované.
Výskyt dytíka úhorního je uváděn z vinohradů
a jejich okolí v ochranném pásmu NPP mezi Konicemi
a Popicemi. V srpnu 1975 tu během celého měsíce
slyšel několik jedinců V. Typner (Klejdus 1980 a JKl
in litt.). Martiško (1994) uvádí, že v roce 1988 byli
dytíci pozorováni ve vinohradech u Konic, údajně zde
měla být pozorována i mláďata. Jako autor této informace je uveden M. Škorpík, který ale upřesnil (in
verb.), že sám zde dytíky nikdy nepozoroval, údaj přejal
od L. Fialy. Ten však v práci Fiala et al. (2007) píše:
„V roce 1988 měla být údajně pozorována ve vinohradu
mláďata (Martiško 1994).“ Vzhledem k nejasnému
autorství údaje lze soudit, že k hnízdění v daném roce
nedošlo. Hnízdění na stejné lokalitě v roce 1990 udává
dále Martiško (1992) s citací Šťastný (1991), tento
zdroj však v seznamu literatury chybí. Ani v přehledu
české ornitologické biobliografie pro dané období
(Kožená et al. 1994) nelze citovanou práci dohledat.
Navíc sám JM tento údaj ve svých pozdějších pracích
(Martiško 1994, Martiško et al. 1995) neuvádí. Evidentně se taktéž jedná o omyl.
Z pozdější doby udávají pozorování 1 ex. 11. 6. 2003
a 2. 7. 2004 v severní části vinohradu u Konic Fiala et
al. (2007). Žádné není nijak doloženo, chybí i jakýkoli
bližší popis okolností, což by si výskyt druhu, který je
pro ČR považován za vymizelý, nesporně zasloužil.
Z výše uvedených důvodů považujeme výskyt dytíka
úhorního ve sledovaném území po roce 1980 za nejistý.

Situation im NPP/NPT
(5 Angaben; W–0/O–5)
MARTIŠKO et al. 1995: fehlende Informationen
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Vorkommen vor dem Jahr 1980, spätere Angaben
strittig oder unzureichend dokumentiert.
Das Vorkommen des Triel wird in Weinbergen und
ihrer Umgebung in der Schutzzone des NPP zwischen
Konice und Popice angeführt. V. Typner (Klejdus 1980
und JKl in litt.) hörte hier im August 1975 während
eines ganzen Monats einige Exemplare. Martiško
(1994) führt an, dass die Triele im Jahr 1988 in den
Weinbergen bei Konice beobachtet wurden, angeblich
sollten hier auch Jungvögel gesehen worden sein. Als
Autor dieser Information wird M. Škorpík angeführt,
der aber mitteilte (in verb.), dass er selbst hier nie Triele
beobachtet hätte und die Angabe von L. Fiala übernommen hätte. Dieser schreibt aber in der Arbeit Fiala et
al. (2007): „Im Jahr 1988 sollten im Weinberg angeblich
Jungvögel beobachtet worden sein (Martiško 1994).“ Aus
dieser Situation kann geschlossen werden, dass es im betreffenden Jahr zu keiner Brut kam. Martiško (1992)
führt an derselben Lokalität eine Brut im Jahr 1990
an und gibt als Quelle Šťastný (1991) an, diese Quelle
fehlt aber in der Übersicht der verwendeten Literatur.
Die zitierte Arbeit ist auch in der Übersicht der tschechischen ornithologischen Bibliographie für den betreffenden Zeitraum (Kožená et al. 1994) nicht zu finden.
Außerdem führt auch JM selbst diese Angabe in seinen
späteren Arbeiten (Martiško 1994, Martiško et al.
1995) nicht mehr an. Anscheinend handelt es sich ebenfalls um einen Irrtum.
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Aus der neueren Zeit führen Fiala et al. (2007) Beobachtungen von jeweils 1 Ind. am 11. 6. 2003 und
am 2. 7. 2004 im nördlichen Teil des Weinberges
bei Konice an. Keine dieser Beobachtungen ist auf
irgendeine Art bewiesen, es fehlt auch eine nähere Beschreibung der Umstände, welche das Vorkommen einer
Art, die in Tschechien als ausgestorben gilt, zweifellos
verdienen würde. Aus den oben angeführten Gründen
halten wir das Vorkommen des Triel im Untersuchungsgebiet nach dem Jahr 1980 für ungewiss.

Kulík říční
Flußregenpfeifer
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Kulík říční obývá celou palearktickou a orientální část
Eurasie od Velké Británie až do Japonska a na jihovýchod až do Nové Guineje. V ČR žije na celém území
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku hnízdí především
v pískovnách, příležitostně využívá polních mokřadů.

Der Flußregenpfeifer bewohnt den gesamten paläarktischen und orientalischen Teil Eurasiens von Großbritannien bis Japan und nach Südosten bis nach Neuguinea. In Tschechien ist er über alle Landesteile verbreitet
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo brütet er
vor allem in Sandgruben, gelegentlich nutzt er auch vernässte Felder.

Situace v NPP/NPT (4 údaje; Z–0/V–4)
MARTIŠKO et al. 1995: průtah
POLLHEIMER 2001: neuveden
Pravděpodobné hnízdění v roce 2005 při dlouhodobém upuštění Znojemské přehrady.
Ve sledovaném území nenachází kulík říční vhodné
biotopy. Jen při několikaměsíčním snížení hladiny Znojemské přehrady v roce 2005 jej holé, bahnité břehy
přilákaly a 21. 6. zde bylo v prostoru bývalého trauznického jezu pozorováno 8 ex., z toho min. 4 ad. (VŠ,
VK). Hnízdění doloženo nebylo, ale je pravděpodobné. Kromě toho byl druh třikrát zaznamenán těsně
za hranicí ochranného pásma NPP, v mašovickém
lomu – 4. 4. 1992 3 ex. (Reiter 1994), 7. 4. 1998 2 ex.
a 4. 8. 2000 1 ex. (AR). Jedná se o tahové výskyty.
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Situation im NPP/NPT
(4 Angaben; W–0/O–4)
MARTIŠKO et al. 1995: Durchzug
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Eine wahrscheinliche Brut im Jahr 2005, als der
Wasserspiegel des Stausees Znojmo langfristig
gesenkt wurde.
Der Flußregenpfeifer findet im Untersuchungsgebiet keine geeigneten Bruthabitate. Nur während der
einige Monate dauernden Senkung des Wasserspiegels
des Stausees Znojmo im Jahr 2005 lockten ihn die vegetationsfreien, schlammigen Ufer. Am 21. 6. wurden
hier im Bereich der ehemaligen Trauznický-Wasserwehr
8 Ind. beobachtet, davon min. 4 ad. (VŠ, VK). Ein
Bruten wurde nicht belegt, ist aber wahrscheinlich.
Außerdem wurde die Art dreimal unmittelbar hinter
der Grenze der Schutzzone des NPP verzeichnet, und
zwar im Steinbruch Mašovice – am 4. 4. 1992 waren
es 3 Ind. (Reiter 1994), am 7. 4. 1998 2 Ind. und
am 4. 8. 2000 1 Ind. (AR). Es handelt sich um Beobachtungen während des Zuges.
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Kulík zlatý
Goldregenpfeifer
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Hejno kulíků zlatých u Lukova, 20. 10. 2005 | Der Schwarm der Goldregenpfeifer bei Lukov, am 20. 10. 2005

Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Areál kulíka zlatého je omezen na západní Palearktidu.
Jeho jižní hranice se od poloviny 19. století posunula
k severu. Českou republikou pravidelně, ale nepříliš
hojně protahuje, častěji na podzim (Hudec et al. 2005).
Na Znojemsku je po roce 2000 zaznamenáván takřka
každoročně, často ve společných hejnech s čejkami chocholatými. Početný je především na jarním tahu, kdy
byly zaznamenány i stovky jedinců.

Das Verbreitungsgebiet des Goldregenpfeifers beschränkt sich auf die westliche Paläarktis. Seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts hat sich seine südliche Arealgrenze
nach Norden hin verschoben. Er zieht regelmäßig, aber
nicht besonders zahlreich durch Tschechien, häufiger
im Herbst (Hudec et al. 2005). In der Region Znojmo
wird er seit dem Jahr 2000 fast alljährlich verzeichnet,
oft in Trupps zusammen mit Kiebitzen. Zahlreich ist
er besonders während des Frühlingszuges, wo bis zu
Hunderte Exemplare verzeichnet werden.

Situace v NPP/NPT (3 údaje; Z–3/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Tři výskyty na podzimním tahu v západní části
sledovaného území.
Kulík zlatý byl ve sledovaném území zjištěn dvakrát
ve stejném prostoru – v polích mezi Lukovem a Horním
Břečkovem. 7. 11. 2009 se tu zdržovalo 8 ex. (s nimi cca
250 čejek chocholatých a 250 špačků obecných; při vyplašení hejna vytvořili kulíci samostatnou skupinku,
ozývali se charakteristickým hlasem) a 17. 11. 2011

Situation im NPP/NPT
(3 Angaben; W–3/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Drei Beobachtungen während des Herbstzuges
im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Der Goldregenpfeifer wurde im Untersuchungsgebiet zweimal an derselben Lokalität registriert –
auf den Feldern zwischen Lukov und Horní Břečkov.
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hejnko 6 ex. – tito ptáci se na poli osetém ozimou
pšenicí živili žížalami (VŠ). Jiný podzimní výskyt byl zaznamenán v těsném sousedství ochranného pásma NPP
– cca 70 ex. se 20. 10. 2005 zdržovalo mezi Lukovem
a Milíčovicemi (VK).

Čejka chocholatá
Kiebitz

Am 7. 11. 2009 hielten sich hier 8 Ind. auf (gemeinsam
mit ca. 250 Kiebitzen und 250 Staren; als die Schar
aufgescheucht wurde, bildeten die Goldregenpfeifer
eine gesonderte Gruppe und gaben charakteristische
Lautäußerungen von sich), am 17. 11. 2011 war es eine
kleine Gruppe von 6 Ind. – diese Vögel suchten auf dem
mit Winterweizen besäten Feld Regenwürmer (VŠ). Ein
weiteres herbstliches Vorkommen wurde in unmittelbarer Nähe der Schutzzone des NPP verzeichnet – ca. 70
Ind. hielten sich am 20. 10. 2005 zwischen Lukov und
Milíčovice auf (VK).
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Vanellus vanellus
Allgemeines Vorkommen
Der Kiebitz bewohnt mit Ausnahme von Nordostsibirien den gesamten paläarktischen Teil Eurasiens.
Bei uns ist er seit jeher als häufig brütende, verbreitete
Art bekannt. Seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts
nimmt er aber stark ab (Šťastný et al. 2006), was auch
für die Region Znojmo gilt.

Situation im NPP/NPT
(23 Angaben; W–15/O–8)
MARTIŠKO et al. 1995: Durchzug
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt

Výskyt v širším kontextu
Čejka chocholatá obývá s výjimkou severovýchodní Sibiře celou palearktickou část Eurasie. U nás je
odedávna známá jako běžně hnízdící a početný druh.
Od 50. let 20. století však silně ubývá (Šťastný et al.
2006), což platí i pro Znojemsko.

Situace v NPP/NPT (23 údajů; Z–15/V–8)
MARTIŠKO et al. 1995: průtah
POLLHEIMER 2001: neuvedena
V otevřené krajině kolem Čížova a na zemědělských plochách ochranného pásma NPP nepravidelně hnízdí až 3 páry, nepravidelně protahuje až
několik set jedinců.
Ve sledovaném území hnízdí čejka chocholatá pouze
nepravidelně. MR (in verb.) udává hnízdění nejméně
3 párů na loukách u Čížova přibližně v 70. a 80. letech
20. století, pak až v roce 2007 na mokřadu za informačním střediskem (úspěšné hnízdění 1 páru je doloženo
i pozorováními VK). Možné hnízdění naznačuje dále
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Bis zu 3 Paare brüten unregelmäßig in der
offenen Landschaft rund um Čížov und auf
landwirtschaftlichen Flächen in der Schutzzone
des NPP, bis zu einige Hundert Exemplare ziehen
unregelmäßig durch.
Der Kiebitz brütet nur unregelmäßig im Untersuchungsgebiet. MR (in verb.) gibt für die 70er und 80er
Jahre des 20. Jahrhunderts mindestens 3 Brutpaare
auf den Wiesen bei Čížov an, dann erst im Jahr 2007
im Sumpf hinter dem Informationszentrum (die erfolgreiche Brut eines Paares wird auch durch Beobachtungen von VK belegt). Eine mögliche Brut deutet auch
die Angabe von 1 Ind. am 3. 7. 1966 bei Podmolí an,
es befindet sich unter der Inventarnummer 78 im Südmährischen Museum (Reiter 2002). Weiters wurden
am 16. 5. 2005 mehrere Ind. unterhalb von Staré
vinice verzeichnet, 2 Ind. am 16. 5. 2007 an der Verbindungsstraße zwischen der Straße Znojmo – Hnanice
und Popice (MV), 1 Ind. am 22. 6. 2007 in Mašovická
střelnice (VK) und 1 Ind. am 29. 4. 2011 in einer ver-
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dokladování 1 ex. 3. 7. 1966 u Podmolí, v JMM je
uložen pod inv. č. 78 (Reiter 2002), pozorování více
ex. 16. 5. 2005 pod Starými vinicemi, 2 ex. u spojky ze
silnice Znojmo – Hnanice do Popic 16. 5. 2007 (MV),
1 ex. 22. 6. 2007 na Mašovické střelnici (VK) a 1 ex.
29. 4. 2011 v mokřině na poli za areálem zeměděské
farmy u Lukova (VŠ).
V době tahu bývá čejka zjišťována také jen nepravidelně. Silnější jarní průtah byl zaznamenán pouze v roce
2006, kdy bylo mezi Hradištěm a Mašovicemi zjištěno
25. 3. 59 ex. a téhož dne mezi Podmolím a Lukovem
cca 30 ex. (VŠ). Ani na podzimním tahu není častější.
Početnější výskyt byl zjištěn jen v roce 2009, kdy bylo
mezi Lukovem a Horním Břečkovem 30. 10. pozorováno 45 ex. (VŠ, MV, VK, MK) a 7. 11. cca 250 ex. (VŠ).

Jespák bojovný
Kampfläufer

nässten Stelle eines Feldes hinter dem landwirtschaftlichen Betrieb bei Lukov (VŠ).
Auch während des Zuges wird der Kiebitz nur unregelmäßig beobachtet. Ein stärkerer Frühlingszug wurde
nur im Jahr 2006 verzeichnet, als zwischen Hradiště
und Mašovice am 25. 3. insgesamt 59 Ind. und an
demselben Tag zwischen Podmolí und Lukov weitere
ca. 30 Ind. gesehen wurden (VŠ). Auch während des
Herbstzuges ist er nicht häufiger. Ein stärkeres Vorkommen wurde nur im Jahr 2009 festgestellt, als am 30. 10.
zwischen Lukov und Horní Břečkov 45 Ind. (VŠ, MV,
VK, MK) und am 7. 11. ca. 250 Ind. gesehen wurden
(VŠ).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Jespák bojovný hnízdí v severních oblastech Palearktu, jižní okraj areálu ve střední a západní Evropě se
od 18. století stále zmenšuje. V ČR není hnízdění
doloženo, pravidelně tudy protahuje, především na jaře
(Hudec & Šťastný 2005).

Der Kampfläufer brütet in den nördlichen Gebieten der
Paläarktis, die südliche Grenze seines Verbreitungsgebietes in Mittel- und Westeuropa verschiebt sich seit dem
18. Jahrhunderts ständig weiter nach Norden. Eine Brut
ist in Tschechien nicht belegt, er zieht aber regelmäßig
durch, besonders im Frühling (Hudec & Šťastný
2005).

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–0/V–2)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Zaznamenán jen dvakrát na tahu – na přelomu
19. a 20. století a kolem roku 1993.
Jespák bojovný nenachází ve sledovaném území
vhodné biotopy, zjištěn bývá jen výjimečně. Poprvé jej
zmínil Vrbka (1928), když o něm v Obrázcích z Kraví
hory napsal, že „se na své cestě světem na hodinku zastavil
u Švédské tůně“. Údaj lze časově zařadit do období 1888–
1928 (viz kapitola Historie poznání). Z pozdější doby je
k dispozici jediné pozorování – několik bojujících samců
bylo zaznamenáno na posekané ploše za popickou farou
na jaře kolem roku 1993 (LK in verb.).

Situation im NPP/NPT
(2 Angaben; W–0/O–2)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Wurde zweimal während des Zuges verzeichnet –
am Übergang des 19. zum 20. Jahrhundert und
um das Jahr 1993.
Der Kampfläufer findet im Untersuchungsgebiet
keine geeigneten Habitate und wird nur ausnahmsweise
beobachtet. Das erste Mal wird er bei Vrbka (1928)
erwähnt, der in seiner Publikation Bilder von der Kuhbergheide schreibt, dass „Der Strandläufer, der auf seiner
Weltfahrt auf ein Stündchen zur Schwedenlacke abgeirrt
ist,...“. Zeitlich kann diese Angabe in den Zeitraum
1888–1928 eingereiht werden (siehe Kapitel Geschichte der Erkenntnisse). Aus der späteren Zeit ist nur eine
einzige Beobachtung bekannt – auf einer gemähten
Fläche hinter dem Pfarregebäude in Popice wurden
in einem Frühling um das Jahr 1993 einige kämpfende
Männchen beobachtet (LK in verb.).
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Slučka malá
Zwergschnepfe
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Allgemeines Vorkommen
Die Zwergschnepfe brütet in der borealen Zone Eurasiens. Südlich des zusammenhängenden Verbreitungsgebietes liegen noch isolierte Brutplätze, manche wohl
als Relikte. Durch Tschechien zieht die Art in geringen
Zahlen durch und überwintert hier selten (Hudec &
Šťastný 2005). In der Region Znojmo entgeht sie, so
wie wohl überall, durch ihr heimliches Verhalten der
Aufmerksamkeit der Beobachter. Bei gezielten Untersuchungen geeigneter Habitate in den Jahren 2009 und
2010 wurde sie in den Zeiträumen Oktober – Dezember
und März – April an mehreren Plätzen festgestellt.

Situation im NPP/NPT
(5 Angaben; W–4/O–1)
Výskyt v širším kontextu
Slučka malá hnízdí v boreální zóně Eurasie. Jižně
od souvislého areálu leží izolovaná hnízdiště, některá
zřejmě reliktního charakteru. Českou republikou
v nevelkém počtu protahuje a vzácně zde přezimuje (Hudec & Šťastný 2005). Na Znojemsku, stejně
jako jinde, uniká pozornosti. Při soustředěném zájmu
o vhodné biotopy v roce 2009 a 2010 byla v období
říjen – prosinec a březen – duben zjištěna na více lokalitách.

Situace v NPP/NPT (5 údajů; Z–4/V–1)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Uniká pozornosti, dosud zjištěna na jarním
i podzimním tahu na dvou lokalitách.
Díky soustředěnému úsilí byla slučka malá v roce
2009 a 2010 zaznamenána v otevřených biotopech NPP,
a to na dvou lokalitách. Na louce Keple pod Čížovem,
v místě, kde byl souvislý vegetační kryt porušen
při pojezdu traktoru, byl 30. 10. 2009 zpozorován
1 ex. (VŠ, MV, VK, MK) – viz foto výše. 1 ex. zde byl
zjištěn i 2. 12. (MV, RN) a 7. 12. 2009 (MV), následně
pak na jarním tahu 26. 3. 2010 (MV, RS). Druhou lokalitou výskytu v NPP je mokřad v koňském výběhu
na okraji Hnanic, kde byl 1 ex. zaznamenán 4. 4. 2010
(RS in verb.).
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MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Wohl durch ihr heimliches Verhalten oft übersehen, bis jetzt wurde sie während des Frühlings–
und Herbstzuges an zwei Lokalitäten festgestellt.
Dank gezielter Anstrengungen wurde die Zwergschnepfe in den Jahren 2009 und 2010 in den offenen
Biotopen des NPP nachgewiesen, und zwar an zwei Lokalitäten. Auf der Wiese Keple unterhalb von Čížov, wo
die zusammenhängende Vegetation durch Traktorspuren
unterbrochen wurde, wurde am 30. 10. 2009 1 Ind. beobachtet (VŠ, MV, VK, MK) – siehe Foto. 1 Ind. wurde
hier auch am 2. 12. (MV, RN) und am 7. 12. 2009
(MV) festgestellt, danach auch während des Frühlingszuges am 26. 3. 2010 (MV, RS). Die zweite Lokalität
im NPP ist eine sumpfige Stelle in einem Pferdeauslauf
am Rand von Hnanice, wo am 4. 4. 2010 1 Ind. verzeichnet wurde (RS in verb.).
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Bekasina otavní
Bekassine

EU

CZ

A

BDIR

§

RL

TBBA

RL

T

II/1

O

EN

??

CR

–

Gallinago gallinago
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Bekasina otavní obývá severnější oblasti Eurasie a Severní
Ameriky, příbuzné druhy, hodnocené někdy jen jako
subspecie, žijí v Jižní Americe a většině Afriky. V ČR
hnízdila na většině území, od 2. poloviny 20. století
však silně ubývá (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
pravděpodobně hnízdila na několika lokalitách, výskyty
z hnízdní doby jsou udávány ještě v 70. letech 20. století
(Klejdus 1980).

Die Bekassine besiedelt die nördlicheren Gebiete Eurasiens und Nordamerikas. Verwandte Arten, die manchmal
als bloße Unterarten bewertet werden, bewohnen
Südamerika und einen Großteil Afrikas. In Tschechien brütete sie auf dem Großteil des Gebietes, seit der
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts nimmt sie aber stark ab
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo brütete
die Art wahrscheinlich an einigen Lokalitäten, Beobachtungen während der Brutzeit werden noch in den
70er Jahren des 20. Jahrhunderts angegeben (Klejdus
1980).

Situace v NPP/NPT (13 údajů; Z–8/V–5)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Hnízdění 1 páru na louce u Havraníků v 60.
letech 20. století, později jen na tahu.
Ve sledovaném území nachází bekasina otavní vhodné
biotopy jen v okolí Čížova a v ochranném pásmu NPP.
K hnízdění se vztahuje jediný údaj – 21. 6. 1964 byla
na lukách u Havraníků nalezena snůška. 19. 5. 1965 se
zde vyskytovaly 2 ex., v dalších letech byla louka rozorána
(Fiala et al. 2007). Uvedený hnízdní údaj není bohužel
nijak dokumentován ani komentován. Datum hnízdění
je velmi pozdní, většina snůšek bývá započata ve 2. a 3.
dekádě dubna (Hudec & Šťastný 2005), mohlo se však
jednat i o hnízdění náhradní. Také vzhledem k tomu, že
se jedná o dobu, kdy hnízdění bekasiny nebylo na Znojemsku ještě tak extrémně vzácné, lze údaj považovat
za relevantní.
Všechny další výskyty se vztahují k období tahu.
Na jaře byla bekasina otavní v NPP zastižena třikrát:
21. 4. 1995 na Malé Uhlířově louce u Lukova (MŠ in
verb.), 12. 4. 1997 u Konic (ZT in litt.) a 31. 3. 1998
u Čížovského malého rybníka (AR). Na podzimním tahu byl 1 ex. zaznamenán 13. 11. 1997 u Konic
a 19. 11. 1997 u Mašovic (ZT in litt.), v okolí
Čížova byly 10. 9. 2004 pozorovány 4 ex., 1 ex. pak
14. 11. 2004 (AR), 5. 10. 2008 (RS in litt.) a 11. 9. 2010
(GČ, MK, BP in litt.). Zjišťována bývá také u Jejkalů,
kde byly 6. 10. 2009 pozorovány 2 ex. (MV, RS, RN)
a 30. 10. 2009 se tu zdržoval 1 ex. (VŠ, MV, VK, MK).

Situation im NPP/NPT
(13 Angaben; W–8/O–5)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
1 brütendes Paar auf einer Wiese bei Havraníky
in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, später
nur mehr durchziehend.
Im Untersuchungsgebiet findet die Bekassine nur in
der Umgebung von Čížov und in der Schutzzone des
NPP geeignete Habitate. Es liegt nur ein konkreter Brutnachweis vor – am 21. 6. 1964 wurde auf einer Wiese
bei Havraníky ein Gelege gefunden. Am 19. 5. 1965
waren hier 2 Ind. anwesend, in den folgenden Jahren
wurde die Wiese umgeackert (Fiala et al. 2007). Die
erwähnte Angabe über das Bruten ist leider weder dokumentiert noch kommentiert. Das Brutdatum ist sehr
spät, die meisten Gelege wurden in der 2. und 3. Aprildekade gelegt (Hudec & Šťastný 2005), es kÖnnte sich
aber um ein Ersatzgelege handeln. Da es sich außerdem
um eine Zeit handelt, in der brütende Bekassinen in der
Region Znojmo noch nicht so extrem selten waren,
kann die Angabe als relevant erachtet werden.
Alle weiteren Beobachtungen beziehen sich auf die
Zugzeit. Die Bekassine wurde im Frühling dreimal
im NPP angetroffen: am 21. 4. 1995 auf der Wiese
Malá Uhlířova bei Lukov (MŠ in verb.), am 12. 4. 1997
bei Konice (ZT in litt.) und am 31. 3. 1998 beim
Čížovský malý-Teich (AR). Während des Herbstzuges wurde 1 Ind. am 13. 11. 1997 bei Konice und
am 19. 11. 1997 bei Mašovice (ZT in litt.) verzeichnet,
in der Umgebung von Čížov wurden am 10. 9. 2004
insgesamt 4 Ind. beobachtet, je 1 Ind. dann am
14. 11. 2004 (AR), am 5. 10. 2008 (RS in litt.) und am
11. 9. 2010 (GČ, MK, BP in litt.). Die Bekassine wurde
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auch an den Jejkaly-Teichen festgestellt, hier wurden
am 6. 10. 2009 2 Ind. beobachtet (MV, RS, RN) und
am 30. 10. 2009 hielt sich hier 1 Ind. auf (VŠ, MV,
VK, MK).

Sluka lesní
Waldschnepfe
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Sluka lesní obývá lesní pásmo Eurasie od Britských
ostrovů po Japonsko, jižněji i Himálaj. Na jihu Evropy
žije jen ve vyšších nadmořských výškách. V ČR hnízdí
na většině území, vzhledem k obtížnosti zjišťování výskytu je však nesnadné stanovit velikost hnízdní
populace (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku existují
údaje o výskytu sluky z řady lesních oblastí, několikrát
bylo doloženo hnízdění.

Die Waldschnepfe bewohnt die bewaldete Zone Eurasiens von den Britischen Inseln bis Japan, südlicher
auch im Himalaya. In Südeuropa lebt sie nur in höheren
Lagen. In Tschechien brütet sie im Großteil des Landes,
wegen der schwierigen Auffindbarkeit ist es aber nicht
einfach, die Größe der Brutpopulation zu bestimmen
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo existieren
Angaben über das Vorkommen der Art in zahlreichen
Waldgebieten, einige Male wurden auch Brutnachweise
erbracht.

Situace v NPP/NPT (54 údajů; Z–34/V–20)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: nepravidelně hnízdí, průtah
Druh uniká pozornosti, pravidelně hnízdí cca
10 párů.
Ve sledovaném území bývá sluka lesní zjišťována každoročně, hnízdění bylo prokázáno nálezem hnízda
v mlazině složené z borovice a habru u Lesné kolem
roku 1970 (MR in verb.). Z okolí Vranova nad Dyjí (bez
přesné lokalizace) pochází snůška obsahující 3 vejce,
která byla v JMM Znojmo dokladována 10. 4. 1939,
inv. č. 635 (Reiter 2002). Hnízdění naznačuje také
řada dalších údajů – kromě dubnových výskytů (viz obr.
28), těžko odlišitelných od výskytů tahových, jsou to
především květnová pozorování kvorkajících samců obletujících teritorium: v 90. letech 20. století byl takový
samec pozorován opakovaně v oblasti Vranovské brány
(MR in verb.), po roce 2000 u čížovského Lusthausu (JS in verb.), ve Feliciině údolí nebo u Jejkalů (PB
in verb.), v roce 2011 u pramene Daníže (PR in verb.,
MV, VŠ, RN). K hnízdním výskytům lze dále zařadit
pozorování 1 ex., který byl 1. 6. 2011 vyplašen ze
silničky u Jejkalů (MV, RN), nebo 1 ex. přeletujícího
údolí v oblasti Nového Hrádku 2. 7. 1991 (M. Škorpík
in Martiško et al. 1995). Pollheimer (2001) uvádí
hnízdní výskyt sluky lesní v NPT v roce 2000 na třech
lokalitách – Bründelgraben a Fugnitzwald u Hardeggu
a Kirchenwald u Niederfladnitz. S těmito údaji koresponduje výskyt 2 ex. 4. 4. 2010 na Schoberbergu (GČ
in litt.) a nález čerstvých pírek ze sluky, která se zřejmě
stala kořistí výra, na Schwalbenfelsen 17. 4. 2010 (VŠ).
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Situation im NPP/NPT
(54 Angaben; W–34/O–20)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: unregelmäßiger Brutvogel, Durchzügler
Die Art entgeht leicht der Aufmerksamkeit, ca.
10 Paare brüten regelmäßig.
Die Waldschnepfe wird alljährlich im Untersuchungsgebiet festgestellt, um das Jahr 1970 wurde
eine Brut durch den Fund eines Nestes in einem
Kiefer- und Hainbuchen-Jungwald bei Lesná bestätigt (MR in verb.). Aus der Umgebung von Vranov
nad Dyjí (ohne genauere Angabe) stammt ein Gelege
mit 3 Eiern, das am 10. 4. 1939 im Südmährischen
Museum Znojmo unter der Inventarnummer 635 katalogisiert wurde (Reiter 2002). Eine Reihe weiterer
Angaben deutet ebenfalls auf Brutgeschehen hin –
neben den Beobachtungen im April (siehe Abb. 28),
die nur schwer von den Beobachtungen während des
Zuges zu unterscheiden sind, handelt es sich vor allem
um quorrende Männchen, die im Mai ihr Territorium
umflogen: in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts
wurde ein solches Männchen wiederholt im Bereich
von Vranovská brána gesehen (MR in verb.), nach
dem Jahr 2000 beim Lusthaus Čížov (JS in verb.), im
Feliciino-Tal oder bei den Jejkaly-Teichen (PB in verb.),
im Jahr 2011 an der Quelle des Daníž-Baches (PR
in verb., MV, VŠ, RN). Zu den Brutbeobachtungen
kann auch 1 Ind. gereiht werden, das am 1. 6. 2011
an einer Nebenstraße bei Jejkaly-Teichen aufgeschreckt
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Počet pozorování | Anzahl der Beobachtungen

V pohnízdní době je sluka lesní ve sledovaném území
zaznamenávána jen vzácně (5 údajů), zajímavý je zimní
výskyt udávaný z lesa u Havraníků 11. 12. 1969 (Fiala
et al. 2007).

20

15

wurde (MV, RN), oder 1 Ind., das am 2. 7. 1991 das
Tal im Bereich von Nový Hrádek überflog (M. Škorpík
in Martiško et al. 1995). Pollheimer (2001) führt die
Waldschnepfe im Jahr 2000 im NPT an drei Lokalitäten
an – Bründelgraben und Fugnitzwald bei Hardegg und
Kirchenwald bei Niederfladnitz. Mit diesen Angaben
korrespondiert das Auftreten von 2 Ind. am Schoberberg am 4. 4. 2010 (GČ in litt.) und der Fund frischer
Federn einer Schnepfe, die wohl einem Uhu zu Opfer
gefallen war, am 17. 4. 2010 am Schwalbenfelsen (VŠ).
Nach der Brutzeit wird die Waldschnepfe nur selten
im Untersuchungsgebiet verzeichnet (5 Angaben), interessant ist eine winterliche Angabe vom 11. 12. 1969
aus einem Wald bei Havraníky (Fiala et al. 2007).
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Obr. 28. – Počet pozorování sluky lesní v NPP/NPT v letech
1991–2011 podle měsíců (n = 42)
Abb. 28. – Die Anzahl der Beobachtungen von Waldschnepfe im
NPP/NPT in den Jahren 1991–2011 nach Monaten (n = 42)
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Vodouš kropenatý obývá lesní pásmo Eurasie od Pobaltí
a střední Evropy na východ do povodí Kolymy na Sibiři.
V ČR hnízdí pravidelně od roku 1981. Velikost hnízdní
populace byla pro období 2001–2003 odhadnuta
na 40–70 párů (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
je každoročně zaznamenáván od roku 1995, hnízdění
doposud doloženo nebylo.

Der Waldwasserläufer bewohnt die Waldzone Eurasiens
von den Baltischen Staaten und Mitteleuropa bis zum
Abflussgebiet der Kolyma in Sibirien. In Tschechien
brütet er seit dem Jahr 1981 regelmäßig. Die Größe
der Brutpopulation im Zeitraum 2001–2003 wurde
auf 40–70 Paare geschätzt (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo wird er seit dem Jahr 1995 alljährlich
registriert, eine Brut wurde bisher allerdings nicht bestätigt.

Situace v NPP/NPT (4 údaje; Z–2/V–2)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí zpráva
POLLHEIMER 2001: neuveden
Tři údaje nasvědčující možnému hnízdění, jeden
výskyt na tahu.

Ve sledovaném území byl vodouš kropenatý zjištěn
čtyřikrát. 10. 6. 1989 pozoroval 3 ex. na břehu Dyje
pod Sealsfieldovým kamenem J. Chytil (Martiško
et al. 1995) – tento velmi zajímavý údaj nasvědčující možnému hnízdění není blíže komentován. Později
byl zaznamenán vždy jen 1 ex.: 18. 4. 2001 na Jejkalech

Situation im NPP/NPT
(4 Angaben; W–2/O–2)
MARTIŠKO et al. 1995: fehlende Informationen
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Drei Angaben deuten auf eine mögliche Brut hin,
eine Beobachtung während des Zuges.
Im Untersuchungsgebiet wurde der Waldwasserläufer
bisher viermal beobachtet. Am 10. 6. 1989 beobachtete
J. Chytil 3 Ind. am Thayaufer unterhalb des Sealsfieldův-
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(VŠ), 23. 4. 2011 na Čížovském malém rybníku (TK
in litt.) a 13. 8. 2011 při přeletu u Hnanic (O. Ryška,
J. Grégr - www.birds.cz/avif ). Vzhledem k tomu, že
v ČR začínají vodouši kropenatí hnízdit ve druhé
dekádě dubna (Hudec & Šťastný 2005), jsou dubnová
pozorování zajímavá a do budoucna je nutno takovým
lokalitám věnovat zvýšenou pozornost.

Pisík obecný
Flußuferläufer

Felsens (Martiško et al. 1995) – diese sehr interessante
Angabe, die auf eine mögliche Brut hindeutet, wurde
nicht näher kommentiert. Später wurde immer nur
1 Ind. verzeichnet: am 18. 4. 2001 bei den Jejkaly-Teichen (VŠ), am 23. 4. 2011 am Čížovský malý-Teich (TK
in litt.) und am 13. 8. 2011 überfliegend bei Hnanice
(O. Ryška, J. Grégr – www.birds.cz/avif ). Da die Waldwasserläufer in Tschechien in der zweiten Aprildekade
zu brüten beginnen (Hudec & Šťastný 2005), sind die
Beobachtungen im April interessant, in Zukunft muss
den betreffenden Lokalitäten erhöhte Aufmerksamkeit
gewidmet werden.
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Allgemeines Vorkommen
Der Flußuferläufer brütet im Großteil Eurasiens, seine
Verbreitung in Europa hat sich während des 20. Jahrhunderts nicht wesentlich geändert. In Tschechien
brütet er regelmäßig, aber in geringen Zahlen (Šťastný
et al. 2006). In der Region Znojmo wird er vor allem
an Teichen und um die Thaya verzeichnet, ein Brutnachweis steht bisher noch aus.

Situation im NPP/NPT
(15 Angaben; W–8/O–7)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt

Výskyt v širším kontextu
Pisík obecný hnízdí na většině území Eurasie, jeho rozšíření ve 20. století se v Evropě příliš neměnilo. V ČR
hnízdí pravidelně, i když nepočetně (Šťastný et al.
2006). Na Znojemsku bývá zaznamenáván především
na rybnících a kolem řeky Dyje, hnízdění nebylo prokázáno.

Situace v NPP/NPT (15 údajů; Z–8/V–7)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuveden
Možné nepravidelné hnízdění 1 páru, nepravidelný výskyt 1–2 ptáků v pohnízdním období.
Ve sledovaném území bývá pisík obecný zjišťován
od dubna do září v počtu 1–2 ex. Hnízdění prokázáno nebylo, několik údajů ho však naznačuje, přede-
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Mögliche unregelmäßige Brut 1 Paares, unregelmäßiges Vorkommen von 1–2 Vögeln nach der
Brutzeit.
Der Flußuferläufer wird im Untersuchungsgebiet
von April bis September beobachtet, und zwar in Zahlen
von 1–2 Ind. Es wurde bisher keine Brut nachgewiesen, einige Angaben deuten es aber an – vor allem die
Beobachtung von jeweils einem Paar am 10. 5. 1991
und am 16. 5. 1993 an der Thaya oberhalb der ŠobesBrücke (MŠ in Martiško et al. 1995). Interessant sind
auch die anderen Beobachtungen des Flußuferläufers
während der Brutzeit: am 30. 4. 1980 bei Devět mlýnů
(Fiala et al. 2007), am 29. 4. 2001 am Fluss oberhalb
von Hardegg (VŠ) und am 17. 5. 2005 in Vranov nad
Dyjí (VK) – es handelte sich immer um jeweils 1 Ind.
Außerdem wurden die Flußuferläufer zehnmal im Juli–
September gesehen, davon nur einmal außerhalb der
Thaya (am 3. 8. 2011, Čížovský lesní-Teich, 2 Ind., PL
in verb.).
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vším pozorování páru 10. 5. 1991 a 16. 5. 1993 u řeky
Dyje nad šobeskou lávkou (MŠ in Martiško et al.
1995). Zajímavé jsou i další výskyty pisíka v hnízdní
době: 30. 4. 1980 u Devíti mlýnů (Fiala et al. 2007),
29. 4. 2001 u řeky nad Hardeggem (VŠ) a 17. 5. 2005
ve Vranově nad Dyjí (VK) – vždy se jednalo o 1 ex.
Mimoto byli pisíci pozorováni desetkrát v červenci –
září, jen jednou to bylo mimo řeku Dyji (3. 8. 2011,
Čížovský lesní rybník, 2 ex., PL in verb.).

Racek chechtavý
Lachmöwe
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Allgemeines Vorkommen
Die Lachmöwe brütet in einem breiten Streifen durch
ganz Eurasien, von Island bis Kamtschatka und Tschukotka, nach Süden hin bis zum Mittelmeer und Mittelasien. In Tschechien gehört sie zu den regelmäßigen
Brutvögeln. Nach dem Jahr 1945 wuchs ihre Population
stark an, aber seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts
nimmt sie bedeutend ab (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo befindet sich eine stabile, größere Brutkolonie an den Jaroslavické-Teichen.

Situation im NPP/NPT
(27 Angaben; W–2/O–25)

Výskyt v širším kontextu
Racek chechtavý hnízdí v širokém pásmu Eurasie
od Islandu po Kamčatku a Čukotku, na jih po Středomoří a Střední Asii. Na území ČR patří k pravidelným hnízdičům. Jeho populace po roce 1945 silně
narůstala, ale od 70. let 20. století se naopak výrazně
snižuje (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku se stabilní,
početná hnízdní kolonie nachází na Jaroslavických rybnících.

Situace v NPP/NPT (27 údajů; Z–2/V–25)
MARTIŠKO et al. 1995: výskyt nehnízdících ptáků, zimování
POLLHEIMER 2001: nepravidelně hnízdí v okolí
Zálety za potravou, většinou v květnu – červnu
do východní části sledovaného území.
První doklady o výskytu racků chechtavých ve sledovaném území obsahuje sbírka JMM Znojmo, kde se
nachází exemplář získaný u Podmolí 18. 6. 1966 (inv.
č. 69) a další 28. 5. 1969 (inv. č. 927) – Reiter (2002).

MARTIŠKO et al. 1995: Vorkommen von Nichtbrütern,
Überwinterung
POLLHEIMER 2001: unregelmäßiger Brutvogel in der
Umgebung
Einflüge auf Futtersuche, meist im Mai – Juni
im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Die ersten Angaben über das Vorkommen der
Lachmöwe im Untersuchungsgebiet sind in der
Sammlung des Südmährischen Museums Znojmo
zu finden, hier befindet sich ein Exemplar, das am
18. 6. 1966 bei Podmolí erlangt wurde (Inventarnr. 69)
und ein weiteres vom 28. 5. 1969 (Inventarnr. 927) –
Reiter (2002). Auch die meisten späteren Beobachtungen fallen in den Mai und Juni (Abb. 29), die Möwen
wurden in Zahlen von 1–36 Ind. verzeichnet, vorwiegend über der Agrarlandschaft. Ausnahmen bilden
2 Ind., die am 24. 4. 2001 über der Heide Havraníky
festgestellt wurden, 14 Ind., die am 26. 3. 2005 über
Lukov nach Westen hin überflogen (VŠ), und die außergewöhnliche Beobachtung von 2 Ind. am 18. 12. 1994
über dem Fluss unterhalb des Stausees Znojmo (AR).
Aus der zeitlichen und räumlichen Verteilung der
Angaben geht hervor, dass Vögel aus der Brutkolonie in
Jaroslavice in das Untersuchungsgebiet einfliegen.
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Také většina pozdějších pozorování je datována
do května a června (obr. 29), rackové byli zaznamenáváni v počtu 1–36 ex., převážně nad zemědělskou
krajinou. Výjimkou jsou 2 ex. zjištěné 24. 4. 2001 nad
Havranickým vřesovištěm, 14 ex., které 26. 3. 2005 přeletovaly nad Lukovem k západu (VŠ), a ojedinělý zimní
výskyt 2 ex. 18. 12. 1994 nad řekou pod Znojemskou
přehradou (AR). Z časové i prostorové distribuce údajů
je zřejmé, že do sledovaného území zaletují ptáci z jaroslavické hnízdní kolonie.

Obr. 29. – Počet pozorování racka chechtavého v NPP/NPT v letech
1990–2011 podle měsíců (n = 25)
Abb. 29. – Die Anzahl der Beobachtungen von Lachmöwe im NPP/
NPT in den Jahren 1990–2011 nach Monaten (n = 25)

Racek stříbřitý
Racek bělohlavý
Racek středomořský
Silbermöwe
Steppenmöwe
Mittelmeermöwe
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus michahellis
Výskyt v širším kontextu
Racek stříbřitý Českou republikou vzácně protahuje
a vzácně zde zimuje, racek bělohlavý tu vzácně hnízdí,
pravidelně protahuje a zimuje, racek středomořský pravidelně protahuje (Vavřík 2010). Jednotlivé druhy
nebyly v minulosti odlišovány a často nejsou rozlišovány ani dnes. Na Znojemsku bylo v roce 2010 na Jaroslavických rybnících zaznamenáno první hnízdění 1 páru
racků bělohlavých, hnízdění bylo neúspěšné (VŠ, MS).

Situace v NPP/NPT (4 údaje; Z–1/V–3)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Zálety až 25 jedinců v mimohnízdní době
počínaje rokem 2005.
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Allgemeines Vorkommen
Die Silbermöwe zieht selten durch Tschechien und
überwintert hier auch selten, die Steppenmöwe brütet
hier selten, zieht aber regelmäßig durch und überwintert, die Mittelmeermöwe zieht regelmäßig durch
(Vavřík 2010). Die einzelnen Arten wurden in der Vergangenheit nicht unterschieden, was auch heute noch
oft der Fall ist. In der Region Znojmo wurde im Jahr
2010 an den Jaroslavické-Teichen die erste Brut eines
Steppenmöwen – Paares verzeichnet, welche aber nicht
erfolgreich war (VŠ, MS).

Situation im NPP/NPT
(4 Angaben; W–1/O–3)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt

Dlouhokřídlí | Schnepfen-, Möwen- und Alkenvögel

Ve sledovaném území byli velcí rackové typu racek
stříbřitý zjištěni čtyřikrát – 14. 3. 2005 přeletovalo nad
Znojemskou přehradou 25 ex., 8. 11. 2005 se 14 ex.
zdržovalo na poli u Nového Šaldorfa (VK), 18. 10. 2008
byl tamtéž pozorován 1 ex. (RS in verb.) a 14. 1. 2009
byl 1 imm. ex. zaznamenán na Dyji ve Vranově nad Dyjí
(AK in verb.). Žádný z autorů se přesnému druhovému
určení podrobně nevěnoval, druhová příslušnost pozorovaných jedinců je tedy nejistá.

Rybák obecný
Fluss-seeschwalbe

Einflüge von bis zu 25 Exemplaren außerhalb der
Brutzeit seit dem Jahr 2005.
Große Möwen vom Typ der Silbermöwe wurden im Untersuchungsgebiet viermal festgestellt – am¨ 14. 3. 2005
überflogen 25 Ind. den Stausee Znojmo, am 8. 11. 2005
hielten sich 14 Ind. auf einem Feld bei Nový Šaldorf auf
(VK), am 18. 10. 2008 wurde ebendort 1 Ind. beobachtet (RS in verb.) und am 14. 1. 2009 wurde 1 imm.
Ind. an der Thaya in Vranov nad Dyjí verzeichnet (AK
in verb.). Keiner der Autoren beschäftigte sich mit einer
näheren Bestimmung der Art, die genaue Art ist also
unsicher.
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Sterna hirundo
Allgemeines Vorkommen
Die Flussseeschwalbe brütet in Europa, in einem großen
Teil Asiens und im Osten Nordamerikas. In Tschechien brütet sie regelmäßig, aber nur in einigen Gebieten,
vor allem in Südböhmen und Mähren (Šťastný et al.
2006). In Znojmo wird sie relativ oft und in kleinen
Zahlen verzeichnet. Die erste Brut wurde im Jahr 2008
am Miroslavský-Teich dokumentiert (Klejdus 2009b).

Situation im NPP/NPT
(2 Angaben; W–1/O–1)
Výskyt v širším kontextu
Rybák obecný hnízdí v Evropě a velké části Asie, také
na východě Severní Ameriky. V ČR hnízdí pravidelně, ale jen na některých místech, především v jižních
Čechách a na Moravě (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku bývá zaznamenáván relativně často, v malých
počtech. První hnízdění bylo doloženo v roce 2008
na Miroslavském rybníku (Klejdus 2009b).

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–1/V–1)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden

MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Seit dem Jahr 2002 zwei Überflüge während der
Brutzeit.
Die Flussseeschwalbe wurde nur zweimal im Untersuchungsgebiet verzeichnet: am 19. 5. 2002 flog 1 ad.
Ind. über die Heide Havraníky in Richtung Südwesten
(MV) und am 24. 7. 2009 wurden von Kozí stezky aus
2 Ind. beobachtet, die hoch über dem Tal stromaufwärts
nach Westen flogen (VŠ).

Dva přelety v hnízdní době počínaje rokem 2002.

Ve sledovaném území byl rybák obecný zaznamenán
jen dvakrát: 19. 5. 2002 přeletoval 1 ad. ex. přes Havranické vřesoviště k jihozápadu (MV) a 24. 7. 2009
byly z Kozích stezek pozorovány 2 ex. letící vysoko nad
údolím proti proudu řeky k západu (VŠ).
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Holub skalní domácí
Straßentaube
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Columba livia f. domestica
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Původní druh, holub skalní, obýval skalnaté mořské
pobřeží a vnitrozemské skály a útesy od západní a jižní
Evropy a přes sever Afriky až po indický subkontinent. Stav divoce žijící populace není v současnosti znám vzhledem k dlouhodobému křížení se zdivočelými holuby domácími. Ti jsou rozšířeni po celém
světě kromě Antarktidy. V ČR jsou početní především
ve větších městech, jen málokde žijí volně na skalách,
osídlují i mosty (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
žije stabilní populace především ve Znojmě, její početnost v roce 2006 odhadnul Valášek (2006) na 1200–
1400 ex.

Die ursprüngliche, wilde Felsentaube bewohnte felsige
Meeresküsten und binnenländische Felsen und Klippen
von West- und Südeuropa über Nordafrika bis zum
indischen Subkontinent. Der Bestand der wildlebenden Population ist heute unbekannt, da sie sich seit
Langem mit verwilderten Straßentauben kreuzt. Diese
sind auf der ganzen Welt mit Ausnahme der Antarktis
verbreitet. In Tschechien ist sie vor allem in größeren
Städten häufig, selten lebt sie auch frei auf Felsen und
besiedelt auch Brücken (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo lebt eine stabile Population, die sich
vor allem in der Stadt Znojmo aufhält, Valášek (2006)
schätzte ihre Zahl im Jahr 2006 auf 1200–1400 Ind.

Situace v NPP/NPT (42 údajů; Z–7/V–35)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Celoroční výskyt, v obcích NPP pravidelně hnízdí 40–50 párů. Do ochranného pásma
zaletují za potravou až stovky holubů ze znojemské populace.
Ve sledovaném území hnízdí zdivočelí holubi domácí
především ve Vranově nad Dyjí, v malých počtech i na
vyšších budovách, především kostelech, v dalších obcích
ochranného pásma. Početnější hejna sem ovšem zaletují
ze Znojma – 16. 9. 2007 bylo na poli u silnice Nový
Šaldorf – Havraníky napočítáno cca 700 ex. (VŠ),
8. 9. 1993 na hrachovém poli mezi Mašovicemi a Hradištěm 300–400 ex. (JVa in litt.).
Tito holubi jsou oblíbenou potravou některých ptačích
predátorů – v roce 1991 byly ve vývržcích výra velkého
z Kozích stezek zjištěny pozůstatky 5 ex. (Obuch 1992).
Kořistí rarohů a sokolů se občas stávají i holubi poštovní,
jak o tom svědčí nálezy kroužků na skále u Devíti mlýnů
v roce 1977 (LK in verb.) nebo 25. 9. 2008 u Vranova
nad Dyjí (VŠ, MV).

Situation im NPP/NPT
(42 Angaben; W–7/O–35)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Ganzjähriges Vorkommen, in den Gemeinden
des NPP brüten regelmäßig 40–50 Paare. Bis
zu mehrere hundert Tauben aus der Znaimer
Population fliegen auf Nahrungssuche in die
Schutzzone ein.
Im Untersuchungsgebiet leben verwilderte Straßentauben vor allem in Vranov nad Dyjí, in kleinen Zahlen
auch auf höheren Gebäuden, vor allem Kirchen, der Gemeinden in der Schutzzone. Größere Schwärme fliegen
allerdings aus Znojmo ein – am 16. 9. 2007 wurden
auf einem Feld bei der Straße Nový Šaldorf – Havraníky
ca. 700 Ind. gezählt (VŠ), am 8. 9. 1993 befanden sich
300–400 Ind. auf einem Erbsenfeld zwischen Mašovice
und Hradiště (JVa in litt.).
Diese Tauben sind beliebte Nahrung einiger carnivorer Vögel – im Jahr 1991 wurden in den Gewöllen
von Uhus aus Kozí stezky die Reste von 5 Ind. festgestellt (Obuch 1992). Auch Brieftauben fallen manchmal
den Saker- und Wanderfalken zum Opfer, was der Fund
von Ringen auf einem Felsen bei Devět mlýnů im Jahr
1977 (LK in verb.) oder am 25. 9. 2008 bei Vranov
nad Dyjí (VŠ, MV) bestätigt.
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Holub doupňák
Hohltaube
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Columba oenas
Allgemeines Vorkommen
Das Brutgebiet der Hohltaube umfasst nahezu ganz
Europa mit größeren Lücken im Süden und Südosten,
Nordwestafrika, Westsibirien und Nordkasachstan.
In Tschechien brütet die Art auf dem gesamten Gebiet,
von den Niederungen bis in höhere Berglagen. Nach
dem Jahr 1940 verschwand die Hohltaube aus zahlreichen Gebieten, aber seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts verbessert sich die Situation wieder (Šťastný
et al. 2006). Eine ähnliche Entwicklung wurde auch
in der Region Znojmo verzeichnet, wo die Hohltaube
außerdem spätestens seit dem Jahr 2000 in der Agrarlandschaft an der österreichischen Grenze in Zahlen
von bis zu einigen Hundert überwintert (Škorpíková et
al. 2004, Škorpíková 2007).

Situation im NPP/NPT
(156 Angaben; W–143/O–13)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Výskyt v širším kontextu
Hnízdní areál holuba doupňáka zahrnuje téměř celou
Evropu se značnými mezerami na jihu a jihovýchodě, severozápadní Afriku, západní Sibiř a severní Kazachstán.
V ČR hnízdí na celém území od nížin až vysoko do hor.
Po roce 1940 vymizel z mnoha lokalit, ale od 70. let 20.
století se situace zlepšuje (Šťastný et al. 2006). Stejný
vývoj byl zaznamenán i na Znojemsku, kde navíc v zemědělské oblasti kolem hranice s Rakouskem nejpozději od roku 2000 pravidelně až několik set doupňáků
zimuje (Škorpíková et al. 2004, Škorpíková 2007).

Situace v NPP/NPT (156 údajů; Z–143/V–13)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 70–90 párů, po roce 2000 zaznamenáván na hnízdištích i v zimě. Výrazně preferuje západní část sledovaného území.
První údaj o výskytu doupňáků ve sledovaném území
podal V. Čapek (in Martiško et al. 1995), který
v červenci 1919 zaznamenal v okolí Vranova nad Dyjí
jejich hlasy. Na Kraví hoře před rokem 1928 je znal
Vrbka (1928). Další dostupný záznam existuje až
z 10. 5. 1982, kdy bylo min. 7 ex. zjištěno na Braitavě
(Fiala et al. 2007). Dlouhá desetiletí bez údajů zřejmě
neznamenají úplnou absenci druhu, spíše mu v málo
navštěvavaném území nebyla věnována pozornost.
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Regelmäßig brüten 70–90 Paare, seit dem Jahr
2000 werden sie auch im Winter im Brutgebiet
beobachtet. Zieht den westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Die erste Angabe über das Vorkommen der Hohltaube im Untersuchungsgebiet stammt von V. Čapek
(in Martiško et al. 1995), der im Juli 1919 in der
Umgebung von Vranov nad Dyjí ihre Stimmen hörte.
Vrbka (1928) kannte sie vor dem Jahr 1928 auf Kraví
hora. Die nächste erreichbare Aufzeichnung stammt
erst vom 10. 5. 1982, als min. 7 Ind. in Braitava festgestellt wurden (Fiala et al. 2007). Die lange Zeit ohne
Angaben bedeutet wahrscheinlich nicht eine vollständige Absenz der Art, eher wurde ihr im wenig besuchten
Gebiet keine Aufmerksamkeit gewidmet. Anscheinend
handelte es sich um eine nur sehr lokal vorkommende
Art, denn auch später, in den 80er und 90er Jahren
des 20. Jahrhunderts bis zum Jahr 1996 wurden Hohltauben ausschließlich in der Umgebung von Vranov
registriert (in Braitava und in Ledové sluje). Auf eine
mögliche Besiedelung anderer Teile des NPP deutet
die Beobachtung von Hohltauben am 13.–14. 6. 1991
zwischen Lukov und dem Vraní-Felsen (Pelz 1991)
hin, erst am 20. 4. 1996 wurde eine besetzte Bruthöhle
außerhalb der bisher bekannten Lokalitäten gefunden
– im Tal des Žlebský-Baches (ZT in litt.). Darauf folgte
aber keine schnelle Besetzung des neuen Gebietes
und der westliche Teil des NPP/NPT ist bis heute der
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Nicméně se zřejmě jednalo o druh vyskytující se velmi
lokálně, protože i později v 80. a 90. letech 20. století
až do roku 1996 byl zjišťován téměř výhradně na Vranovsku (na Braitavě a Ledových slujích). Možné osídlení
jiných částí NPP naznačuje pozorování doupňáků
ve dnech 13.–14. 6. 1991 mezi Lukovem a Vraní skálou
(Pelz 1991), ale až 20. 4. 1996 byla nalezena obsazená
dutina mimo doposud známé lokality – v údolí Žlebského potoka (ZT in litt.). Rychlé obsazování dalšího území
však nenásleduje a dodnes je těžištěm výskytu doupňáka
západní část NPP/NPT. Např. v roce 2009 zde byl zaznamenán jedenáctkrát (celkem 44 ex.), na zbytku území
jen dvakrát (2 ex.), v roce 2010 byl poměr pozorování
17 : 2 (38 ex. : 4 ex.) a v roce 2011 10 : 4 (26 ex. : 6 ex.).
Aktuální velikost hnízdní populace v NPP je na základě
dostupných údajů odhadována na 30–40 párů. Tomu
odpovídají i počty doupňáků zaznamenávané na zemědělských plochách v okolí hnízdišť – nejvíce jich bylo
pozorováno 19. 3. 2003 u Lukova – 50 ex. a 12. 4. 2004
tamtéž – 47 ex. (VŠ). Na Šafovsku, kam zřejmě zaletují
holubi z lesů kolem Vranova nad Dyjí, bylo zjištěno maximálně 20 ex. 2. 5. 2003 (VŠ, DH). Pro území NPT
odhaduje Pollheimer (2001) velikost hnízdní populace
holuba doupňáka na 42–44 párů.
Po vyhnízdění lze doupňáky zastihnout v zemědělské krajině sledované oblasti nebo jejího okolí, často
v hejnech s hřivnáči – např. v roce 2003 se od 11. 9.
do 3. 10. zdržovalo mezi Lukovem a Bezkovem až 40
doupňáků a 130 hřivnáčů, postupně byli 3 juv. doupňáci
nalezeni mrtví pod kovovým lomovým sloupem vedení
vysokého napětí, na jehož drátech zde s oblibou sedali
(VŠ). V posledních 10 letech doupňáci ani v zimě svá
hnízdiště zcela neopouštějí, jak o tom svědčí pozorování z Braitavy, kde byl houkající samec zaznamenán
20. 1. 2007 (AK in verb.) nebo 23. 2. 2003 (VŠ, MV),
2 ex. tu byly zjištěny i 26. 2. 2006 (MV).

Holub hřivnáč
Ringeltaube

lokale Verbreitungsschwerpunkt der Hohltaube. Zum
Beispiel wurde sie im Jahr 2009 hier elfmal verzeichnet
(insgesamt 44 Ind.), im Rest des Gebietes nur zweimal
(2 Ind.), im Jahr 2010 betrug das Verhältnis der Beobachtungen 17 : 2 (38 Ind. : 4 Ind.) und im Jahr 2011
waren es 10 : 4 (26 Ind. : 6 Ind.). Die aktuelle Größe
der Brutpopulation im NPP wird ausgehend von den
erreichbaren Angaben auf 30–40 Paare geschätzt. Dem
entsprechen auch die Zahlen der Hohltauben, die auf
den landwirtschaftlichen Flächen in der Umgebung
der Brutplätze verzeichnet werden – die meisten Vögel
wurden am 19. 3. 2003 bei Lukov gesehen – 50 Ind.
und am 12. 4. 2004 ebendort – 47 Ind. (VŠ). In der
Umgebung von Šafov, wohin wohl die Tauben aus den
Wäldern rund um Vranov nad Dyjí einfliegen, wurde
am 2. 5. 2003 eine Höchstzahl von 20 Ind. festgestellt
(VŠ, DH). Pollheimer (2001) schätzt die Größe der
Brutpopulation der Hohltaube im NPT auf 42–44
Paare.
Nach dem Verlassen des Nestes sind die Hohltauben
in der Agrarlandschaft des Untersuchungsgebietes oder
seiner Umgebung anzutreffen, oft in gemeinsamen
Trupps mit Ringeltauben – z. B. im Jahr 2003 hielten
sich vom 11. 9. bis zum 3. 10. bis zu 40 Hohltauben
und 130 Ringeltauben zwischen Lukov und Bezkov
auf. Nacheinander wurden 3 juv. Hohltauben tot
unter einem eisernen Hochspannungs-Leitungsmast
gefunden, auf dessen Drähten sie mit Vorliebe gesessen
hatten (VŠ). In den letzten 10 Jahren verlassen die
Hohltauben ihre Brutplätze auch im Winter nicht
gänzlich, was Beobachtungen aus Braitava belegen – am
20. 1. 2007 wurde ein rufendes Männchen verzeichnet
(AK in verb.), ebenso 23. 2. 2011 (VŠ, MV), 2 Ind.
wurden hier auch am 26. 2. 2006 festgestellt (MV).
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Columba palumbus
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Holub hřivnáč je palearktický druh s převážně evropským areálem, žije i v severní Africe, Střední až západní
Asii a příležitostně zasahuje i na střední Sibiř. Na území
ČR je hojný, v posledních desetiletích jeho početnost
silně roste. Od 50. let začal pronikat i do měst (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku patří k běžným druhům,
jeho hnízdění je v posledních letech známo i z území
města Znojma (AR, VŠ).

Die Ringeltaube ist eine paläarktische Art mit vorwiegend europäischem Verbreitungsgebiet, die aber auch
in Nordafrika und Mittel- bis Westasien lebt und gelegentlich auch Mittelsibirien erreicht. In Tschechien
ist sie häufig, in den letzten Jahrzehnten wächst ihre
Zahl stark an. Seit den 1950er Jahren beginnt sie, auch
in die Städte vorzudringen (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo gehört sie zu den verbreiteten Arten,
in den letzten Jahren wurden Bruten auch aus der Stadt
Znojmo selbst bekannt (AR, VŠ).
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Situace v NPP/NPT (197 údajů; Z–119/V–78)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně a početně hnízdí, zaznamenáván
od 4. března do 12. října v hejnech až
350 jedinců. Preferuje západní část sledovaného
území.
Ve sledovaném území holub hřivnáč pravidelně a početně hnízdí. Obývá nejrůznější typy lesa, ale
i kulturní krajinu ochranného pásma NPP, obsazené
hnízdo bylo nalezeno např. 18. 5. 1993 v neudržovaném sadu na Hradišti (JVa in Martiško et al. 1995),
4. 5. 1997 u Papírny (ZT in litt.) nebo 27. 4. 2002 pod
Vraní skálou (VŠ). Hnízdění páru ve starém hnízdě káně
na borovici v lese u Sealsfieldova kamene bylo zjištěno
12. 4. 2011 (VŠ, MV). Hnízdění v obcích dosud zaznamenáno nebylo. JVa (in Martiško et al. 1995)
zjistil v roce 1993 v lesních porostech mezi Mašovicemi a Hradištěm holuba hřivnáče jen v jehličnatých porostech 5. a 9.–13. věkového stupně – 4,5 párů, resp.
0,4 párů/10 ha. Pollheimer (2001) na základě známé
hnízdní hustoty odhaduje velikost populace v NPT
na 75–80 hnízdních párů.
Na jaře přilétaji hřivnáči do sledované oblasti počátkem
března, první (min. 30 ex.) byli zaznamenáni 4. 3. 2007
v údolí Hájského potoka (VŠ). Na jarním tahu lze zastihnout i početná hejna – 2. 4. 2004 bylo u Lukova
zjištěno 350 ex. (VŠ). Na hnízdištích jsou k zastižení až
do srpna, v září lze pozorovat hejna (často spolu s holuby
doupňáky) hledající potravu na polích ochranného
pásma NPP nebo v jeho sousedství – např. 17. 9. 2003
bylo 130 ex. zaznamenáno na pokosené kukuřici navazující na lesy Braitavy, přibližně stejný počet 26. 9. 2003
v polích u Lukova, 19. 9. 2007 cca 250 ex. a 2. 10. 2007
cca 100 ex. tamtéž (VŠ). Poslední hřivnáči bývají pozorováni v říjnu: 12. 10. 1993 u Mašovic cca 50 ex.
konzumovalo žaludy (JVa in Martiško et al. 1995),
25. 10. 2011 vyletěl 1 ex. z aleje u Lukova (VŠ).
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Situation im NPP/NPT
(197 Angaben; W–119/O–78)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig und in großen Zahlen, wird
vom 4. März bis zum 12. Oktober in Scharen von
bis zu 350 Exemplaren verzeichnet. Zieht den
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Die Ringeltaube brütet regelmäßig und in größeren
Zahlen im Untersuchungsgebiet. Sie bewohnt verschiedenste Waldtypen, aber auch die Kulturlandschaft in der
Schutzzone des NPP, am 18. 5. 1993 wurde z. B. in einem
ungepflegten Obstgarten bei Hradiště ein besetztes Nest
gefunden (JVa in Martiško et al. 1995), am 4. 5. 1997
bei Papírna (ZT in litt.) oder am 27. 4. 2002 unterhalb des Vraní-Felsens (VŠ). Am 12. 4. 2011 wurde in
einem alten Bussardhorst auf einer Kiefer im Wald beim
Sealsfieldův-Felsen ein brütendes Paar gefunden (VŠ,
MV). Bruten in den menschlichen Siedlungen wurde
bisher nicht verzeichnet. JVa (in Martiško et al. 1995)
fand die Ringeltaube im Jahr 1993 in den Waldbeständen zwischen Mašovice und Hradiště nur in Nadelwäldern der 5. und 9.–13. Altersstufe – 4,5 Paare bzw.
0,4 Paare/10 ha. Pollheimer (2001) schätzt die Größe
der Population im NPT ausgehend von der bekannten
Siedlungsdichte auf 75–80 Brutpaare.
Im Frühling kommen die Ringeltauben Anfang März
in das Untersuchungsgebiet, die ersten (min. 30 Ind.)
wurden am 4. 3. 2007 im Tal des Hájský-Baches verzeichnet (VŠ). Während des Frühlingszuges sind auch
große Schwärme anzutreffen – am 2. 4. 2004 wurden
bei Lukov 350 Ind. festgestellt (VŠ). An den Brutplätzen
ist die Art bis August anzutreffen, im September können
Schwärme auf der Nahrungssuche auf den Feldern
in der Schutzzone des NPP oder in seiner Umgebung
beobachtet werden (oft gemeinsam mit Hohltauben) – z. B. am 17. 9. 2003 wurden auf einem abgeernteten Maisfeld in unmittelbarer Nähe der Wälder
in Braitava 130 Ind. beobachtet, ungefähr dieselbe
Anzahl am 26. 9. 2003 auf den Feldern bei Lukov,
am 19. 9. 2007 ca. 250 Ind. und am 2. 10. 2007
ca. 100 Ind. ebendort (VŠ). Die letzten Ringeltauben werden in der Regel im Oktober beobachtet:
am 12. 10. 1993 fraßen ca. 50 Ind. bei Mašovice
Eicheln (JVa in Martiško et al. 1995), am 25. 10. 2011
flog 1 Ind. aus einer Allee bei Lukov auf (VŠ).
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Hrdlička zahradní
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Allgemeines Vorkommen
Die Türkentaube bewohnt heute fast ganz Europa und
lebt weiters von Kleinasien über Indien und China bis
nach Japan, sie ist auch nach Nordafrika vorgedrungen. In Tschechien kommt sie seit dem Jahr 1942 vor,
in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde sie
bereits auf 98 % des Gebietes festgestellt (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo wurde sie das erste Mal
im Jahr 1945 in Moravský Krumlov festgestellt (HejlMračovský 1960). Heute kommt sie praktisch in allen
Städten und Gemeinden vor.

Situation im NPP/NPT
(84 Angaben; W–14/O–70)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung

Výskyt v širším kontextu
Hrdlička zahradní obývá v současnosti téměř celou
Evropu a dále žije od Malé Asie přes Indii a Čínu
až do Japonska, pronikla i do severní Afriky. V ČR
se vyskytuje od roku 1942, v 70. letech 20. století
byla zjištěna již na 98 % území (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku byla zjištěna poprvé v roce 1945 v Moravském Krumlově (Hejl-Mračovský 1960). Dnes
se vyskytuje prakticky ve všech městech a vesnicích.

Situace v NPP/NPT (84 údajů; Z–14/V–70)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Celoroční výskyt, hnízdí ve všech obcích NPP
v celkovém počtu 60–80 párů. Zřetelně preferuje
východní část sledovaného území.
Hrdlička zahradní hnízdí pravidelně ve všech obcích
NPP či jejich blízkém okolí, patří však mezi druhy,
kterým není věnována větší pozornost. 12. 5. 1993
bylo v Gránickém údolí prokázáno hnízdění 3 párů
(JVa in Martiško et al. 1995). Velikost její hnízdní
populace lze odhadnout na 60–80 párů. Její zastoupení v otevřených biotopech ochranného pásma NPP mezi
Znojmem a Hnanicemi v letech 2002–2011 a zároveň
srovnání s početností hrdličky divoké je patrné z obr. 31.
Ve vyšších počtech bývá zaznamenávána jen v mimohnízdní době, kdy se ptáci koncentrují k místům
dostupné potravy, např. 4. 3. 2006 bylo u zemědělského
areálu v Podmolí zaznamenáno 44 ex. (VŠ).

Ganzjähriges Vorkommen, in allen Gemeinden
des NPP brüten regelmäßig 60–80 Paare. Zieht
den östlichen Teil des Untersuchungsgebietes
stark vor.
Die Türkentaube brütet regelmäßig in allen Gemeinden des NPP oder in deren naher Umgebung,
gehört aber zu den Arten, denen keine größere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Am 12. 5. 1993 wurden
im Gránické-Tal 3 Brutpaare nachgewiesen (JVa in
Martiško et al. 1995). Die Größe der Brutpopulation
kann auf 60–80 Paare geschätzt werden. Ihre Anwesenheit in den offenen Biotopen der Schutzzone des NPP
zwischen Znojmo und Hnanice in den Jahren 2002–
2011 und ein Vergleich mit den Zahlen der Turteltaube
sind in Abb. 31 ersichtlich.
In höheren Zahlen wird sie nur außerhalb der Brutzeit
verzeichnet, wo sich die Vögel an Stellen mit leicht zugänglicher Nahrung häufen, z. B. am 4. 3. 2006 wurden
beim landwirtschaftlichen Betrieb in Podmolí 44 Ind.
gesehen (VŠ).
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Allgemeines Vorkommen
Die Turteltaube bewohnt nahezu ganz Europa mit
Ausnahme eines Großteiles von Skandinavien, Dänemark und des nördlichen Großbritannien, sie lebt von
Nordafrika über den Nahen Osten und Transkaukasien
bis zum westlichen Altai. In Tschechien kommt die Art
in allen Landesteilen vor (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo gehört sie zu den verbreiteten Arten.

Situation im NPP/NPT
(113 Angaben; W–34/O–79)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Výskyt v širším kontextu
Hrdlička divoká obývá téměř celou Evropu kromě
většiny Skandinávie, Dánska a severní části Velké
Británie, žije na severu Afriky a přes Blízký Východ a Zakavkazí až po západní Altaj. V ČR se vyskytuje na celém
území (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří mezi
běžné druhy.

Regelmäßig brüten 100–120 Paare, in den
strauchartigen Biotopen in der Schutzzone des
NPP gehört sie zu den am häufigsten verzeichneten Arten. Sie wurde vom 14. April bis zum
24. September verzeichnet und zieht den östlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.

Situace v NPP/NPT (113 údajů; Z–34/V–79)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí

Denzita | Dichte

Pravidelně hnízdí 100–120 párů, v křovinatých
biotopech ochranného pásma NPP patří k nejčastěji zaznamenávaným druhům. Zjištěna byla
od 14. dubna do 24. září, preferuje východní část
sledovaného území.

5

jehličnaté porosty
Nadelwälder
listnaté porosty
Laubwälder
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Die Turteltaube gehört im Untersuchungsgebiet
zu den verbreiteten Arten. JVa (in Martiško et al. 1995)
stellte im Jahr 1993 ihre größte Dichte in den Wäldern
zwischen Mašovice und Hradiště in Nadelwäldern der
3. und 5. Altersstufe fest (die 4. Stufe war nicht vertreten) – 4,7 bzw. 4,5 Paare/10 ha (Abb. 30), durchschnittlich war sie in Nadelwäldern in einer Dichte von 2,2
Paaren/10 ha vertreten, in den Laubwäldern mit einer
Dichte von 0,6 Paaren/10 ha (JVa in litt.). Sie bewohnt
in großen Zahlen auch offene Flächen mit lockerer
Strauchvegetation in der Schutzzone des NPP – Valášek
(2005) fand hier in den Jahren 2001–2004 insgesamt
30 Nester. Während des Monitorings im Rahmen des
JPSP (Einheitliches Programm zur Zählung von Vögeln
in Tschechien) in einem Transekt durch diese Biotope
zwischen Znojmo und Hnanice in den Jahren 2002–
2011 war die Turteltaube die Art mit der höchsten
Präsenz (82,2 %), im Transekt zwischen Mašovická
střelnice und Hradiště in den Jahren 2005–2011 war sie
die dritthäufigste Art (Präsenz 61,5 %) nach der Goldammer und der Feldlerche (MV). Abb. 31 fasst die Ergebnisse des JPSP im Transekt Znojmo – Hnanice
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Obr. 30. – Denzita hrdličky divoké (páry/10 ha) v lesních porostech
mezi Mašovicemi a Hradištěm v hnízdním období roku
1993
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Abb. 30. – Dichte der Turteltaube (Paare/10 ha) in den Wäldern
zwischen Mašovice und Hradiště in der Brutperiode
des Jahres 1993
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Obr. 31. – Početnost hrdličky divoké a hrdličky zahradní zjištěná při JPSP na transektu Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot pro
každý rok byla použita hodnota vyšší)
Abb. 31. – Quantität der Turteltaube und Türkentaube errichtet während der JPSP im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011
(höherer Wert von zwei Werte für jedes Jahr wurde verwendet)

Hrdlička divoká patří ve sledovaném území k běžným
druhům. JVa (in Martiško et al. 1995) ji v roce 1993
v lesích mezi Mašovicemi a Hradištěm zjistil v nejvyšší
denzitě v jehličnatých porostech 3. a 5. věkového stupně
(4. stupeň nebyl zastoupen) – 4,7, resp. 4,5 párů/10 ha
(obr. 30), průměrně byla v jehličnatých porostech zastoupena v denzitě 2,2 párů/10 ha, v listnatých 0,6 párů/10
ha (JVa in litt.). Početně obývá také otevřené plochy
s rozvolněnými porosty křovin v ochranném pásmu
NPP – Valášek (2005) v nich v letech 2001–2004 našel
30 hnízd. Při monitoringu v rámci JPSP na transektu vedeném těmito biotopy mezi Znojmem a Hnanicemi v letech 2002–2011 byla hrdlička divoká druhem
s nejvyšší frekvencí výskytu (82,2 %), na transektu mezi
Mašovickou střelnicí a Hradištěm v letech 2005–2011
byla třetím nejčastěji zaznamenaným druhem (frekvence 61,5 %) po strnadovi obecném a skřivanovi polním
(MV). Z obr. 31, který sumarizuje výsledky JPSP
na transektu Znojmo – Hnanice, přičemž pro každý
rok byla použita vyšší zjištěná početnost druhu (MV),
je patrný jak trend početnosti hrdličky divoké v posledních 10 letech, tak srovnání s příbuznou hrdličkou
zahradní. Pollheimer (2001) pro NPT uvádí 40–50
hnízdních párů hrdličky divoké.
Ze zimovišť se hrdlička divoká vrací během dubna,
první výskyt ve sledovaném území byl zaznamenán
14. 4. 2006 u Havraníků (VŠ). V pohnízdním období
nebývá v NPP a relevantním okolí zaznamenávána v tak
početných hejnech jako jiní měkkozobí, 30 ex. zjištěných 8. 8. 2011 u zemědělského areálu v Lukově je
výjimkou. Ještě 24. 9. 2011 se tu zdržovaly 3 ex, což je
zároveň nejpozdnější výskyt druhu ve sledovaném území
(VŠ).

zusammen, wobei für jedes Jahr die höhere erfasste Zahl
der Art eingesetzt wurde (MV), zeigt die Entwicklung
der Turteltaube in den letzten 10 Jahren und einen Vergleich mit der verwandten Türkentaube. Pollheimer
(2001) führt im NPT 40–50 Brutpaare der Turteltaube an.
Aus den Winterquartieren kehrt die Turteltaube im April zurück, die erste im Untersuchungsgebiet wurde am 14. 4. 2006 bei Havraníky gesehen
(VŠ). Nach der Brutzeit wird sie im NPP und dessen
näherer Umgebung in weniger großen Schwärmen als
die anderen Tauben verzeichnet, die am 8. 8. 2011
beim landwirtschaftlichen Betrieb in Lukov festgestellten 30 Ind. stellen eine Ausnahme dar. Noch
am 24. 9. 2011 hielten sich hier 3 Ind. auf, was gleichzeitig die späteste Beobachtung dieser Art im Untersuchungsgebiet ist (VŠ).
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Cuculus canorus
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Kukačka obecná obývá celou Evropu a většinu Asie
od arktické stromové hranice po severozápadní Afriku.
Na území ČR je běžná, hojnější je v nižších a středních
polohách (Šťastný et al. 2006).

Der Kuckuck besiedelt ganz Europa und den Großteil
Asiens von der arktischen Baumgrenze bis nach Nordwestafrika. In Tschechien ist die Art weit verbreitet,
häufiger ist sie in niedrigen und mittleren Lagen
(Šťastný et al. 2006).

Situace v NPP/NPT (118 údajů; Z–36/V–82)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí, zřetelně preferuje
východní část sledovaného území. Zaznamenána
od 10. dubna do 8. září.
Ve sledovaném území je kukačka obecná zaznamenávána každoročně na řadě míst, zřetelně preferuje jeho
východní část. Samice rezavé formy byla pozorována
jen 1. 5. 2010 u Hnanic (GČ in litt.) a 9. 6. 2010 při
přeletu údolí u Papírenských skal (VB, MP, MV), možná
se jednalo o téhož jedince. Hnízdění sice prokázáno
nebylo, ale je pravděpodobné. JVa (in litt.) při kvantitativním průzkumu ptáků v hnízdním období roku 1993
v lesích mezi Mašovicemi a Hradištěm (celkem 300 ha)
pravidelně zjišťoval 1 kukajícího ƃ, výjimečně 2, ojediněle se ozvala i Ƃ, takže maximální denzita zde činila
1 ex./100 ha. Pollheimer (2001) odhaduje pro NPT
40–45 teritorií.
Na jaře jsou první kukačky ve sledovaném území
zjišťovány během dubna, první výskyt byl zaznamenán 10. 4. 2009 u Podmolí (MV). S tím, jak se ptáci
přestanou v průběhu června ozývat, údajů o výskytu
prudce ubývá, poslední kukající samec byl v NPP slyšen
24. 6. 2006 (MV), poslední jedinec byl zaznamenán
8. 9. 1993 v okraji lesa u Hradiště (JVa in litt.).

Situation im NPP/NPT
(118 Angaben; W–36/O–82)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig, zieht den östlichen Teil des
Untersuchungsgebietes stark vor. Wird von
10. April bis 8. September verzeichnet.
Der Kuckuck wird im Untersuchungsgebiet alljährlich an zahlreichen Örtlichkeiten beobachtet, wobei er
dessen östlichen Teil stark bevorzugt. Ein Weibchen der
rostroten Form wurde nur am 1. 5. 2010 bei Hnanice
(GČ in litt.) und am 9. 6. 2010 während des Überfluges des Tales bei den Papírenské-Felsen beobachtet
(VB, MP, MV), vielleicht handelte es sich um dasselbe
Exemplar. Ein liegt zwar kein konkreter Nachweis einer
Brut vor, eine regelmäßige Reproduktion im Gebiet ist
aber sehr wahrscheinlich. JVa (in litt.) stellte während
einer quantitativen Brutvogelerhebung des Jahres 1993
in den Wäldern zwischen Mašovice und Hradiště
(insgesamt 300 ha) regelmäßig 1 rufendes ƃ fest, ausnahmsweise 2, vereinzelt war auch 1 Ƃ zu hören. Die
Abundanz betrug hier demnach höchst 1 Ind. /100 ha.
Pollheimer (2001) schätzt im NPT 40–45 Territorien.
Im Frühling werden die ersten Kuckucke im Untersuchungsgebiet im April festgestellt, die erste Aufzeichnung stammt vom 10. 4. 2009 bei Podmolí (MV).
Im Laufe des Monats Juni hören die Vögel mit dem
Rufen auf und die Angaben über ihre Anwesenheit
sinken stark ab. Das letzte rufende Männchen wurde
im NPP am 24. 6. 2006 (MV) gehört, das letzte
Exemplar wurde am 8. 9. 1993 in einem Waldrand
bei Hradiště beobachtet (JVa in litt.).
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Allgemeines Vorkommen

Sova pálená je rozšířená na všech kontinentech kromě
Antarktidy. V ČR obývala ještě v 70. letech 20. století
většinu lidských sídel v nižších polohách, následoval
však rapidní pokles početnosti. V letech 2001–2003
hnízdilo 130–500 párů (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je současná hnízdní populace vázána téměř
výhradně na budky a v letech 1998–2007 zde hnízdilo
10–49 párů (Poprach 2008).

Die Schleiereule ist auf allen Kontinenten mit
Ausnahme der Antarktis verbreitet. In Tschechien
bewohnte sie noch in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts die meisten menschlichen Niederlassungen in den
Niederungen, es folgte aber eine starke Abnahme der
Bestände. In den Jahren 2001–2003 brüteten 130–500
Paare (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo ist
die heutige Brutpopulation fast ausschließlich an Brutkästen gebunden, in den Jahren 1998–2007 brüteten
hier 10–49 Paare (Poprach 2008).

Situace v NPP/NPT (23 údajů; Z–1/V–22)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí konkrétní zpráva
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Výrazně preferuje východní část sledovaného území, ale i zde ubývá. Dnes nepravidelně
hnízdní 1–2 páry, vyskytuje se celoročně.
Ve sledovaném území nachází sova pálená vhodné
biotopy pouze v ochranném pásmu NPP. Její výskyt
na vřesovištích východně od Znojma před rokem 1928
poeticky popsal Vrbka (1928): „Do koncertu se zapojuje
i...sova pálená, která sem připlachtila z kostelní věže
nedaleké vsi.“. Konkrétní údaje o hnízdění pocházejí jen
z několika obcí. V Mašovicích udává hnízdění v roce
1978 L. Fiala (in Klejdus 1980), v budově Andělského mlýna našel hnízdo 5. 4. 1986 ZT, dospělé ptáky zde
pozoroval i ve dvou letech následujících (in Martiško et
al. 1995). V Konicích bylo obsazené hnízdiště na kostele
udáváno v roce 1983, v Popicích na půdě lisovny v roce
1992. Jediným recentním hnízdištěm je budka v zemědělské farmě v Havraníkách, kde sovy pálené vyvedly
v roce 2006 2 mláďata, v roce 2008 3 mláďata, v roce
2009 hnízdily neúspěšně a v roce 2010 nezahnízdily
(Poprach 2008). Vývržky zde byly nalezeny 1. 10. 2010
(GČ in litt.). Možné hnízdění naznačuje ještě pozorování 1 ex. u fary v Popicích na jaře roku 2008 a 2009
(MVe in verb.).
O výskytu sovy pálené ve sledovaném území či v jeho
blízkosti svědčí i nepřímé údaje: její vývržky byly
nalezeny na půdě kostela v Hnanicích v roce 1991 (Zima
1991) a v roce 1995 též v rozvalinách stodoly v oblasti
Devíti mlýnů (Reiter et al. 1997). Rozbor vývržků výra
velkého z Kozích stezek v roce 1991 prokázal, že jeho
kořistí se nedávno stala i sova pálená (Obuch 1992),
vývržek výra nalezený 7. 12. 2007 v Mločím údolí (LK)
obsahoval kroužek, kterým byla 8. 7. označena sova
pálená, jež se vylíhla toho roku v saském Neichenu (cca
350 km daleko).

Situation im NPP/NPT
(23 Angaben; W–1/O–22)
MARTIŠKO et al. 1995: konkrete Angaben fehlen
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Zieht den östlichen Teil des Untersuchungsgebietes stark vor, nimmt aber auch hier ab. Heute
brüten unregelmäßig 1–2 Paare, ganzjähriges
Vorkommen.
Im Untersuchungsgebiet findet die Schleiereule nur
in der Schutzzone des NPP einen geeigneten Lebensraum. Ihr Vorkommen auf den Heiden östlich von
Znojmo vor dem Jahr 1928 wurde poetisch von Vrbka
(1928) beschrieben: „Zu diesem Konzert trägt redlich...,
ebenso die Schleiereule, die vom Turm des nahen Heidedorfes herüber gesegelt ist.“. Konkrete Brutangaben sind
nur aus wenigen Gemeinden bekannt. L. Fiala (in
Klejdus 1980) gibt im Jahr 1978 eine Brut in Mašovice
an, ZT fand am 5. 4. 1986 ein Nest im Gebäude der
Andělský-Mühle. In den folgenden zwei Jahren beobachtete er hier auch adulte Vögel (in Martiško et al.
1995). In Konice wurde im Jahr 1983 ein besetztes Nest
in der Kirche angegeben, im Jahr 1992 in Popice auf
dem Dachboden des Presswerkes. Der einzige rezente
Brutplatz ist ein Brutkasten auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in Havraníky, wo im Jahr 2006 2 Jungvögel und im Jahr 2008 3 Jungvögel ausflogen. Im Jahr
2009 brüteten sie erfolglos und im Jahr 2010 überhaupt
nicht (Poprach 2008). Am 1. 10. 2010 wurden hier
Gewölle gefunden (GČ in litt.). Auf eine mögliche Brut
deutet noch die Beobachtung von jeweils 1 Ind. bei der
Pfarre in Popice im Frühling der Jahre 2008 und 2009
hin (MVe in verb.).
Auch indirekte Hinweise deuten auf ein Vorkommen
der Schleiereule im Untersuchungsgebiet oder in seiner
unmittelbaren Nähe: im Jahr 1991 wurde auf dem
Dachboden der Kirche in Hnanice ein Gewölle der Art
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Sovy se často stávají oběťmi dopravního provozu
(Berka 2008), což potvrzuje nález sovy pálené sražené
v místě nadjezdu silnice Znojmo – Hnanice nad železnicí u Nového Šaldorfa (18. 2. 2009, LK).

Výreček malý
Zwergohreule

gefunden (Zima 1991), im Jahr 1995 auch in einer verfallenen Scheune im Bereich von Devět mlýnů (Reiter
et al. 1997). Die Untersuchung von Uhu-Gewöllen aus
Kozí stezky aus dem Jahr 1991 zeigte, dass auch eine
Schleiereule unlängst zu seiner Beute geworden war
(Obuch 1992), ein am 7. 12. 2007 im Salamandertal
gefundenes Uhu-Gewölle (LK) enthielt einen Ring,
mit dem am 8. 7. eine Schleiereule markiert worden
war, die in demselben Jahr im sächsischen Neichen geschlüpft war (ca. 350 km entfernt).
Eulen fallen oft dem Straßenverkehr zum Opfer
(Berka 2008), was der Fund einer Schleiereule bestätigt, die an der Straßenüberführung Znojmo – Hnanice
über den Bahngleisen bei Nový Šaldorf gefunden wurde
(18. 2. 2009, LK).
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Otus scops
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Centrum rozšíření výrečka malého leží v jižní a východní
Evropě, jež tvoří více než 50 % jeho hnízdního areálu.
V ČR je vzácný, hnízdění bylo doloženo jen v roce 1998
v Bílých Karpatech (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je zaznamenáván velmi zřídka (mimo NPP 3 hodnověrné údaje), opakovaně uváděné hnízdění u Vrbovce
(Fiala et al. 2007) není nijak dokumentováno, třebaže
by to nebylo obtížné.

Der Mittelpunkt der Verbreitung der Zwergohreule
liegt in Süd- und Osteuropa, wo mehr als 50 % ihres
Brutgebietes liegen. In Tschechien ist sie selten, eine
Brut wurde nur im Jahr 1998 in den Weißen Karpaten
belegt (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo
wird sie sehr selten registriert (3 glaubwürdige Angaben
außerhalb des NPP), das wiederholt angeführte Brüten
bei Vrbovec (Fiala et al. 2007) wurde auf keine Weise
dokumentiert, obwohl dies nicht sonderlich schwierig
gewesen wäre.

Situace v NPP/NPT (3 údaje; Z–0/V–3)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí zpráva
POLLHEIMER 2001: neuveden
Typický hlas samce zaznamenán v červnu 1976
a 2009 u Havraníků.
Ve sledovaném území je výskyt výrečka udáván jen
z okolí Havraníků. 30. 5. a 17. 6. 1976 byl hlas samce
zaznamenán z porostu starých osik na okraji lesa
(Fiala et al. 2007), údaj v práci Klejdus (1980) pocházející od stejného pozorovatele je ovšem datovaný
20.–30. 6. 1976 – přítomnost druhu, který byl v daném
regionu vždy extrémně vzácný, tedy není podložena ani
přesným datem výskytu. 18. 6. 2009 kolem 23 hod.
slyšela typické volání výrečka za vesnicí směrem k lesu
DB (in verb.), zooložka Správy CHKO Beskydy. I když
tuto sovu ze své dosavadní praxe neznala, určila ji
na základě znalosti hlasů jiných našich druhů sov a srovnáním s nahrávkami. Následné pokusy potvrdit přítomnost výrečka na dané lokalitě byly neúspěšné.
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Situation im NPP/NPT
(3 Angaben; W–0/O–3)
MARTIŠKO et al. 1995: fehlende Informationen
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Im Juni 1976 und 2009 wurde bei Havraníky der
typische Gesang des Männchens verhört.
Ein Vorkommen der Zwergohreule wird im Untersuchungsgebiet nur aus der Umgebung von Havraníky
angegeben. Am 30. 5. und am 17. 6. 1976 wurde die
Stimme eines Männchens in einem alten Espenbestand
am Waldrand verzeichnet (Fiala et al. 2007), die Angabe
in der Arbeit Klejdus (1980) stammt von demselben
Beobachter, wird aber am 20.–30. 6. 1976 angeführt –
die Anwesenheit der Art, die in dieser Region immer
extrem selten war, ist also nicht einmal durch ein genaues
Beobachtungsdatum dokumentiert. Am 18. 6. 2009 um
23 Uhr hörte DB (in verb.), die Zoologin des Naturschutzgebietes Beskydy, das typische Rufen der Zwerg-
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ohreule hinter der Ortschaft in Richtung zum Wald hin.
Sie kannte diese Eule aus ihrer bisherigen Praxis nicht,
bestimmte sie aber aufgrund ihrer Kenntnis der anderen
tschechischen Eulenarten und aufgrund von Vergleichen mit Tonaufnahmen. Darauffolgende Versuche, die
Anwesenheit der Zwergohreule an diesem Ort zu bestätigen, waren erfolglos.

Výr velký
Uhu
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Allgemeines Vorkommen
Der Uhu ist eine weit verbreitete Art, die einen Großteil
Europas und Asiens mit Ausnahme der nördlichsten
Gebiete besiedelt und bis in das subsaharische Afrika
hineinreicht. In Tschechien bevorzugt er bewaldete Gebiete in mittleren Lagen, die an offene Flächen
angrenzen, wo er jagt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde er hier nahezu ausgerottet. Erst nach der
gesetzlichen Unterschutzstellung begannen sich seine
Bestände allmählich zu erholen (Šťastný et al. 2006).
Traditionelle Brutplätze in der Region Znojmo sind
tiefere Täler größerer Flüsse (Thaya, Jevišovka, Rokytná,
Jihlava), in den letzten Jahren wird ein Vordringen in
die Auwälder verzeichnet (Horal & Škorpíková 2011).

Situation im NPP/NPT
(132 Angaben; W–81/O–51)
Výskyt v širším kontextu
Výr velký je stálým druhem obývajícím velkou část
Evropy a také Asie kromě nejsevernějších partií,
zasahuje až do subsaharské Afriky. V ČR dává přednost
lesnatým oblastem ve středních nadmořských výškách
sousedícím s otevřenými plochami, kam vylétá na lov.
Na počátku 20. století byl u nás téměř vyhuben. Stavy
se začaly pozvolna zvedat až po vyhlášení jeho zákonné
ochrany (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku jsou tradičními hnízdišti hlubší údolí větších řek (Dyje, Jevišovky, Rokytné, Jihlavy), v posledních letech je zaznamenáváno pronikání do lužních lesů (Horal & Škorpíková 2011).

Situace v NPP/NPT (132 údajů; Z–81/V–51)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt. Pravidelně hnízdí, v posledních letech nárůst populace na 12–15 párů.

MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen. Brütet regelmäßig,
in den letzten Jahren ist die Population auf
12–15 Paare angewachsen.
Ein Brutvorkommen des Uhus im Untersuchungsgebiet war schon zu Ende des 19. Jahrhunderts bekannt.
Dalberg (1884) führte in seiner Nachricht über die
Erlegung von 1 Ind. in der Umgebung von Dačice
vom 14. 10. 1884 an, dass der nächstgelegene Brutplatz
auf den Felsen des Thayatales bei Bítov und Vranov
liegt, gleichzeitig drückte sein Artikel bildlich die hartnäckige Verfolgung des Uhus (sowie der Greifvögel)
in dieser Zeit aus – von vier Uhus, die seit dem Jahr
1830 in der Region Dačice beobachtet worden waren,
wurden zwei geschossen, zweien gelang es, zu entkommen. Außerdem wurden dort in den vorhergehenden
10–12 Jahren 6 Adler und 1 Fischadler geschossen.
Auch Peřinka (1904, 1906) kannte den Uhu aus der
Umgebung von Znojmo und Vranov, Vrbka (1928),
der nach dem Jahr 1888 in Znojmo tätig war, nannte
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Hnízdění výra velkého ve sledovaném území bylo
známo již na konci 19. století. Dalberg (1884)
ve zprávě o ulovení 1 ex. na Dačicku 14. 10. 1884
uvedl, že druh hnízdí nejblíže na skalách dyjského údolí
u Bítova a Vranova, zároveň jeho článek dokonale ilustruje úporné pronásledování výrů (a také dravců) v té
době – ze čtyř výrů pozorovaných na Dačicku od roku
1830 byli dva zastřeleni a dvěma se podařilo uniknout,
navíc tam bylo za posledních 10–12 let zastřeleno 6 orlů
a 1 orlovec. Výra z okolí Znojma i Vranova nad Dyjí
znal i Peřinka (1904, 1906), Vrbka (1928), který
ve Znojmě působil po roce 1888, jej v Obrázcích z Kraví
hory označil za krále vřesoviště. Blatný (1951) udává
hnízdění výra velkého v Podyjí na pěti místech. Konkrétnější údaje publikuje Klejdus (1980), který s odkazem
na lesní personál uvádí hnízdění 3 párů podél řeky Dyje
u Lukova a 4 párů u Podmolí, 1 páru na Ledových slujích
v letech 1963–64 (Kopečný) a dalších párů od roku
1974 ve skalnatém údolí Dyje u Havraníků a Hradiště.
Hnízdění u Vranova nad Dyjí a Hradiště v roce 1977
znal M. Stehlík, v roce 1983 u Havraníků T. Rothröckl (in Vlašín & Eleder 1988). BJ (in Martiško et
al. 1995 a in litt.) zjistil v NPP 7 hnízdních lokalit –
Králův stolec, nad Papírnou, Devět mlýnů, u Liščí skály,
Vraní skála, Hardeggská skála a Ledové sluje. V roce
1993 znal 3 hnízda (4 a 2 pull., třetí hnízdo nepří-

ihn in seinen Bildern von der Kuhbergheide den König
der Heide. Blatný (1951) gibt Brutplätze an fünf
Stellen in Podyjí an. Konkretere Angaben publiziert
Klejdus (1980), der in Bezug auf Aussagen des Forstpersonals 3 brütende Paare entlang der Thaya bei Lukov
und 4 Paare bei Podmolí anführt, weiters 1 Paar
in Ledové sluje in den Jahren 1963–64 (Kopečný) sowie
weitere Paare nach dem Jahr 1974 im felsigen Tal der
Thaya bei Havraníky und Hradiště. M. Stehlík wusste
im Jahr 1977 von einem Brüten bei Vranov nad Dyjí
und bei Hradiště, im Jahr 1983 berichtete T. Rothröckl
(in Vlašín & Eleder 1988) von einer weiteren Brut. BJ
(in Martiško et al. 1995 und in litt.) stellte im NPP
7 Brutplätze fest – Králův stolec, oberhalb von Papírna,
Devět mlýnů, beim Liščí-Felsen, Vraní-Felsen, Hardegger Felsen und Ledové sluje. Im Jahr 1993 wusste er
von 3 Horste (4 und 2 pull., das dritte Nest war unzugänglich) und stellte Uhus an zwei weiteren Stellen
fest, im Jahr 1994 fand er 5 Horste (1, 2 und 2–3 pull.,
1 erfolgloses Brut und 1 unzugängliches Horst)
und nahm weitere Horste an. Im Jahr 1995 stellte er
Horste mit 1, 2 und 2 pull. fest, in einem Nest waren
zwei zerstörte Eier. Im Laufe der folgenden Jahre, besonders nach dem Jahr 2000, kommen auch Angaben
aus weiteren Lokalitäten hinzu. Rufende Männchen oder
Paare bzw. besetzte Horste werden wiederholt in fol-

Obr. 32. – Lokalizace teritorií výra velkého v NPP/NPT známých v období 1991–2011 a 2005–2011
Abb. 32.– Die Lokalisation der Territorien des Uhus im NPP/NPT in den Jahren 1991–2011 und 2005–2011

174

Sovy | Eulen

stupné) a zjistil výry na dalších dvou místech, v roce
1994 našel 5 hnízd (1, 2 a 2–3 pull., 1 hnízdění neúspěšné a 1 hnízdo nepřístupné) a další hnízdění předpokládal. V roce 1995 zjistil hnízda s 1, 2 a 2 pull.,
na jednom hnízdě byla zničena dvě vejce. V průběhu
dalších let, především pak po roce 2000, přibývá údajů
i z dalších lokalit. Opakovaně jsou volající samci nebo
páry, případně obsazená hnízda, registrováni z Braitavy,
Kozích stezek, nad Širokou loukou u Mašovic, Feliciina údolí u Vranova nad Dyjí, ze Schwalbenfelsen, v některých letech pak z Onšovské rokle, okolí Čížovského
lesního rybníka, Steinerne Wand, skal nad Znojemskou
přehradou, na Příčkách nebo Hraběcí hoře. Pollheimer (2001) zjistil v roce 2000 na území NPT 4–5 teritorií výra velkého, další 2 uvádí pro českou stranu. V roce
2009 prokázal se svými spolupracovníky 10 teritorií
(9 volajících párů), z toho 4 na české straně. Z lokalit
výše nejmenovaných udává 2 teritoria v údolí Fugnitze,
1 teritorium v ústí Kajabachu a 1 v Kirchenwaldu,
2 současně volající páry zaznamenal navíc v oblasti
Vraní skály (Pollheimer et al. 2010). Celkem je tedy
na území NPP/NPT dnes známo nejméně 22 teritorií.
Na obr. 32, který ukazuje jejich lokalizaci, jsou teritoria
obsazená až po roce 2005 odlišena, takže je jasně patrné,
že z optimálních hnízdišť na skalách a skalnatých svazích
dyjského kaňonu se výři v posledních cca 5 letech rozšířili i do lesů mimo údolí Dyje. Je pravděpodobné, že
ne všechna teritoria jsou každoročně obsazena, aktuální
velikost hnízdní populace výra velkého ve sledovaném
území lze odhadnout na 12–15 párů. Výsledná denzita
11,4–14,3 párů na 100 km2 je velmi vysoká (Hora et
al. 2010 udávají nejvyšší denzitu 10,5 párů/100 km2
v Českém ráji) a zřejmě se blíží možnému maximu,
takže výři začali hledat vhodná hnízdiště i v okolí, v biotopech pro ně donedávna zcela netypických, např.
v lužních lesích (Zuna-Kratky et at. 2000, Horal &
Škorpíková 2011).
Dosti často jsou na skalních výchozech dyjského údolí
nacházena trhaniště výrů, byly na nich identifikovány
zbytky kachny divoké, bažanta obecného, káně lesní,
poštolky obecné, čejky chocholaté, sluky lesní, holubů,
sýčka obecného, puštíka obecného, kalouse ušatého,
datla černého, sojky obecné, ježků a hrabošů (LK,
VŠ, OZ). Systematicky se potravou výra ve sledovaném území zabýval Obuch (1992), doplněné výsledky
uvádějí též Reiter et al. (1997). Ve vývržcích výrů nasbíraných v letech 1991–1995 na šesti lokalitách v NPP
byli z ptáků jako nejpočetněji zastoupená kořist zjištěni
puštík obecný (53 ex.), holub domácí (39 ex.), koroptev
polní (28 ex.), bažant obecný (27 ex.), kos černý
(24 ex.), kalous ušatý (21 ex.) a kachna divoká (20 ex.).
Z dravců byla nejčastější kořistí káně lesní (11 ex.), zastoupeni byli dále poštolka obecná (7 ex.), jestřáb lesní
(3 ex.) a krahujec obecný (2 ex.). Z dalších zajímavých
druhů se objevili potápka černokrká (1 ex.), potápka
malá (15 ex.), čírka modrá (1 ex.), křepelka polní (2 ex.),
chřástal vodní (3 ex.), sluka lesní (4 ex.), holub doupňák
(15 ex., přitom hřivnáč byl zjištěn jen dvakrát), sova

genden Lokalitäten registriert: Braitava, Kozí stezky,
oberhalb der Široká-Wiese bei Mašovice, Feliciino-Tal
bei Vranov nad Dyjí, Schwalbenfelsen, in einigen Jahren
Onšovská-Schlucht, Umgebung des Čížovský lesníTeiches, Steinerne Wand, Felsen oberhalb des Stausees
Znojmo, Příčky und Hraběcí-Berg. Pollheimer
(2001) stellte im Jahr 2000 auf dem Gebiet des NPT
4–5 Uhu-Territorien fest, auf der tschechischen Seite
führt er weitere 2 an. Im Jahr 2009 wies er mit seinen
Mitarbeitern 10 Reviere nach (davon allein 9 rufende
Paare), davon 4 auf der tschechischen Seite. Außer den
oben angeführten Lokalitäten führt er 2 Territorien im
Fugnitztal an, 1 Revier an der Mündung des Kajabaches
und eines im Kirchenwald, außerdem verzeichnete er im
Bereich des Vraní-Felsens 2 gleichzeitig rufende Paare
(Pollheimer et al. 2010). Insgesamt sind also heute
auf dem Gebiet des NPP/NPT mindestens 22 Reviere
bekannt. In Abb. 32, die ihre Lage zeigt, sind die nach
dem Jahr 2005 besetzten Territorien anders gefärbt und
es ist klar ersichtlich, dass sich die Uhus in den letzten
5 Jahren aus den optimalen Brutplätzen auf den Felsen
und schroffen Abhängen der Thayaschlucht auch in die
Wälder außerhalb des Thayatales verbreitet haben.
Wahrscheinlich werden nicht alle Territorien alljährlich
besetzt, die aktuelle Größe der Brutpopulation des Uhus
im Untersuchungsgebiet kann auf 12–15 Paare geschätzt
werden. Die resultierende Dichte von 11,4–14,3 Paaren
pro 100 km2 ist sehr hoch (Hora et al. 2010 führen im
Český ráj eine Höchstdichte von 10,5 Paaren/100 km2
an) und nähert sich wahrscheinlich dem möglichen
Höchstwert, weshalb die Uhus begonnen haben, auch in
der Umgebung geeignete Brutplätze zu suchen, und
zwar auch in bisher vollkommen untypischen Biotopen,
z. B. in Auwäldern (Zuna-Kratky et al. 2000, Horal &
Škorpíková 2011).
Auf Felsvorsprüngen im Thayatal werden recht oft
Rupfplätze von Uhus gefunden, wo Reste folgender
Beutetiere identifiziert wurden: Stockente, Fasan, Mäusebussard, Turmfalke, Kiebitz, Waldschnepfe, Tauben,
Steinkauz, Waldkauz, Waldohreule, Schwarzspecht,
Eichelhäher, Igel und Feldmaus (LK, VŠ, OZ). Mit der
Nahrung des Uhus im Untersuchungsgebiet beschäftigte sich systematisch Obuch (1992), ergänzende Ergebnisse führen auch Reiter et al. (1997) an. In UhuGewöllen, die in den Jahren 1991–1995 an sechs
Lokalitäten im NPP gesammelt wurden, waren meist
folgende Vögel vertreten: die häufigste Beute war der
Waldkauz (53 Ind.), dann die Straßentaube (39 Ind.),
das Rebhuhn (28 Ind.), der Fasan (27 Ind.), die Amsel
(24 Ind.), die Waldohreule (21 Ind.) und die Stockente
(20 Ind.). Die häufigste Beute aus den Reihen der Greifvögel war der Mäusebussard (11 Ind.), vertreten waren
auch der Turmfalke (7 Ind.), der Habicht (3 Ind.) und
der Sperber (2 Ind.). Weitere interessante Arten waren
der Schwarzhalstaucher (1 Ind.), der Zwergtaucher
(15 Ind.), die Knäkente (1 Ind.), die Wachtel (2 Ind.),
die Wasserralle (3 Ind.), die Waldschnepfe (4 Ind.), die
Hohltaube (15 Ind., die Ringeltaube wurde nur zweimal
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pálená (1 ex.), výr velký (4 ex.), sýček obecný (1 ex.)
nebo ořešník kropenatý (1 ex.).

Kulíšek nejmenší
Sperlingskauz

festgestellt), die Schleiereule (1 Ind.), der Uhu (4 Ind.),
der Steinkauz (1 Ind.) und der Tannenhäher (1 Ind.).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Kulíšek nejmenší obývá souvisle asi 600–1000 km široký
pás boreálních jehličnatých lesů od Norska přes severní
Evropu a Sibiř až po Sachalin a Střední Asii. Izolované a zřejmě postglaciální reliktní populace žijí v chladné
montánní zóně střední Evropy. V ČR se v 70. letech
20. století vyskytoval téměř výhradně v jižních a západních Čechách, v posledních desetiletích se šíří (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku nebyl jeho výskyt dosud
doložen.

Situace v NPP/NPT (1 údaj; Z–1/V–0)

Der Sperlingskauz bewohnt einen zusammenhängenden, 600–1000 km breiten Streifen borealer Nadelwälder von Norwegen über Nordeuropa und Sibirien bis
Sachalin und Mittelasien. In der kühlen Montanzone
Mitteleuropas leben isolierte, wahrscheinlich postglaziale Reliktpopulationen. In Tschechien kam er in den
70er Jahren des 20. Jahrhunderts nahezu ausschließlich
in Süd- und Westböhmen vor, in den letzten Jahrzehnten wächst sein Verbreitungsgebiet (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo wurde sein Vorkommen
bisher nicht nachgewiesen.

MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: zimní host

Situation im NPP/NPT (1 Angabe; W–1/O–0)

Registrován v NPT jako zimní host v období
1998–2000.
V NPP nebyl výskyt kulíška nejmenšího dosud přesvědčivě doložen. Podle poznámek V. Čapka k chystanému dílu Ornis Oslavanensis z konce 19. století vlastní
preparát neznámého původu gymnázium ve Znojmě
(JVa in litt.). V ČR se nejbližší hnízdiště obsazená
v letech 2001–2003 nacházejí na Třebíčsku a Jindřichohradecku (Šťastný et al. 2006), cca 30 km od sledovaného území. Na rakouském území je nejbližší možné hnízdění udáváno z východního Waldviertelu v oblasti mezi řekami Thaya a Kamp (Dvorak et al.
1993), cca 20 km od sledovaného území. Pollheimer
(2001, in litt.) kulíška pro území NPT zařadil do kategorie „zimní host“ s odkazem na pozorování K. Nadlera,
který v zimním období let 1998–2000, kdy byla v celém
severním Rakousku zaznamenána velká invaze kulíšků
nejmenších, zjistil 1 ex. u Hardeggu. K. Nadler (in litt.)
lokalizuje pozorování do východní části NPT, přesnější
údaje neposkytl.
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MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: Wintergast
Wurde im Zeitraum 1998–2000 als unregelmäßiger Wintergast im NPT verzeichnet.
Im NPP wurde das Vorkommen des Sperlingskauzes
bisher nicht auf überzeugende Weise belegt. Nach Anmerkungen von V. Čapek zum vorbereiten Werk Ornis
Oslavanensis aus dem Ende des 19. Jahrhunderts besitzt
das Gymnasium in Znojmo ein Präparat unbekannten Ursprunges (JVa in litt.). Die am nächsten gelegenen Brutplätze in Tschechien wurden in den Jahren
2001–2003 besetzt und befinden sich in der Umgebung
von Třebíč und Jindřichův Hradec (Šťastný et al.
2006), ca. 30 km vom Untersuchungsgebiet entfernt.
Auf österreichischem Gebiet wird das nächstgelegene,
mögliche Brutvorkommen aus dem östlichen Waldviertel im Bereich zwischen den Flüssen Thaya und Kamp
angeführt (Dvorak et al. 1993), ca. 20 km vom Untersuchungsgebiet entfernt. Pollheimer (2001, in litt.)
nahm den Sperlingskauz auf dem Gebiet des NPT
in die Kategorie „Wintergast“ auf, und zwar aufgrund
von Beobachtungen von K. Nadler, der während der
Winter 1998–2000, als in ganz Nordösterreich eine
Invasion der Sperlingskauze verzeichnet wurde, 1 Ind.
bei Hardegg feststellte. K. Nadler (in litt.) lokalisiert die
Beobachtung in den östlichen Teil NPT, er bietete keine
genauere Angaben.
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Sýček obecný
Steinkauz
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Allgemeines Vorkommen
Der Steinkauz bewohnt den Großteil Europas und
Asiens mit Ausnahme der nördlichsten Teile, er lebt
auch in Nordafrika und auf der Arabischen Halbinsel.
In Tschechien bewohnt er die offene Agrarlandschaft
und ist heute fast ausschließlich an menschliche Siedlungen gebunden. Nach dem Jahr 1990 wurde eine
starke Abnahme seiner Bestände festgestellt (Šťastný
et al. 2006). Auch in der Region Znojmo ist die Art
beinahe verschwunden, heute werden hier ca. 10 Brutplätze verzeichnet (VŠ).

Výskyt v širším kontextu
Sýček obecný obývá většinu Evropy a Asie kromě nejsevernějších částí, žije na severu Afriky a na Arabském
polostrově. V ČR je obyvatelem otevřené zemědělské
krajiny, dnes téměř výhradně vázaným na lidská sídla.
Po roce 1990 byl zaznamenán prudký pokles početnosti
(Šťastný et al. 2006). Také na Znojemsku druh prakticky vymizel, dnes je zde evidováno cca 10 hnízdišť (VŠ).

Situace v NPP/NPT (9 údajů; Z–1/V–8)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuveden
Dříve zřejmě běžně hnízdil ve východní části sledovaného území, poslední údaj o výskytu z roku
1997.
První údaj o výskytu sýčka obecného ve sledovaném území podává Vrbka (1928), který ve Znojmě
působil po roce 1888. Ve svém poetickém líčení života
přírody na Kraví hoře u Znojma napsal: „Do koncertu se
zapojuje i sýček daleko znějícím půůůjď.“ Dalších téměř
sto let sýčka nikdo neuvádí, je však velmi pravděpodobné, že se v obcích ochranného pásma (především
jižně od Znojma) běžně vyskytoval. Z Popic je udáváno
hnízdění na půdě kostela v letech 1975, 1982 a 1990,
1 ex. byl v této obci zaznamenán také 9. 6. 1989 na půdě
stodoly (Fiala et al. 2007) a hlas 1 ex. byl registrován
i 2. 6. 1990 (Pelz 1990). 2. 10. 1991 zaznamenal hlas
1 ex. u bývalé střelnice u Vranova nad Dyjí V. Hanák
(in Reiter 1994). 16. 5. 1995 našel LK (in litt.) čerstvě
uloveného sýčka v hnízdě výra nad Papírnou, mohl však
pocházet z lokality mimo sledované území, pravděpodobně z nejbližšího recentního hnízdiště v areálu zemědělské farmy Šatov. Dosud posledním údajem o výskytu
druhu ve sledovaném území je registrace 1 ex. u Konic
11. 5. 1997 (Fiala et al. 2007).

Situation im NPP/NPT
(9 Angaben; W–1/O–8)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Früher brütete er wohl zahlreich im östlichen
Teil des Untersuchungsgebietes, die letzte Angabe
über sein Vorkommen stammt aus dem Jahr
1997.
Die erste Angabe über das Vorkommen des Steinkauzes
im Untersuchungsgebiet stammt von Vrbka (1928), der
nach dem Jahr 1888 in Znojmo tätig war. In seiner poetischen Beschreibung der Natur in Kuhberg bei Znojmo
schrieb er: “Zu diesem Konzert trägt redlich der Steinkauz
mit seinem weithin hallenden: Tuit!“. In den nächsten fast
einhundert Jahren wird der Steinkauz von keinem Autor
angeführt, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Art
in den Gemeinden in der Schutzzone (vor allem südlich
von Znojmo) häufig vorkam. In den Jahren 1975, 1982
und 1990 wird ein Brüten am Dachboden der Kirche
in Popice angeführt, 1 Ind. wurde in dieser Gemeinde
auch am 9. 6. 1989 am Dachboden einer Scheune
verzeichnet (Fiala et al. 2007) und die Stimme von 1
Ind. wurde am 2. 6. 1990 (Pelz 1990) auch gehört.
Am 2. 10. 1991 verzeichnete V. Hanák (in Reiter
1994) die Rufe von 1 Ind. am ehemaligen Schießplatz bei Vranov nad Dyjí. Am 16. 5. 1995 fand LK
(in litt.) einen frisch erjagten Steinkauz im Nest eines
Uhus oberhalb von Papírna, der aber von außerhalb
des Untersuchungsgebietes gestammt haben könnte,
wahrscheinlich vom nächstgelegenen rezenten Brutplatz
auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs
in Šatov. Die bisher letzte Angabe über ein Vorkommen
der Art im Untersuchungsgebiet ist 1 Ind. bei Konice
vom 11. 5. 1997 (Fiala et al. 2007).
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Puštík obecný
Waldkauz
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Allgemeines Vorkommen
Das Verbreitungsgebiet des Waldkauzes umfasst Europa
und Asien von Portugal bis Korea. Mit seiner breit gefächerten Verbreitung von den Niederungen bis in die
Gebirge ist er die in Tschechien häufigste Eule, langfristige Änderungen seiner Populationszahlen wurden nicht
verzeichnet (Šťastný et al. 2007).

Situation im NPP/NPT
(114 Angaben; W–73/O–41)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen. Regelmäßig brüten
55–60 Paare.

Výskyt v širším kontextu
Areál puštíka obecného zahrnuje Evropu a Asii od Portugalska po Koreu. V ČR je nejhojnější sovou s velmi
širokým rozšířením od nížin až do hor, dlouhodobé
změny početnosti nebyly u něj zaznamenány (Šťastný
et al. 2007).

Situace v NPP/NPT (114 údajů; Z–73/V–41)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt. Pravidelně hnízdí 55–60 párů.
Houkající puštíci jsou registrováni v lesích celého sledovaného území, poněkud však preferují jeho západní
část. Hnízdění bylo prokázáno mnohokrát, např.
nálezem hnízda u Podmolí a na Braitavě v roce 1993
(BJ in Martiško et al. 1995), v letech 1986, 1988,
1992 a 1994 hnízdil pár ve stejném hnízdě u Andělského mlýna (ZT in Martiško et al. 1995), 4 vejce
zde byla nalezena i v roce 1997 (ZT in litt.). Tradičním hnízdištěm je i zřícenina Nového Hrádku, kde byl
na Starém hradu 13. 4. 2002 nalezen 1 pull. (VŠ) nebo
12. 5. 2004 3 pull. (VK). V roce 2009 puštíci hnízdili
neúspěšně (PBa in verb.). Velikost hnízdní populace je
odhadována na 45–50 párů. Pollheimer et al. (2010)
udávají pro NPT v roce 2008 11 teritorií, jen v severním
Fugnitztalu zaznamenali současně 7 volajících ƃ.
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Rufende Waldkäuze werden in den Wäldern des
gesamten Untersuchungsgebietes registriert, sie ziehen
allerdings den westlichen Teil vor. Es wurden zahlreiche Bruten nachgewiesen, z. B. durch den Fund von
Nestern in Podmolí und Braitava im Jahr 1993 (BJ
in Martiško et al. 1995), in den Jahren 1986, 1988,
1992 und 1994 brütete ein Paar in demselben Nest bei
der Andělský-Mühle (ZT in Martiško et al. 1995),
im Jahr 1997 wurden hier 4 Eier gefunden (ZT in litt.).
Ein traditioneller Brutplatz ist auch die Burgruine Nový
Hrádek, wo am 13. 4. 2002 in der alten Burg (Starý
hrad) 1 pull. (VŠ) und am 12. 5. 2004 3 pull. (VK)
gefunden wurden. Im Jahr 2009 brüteten die Waldkäuze hier erfolglos (PBa in verb.). Die Größe der Brutpopulation wird auf 45–50 Paare geschätzt. Pollheimer
et al. (2010) geben im Jahr 2008 im NPT 11 Territorien
an, allein im nördlichen Fugnitztal wurden gleichzeitig
7 rufende ƃ verhört.
Mit der Nahrung des Waldkauzes im Untersuchungsgebiet beschäftigte sich systematisch Obuch (1992),
ergänzende Ergebnisse führen auch Reiter et al. (1997)
an. In Gewöllen, die in den Jahren 1991–1995 an fünf
Lokalitäten im NPP gesammelt wurden, war der häufigste Beutevogel die Singdrossel (54 Ind.), weiters der
Buchfink (41 Ind.), die Kohlmeise (34 Ind.), der Kleiber
(26 Ind.), das Rotkehlchen (23 Ind.), der Halsbandschnäpper und der Kernbeißer (22 Ind.). Zu den interessanten Funden gehörten auch der Sperber (1 Ind.),
der Mäusebussard (1 Ind.) und der Blutspecht (4 Ind.).

Sovy | Eulen

Potravou puštíka se ve sledovaném území systematicky
zabýval Obuch (1992), doplněné výsledky uvádějí též
Reiter et al. (1997). Ve vývržcích nasbíraných v letech
1991–1995 na pěti lokalitách v NPP byli z ptáků jako
nejpočetněji zastoupená kořist zjištěni drozd zpěvný
(54 ex.), pěnkava obecná (41 ex.), sýkora koňadra
(34 ex.), brhlík lesní (26 ex.), červenka obecná (23 ex.),
lejsek bělokrký a dlask tlustozobý (22 ex.). K zajímavým
zjištěným druhům patřili také krahujec obecný (1 ex.),
káně lesní (1 ex.) nebo strakapoud jižní (4 ex.).

Kalous ušatý
Waldohreule
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Allgemeines Vorkommen
Die Waldohreule besiedelt den Großteil Europas und
Asiens mit Ausnahme der nördlichsten Gebiete. Sie
lebt auch in Nordamerika, von Südkanada bis in den
Süden der USA. Nach dem Waldkauz ist sie unsere
zweithäufigste Eule. Ihre Brutverbreitung in Tschechien
ist mehr oder weniger gleichmäßig und stabil (Šťastný
et al. 2006). Auch in der Region Znojmo ist sie häufig
anzutreffen, zahlreicher in den Niederungen im südöstlichen Teil. Hier befinden sich auch die winterlichen
Sammelplätze, wo alljährlich bis zu einige Dutzend
Exemplare am Tageseinstand gemeinsam rasten (z. B.
waren es im Winter 2004/05 ca. 140 Ind. an 13 Stellen
– Škorpíková et al. 2005).

Situation im NPP/NPT
(35 Angaben; W–15/O–20)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Ganzjähriges Vorkommen. Regelmäßig brüten
10–15 Paare. Winterliche Sammelplätze unregelmäßig und nicht sehr zahlreich.

Výskyt v širším kontextu
Kalous ušatý obývá většinu Evropy a Asie kromě nejsevernějších oblastí. Žije také v Severní Americe
od jižní Kanady po jih USA. Po puštíkovi obecném
je naší nejhojnější sovou. Jeho hnízdní rozšíření v ČR
je stále víceméně rovnoměrné (Šťastný et al. 2006).
Také na Znojemsku se vyskytuje běžně, početněji v jeho

Der erste Brutnachweis im Untersuchungsgebiet
stammt von Hanák (2004), der am 26. 3. 1950 ein
Nest mit 4 Eiern in einer Mulde im Býčí-Felsen fand,
weiters gibt er den Fund eines Nestes mit 2 pull.
im Gránické-Tal am 6. 5. 1952 durch P. Hanák an. Eine
Brut im Nest eines Mäusebussards bei Široké pole wurde
am 4. 4. 1993 von ZT nachgewiesen (in Martiško et al.
1995). Rufende Männchen werden alljährlich gehört,
meist in der Umgebung der Gemeinden in der Schutzzone, ausnahmsweise auch direkt in den Ortschaften
– am 23. 8. 2011 um 22:30 war 1 ƃ aus den Gärten
in Lukov-Nová Ves zu hören (VŠ). Manchmal werden
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nížinné jihovýchodní části. Zde se také nacházejí zimní
shromaždiště, kde se každoročně k dennímu odpočinku
slétají i desítky jedinců (např. v zimě 2004/05 to bylo
cca 140 ex. na 13 místech – Škorpíková et al. 2005).

Situace v NPP/NPT (35 údajů; Z–15/V–20)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: neuveden
Celoroční výskyt. Pravidelně hnízdí 10–15 párů.
Zimní shromaždiště nepravidelná, nepočetná.
Ve sledovaném území prokázal hnízdění kalouse
ušatého poprvé Hanák (2004), který 26. 3. 1950 našel
hnízdo se 4 vejci v prohlubni Býčí skály, dále udává
nález hnízda se 2 pull. v Gránickém údolí 6. 5. 1952
P. Hanákem. Hnízdění v hnízdě káně lesní u Širokého
pole prokázal 4. 4. 1993 ZT (in Martiško et al. 1995).
Houkající samci jsou registrováni každoročně, většinou
v okolí obcí v ochranném pásmu, výjimečně přímo v intravilánu – 23. 8. 2011 ve 22:30 se 1 ƃ ozýval ze zahrad
v Lukově-Nové Vsi (VŠ). Někdy jsou kalousi zjišťováni
také v centrálních částech NPP, např. 27. 4. 1994 byl hlas
samce zaznamenán v Mločím údolí (BJ in Martiško et
al. 1995), 15. 3. 2007 v údolí Klaperova potoka (VK)
nebo 19. 9. 2009 na Novém Hrádku (AR).
Společné zimní shromaždiště kalousů bývá zjišťováno
vzácně, např. v Popicích byly 4 ex. zaznamenány v zimě
1976/77 na hřbitově a 6 ex. v zimě 1986/87 tamtéž
(Fiala et al. 2007), 9. 2. 2000 bylo u sklepů na jižním
okraji obce pozorováno 6 ex. (AR). 31. 12. 2010
se v hrušni u Keplí skrývalo cca 30 ex. (FD in verb.).
16. 1. 2006 bylo peří z kalouse nalezeno pod Vraní
skálou, pravděpodobně se stal kořistí výra velkého (VŠ).

Kalous pustovka
Sumpfohreule

Waldohreulen auch in den Zentralteilen des NPP verzeichnet, z. B. am 27. 4. 1994 wurde die Stimme eines
Männchens im Salamandertal gehört (BJ in Martiško
et al. 1995), am 15. 3. 2007 im Tal des Klaperův-Baches
(VK) oder am 19. 9. 2009 bei Nový Hrádek (AR).
Gemeinsame winterliche Sammelplätze der Waldohreulen werden nur selten gefunden, z. B. im Winter
1976/77 wurden 4 Ind. auf dem Friedhof in Popice
festgestellt, im Winter 1986/87 6 Ind. ebendort (Fiala
et al. 2007), am 9. 2. 2000 wurden bei den Weinkellern am südlichen Rand der Gemeinde 6 Ind. beobachtet (AR).Am 31. 12. 2010 versteckten sich in einem
Birnbaum bei Keple ca. 30 Ind. (FD in verb.).
Am 16. 1. 2006 wurden Federn einer Waldohreule unterhalb des Vraní-Felsens gefunden, wahrscheinlich war
sie von einem Uhu erbeutet worden (VŠ).

EU

CZ

A

BDIR

§

RL

T

RL

T

I

SO

VU

–

CR

–

Asio flammeus
Allgemeines Vorkommen
Die Sumpfohreule brütet zirkumpolar in Eurasien und
Nordamerika, unzusammenhängend ist sie auch in Südamerika verbreitet und ihr Verbreitungsgebiet reicht
bis auf die pazifischen Inseln Hawaii und Galapagos.
In Tschechien brütet sie nur selten und sehr unregelmäßig (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo
gelang nur ein Brutnachweis, und zwar im Juni 1966
bei Miroslav (Klejdus 1980). Die Art überwintert hier
aber regelmäßig an mehreren Lokalitäten, am zahlreichsten im Gebiet Ječmeniště.
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Výskyt v širším kontextu
Kalous pustovka hnízdí cirkumpolárně v Eurasii
i Severní Americe, nesouvislé rozšíření má v Jižní
Americe a zasahuje i na tichomořské ostrovy Havaj
a Galapágy. V ČR hnízdí jen řídce a značně nepravidelně (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku bylo hnízdění
prokázáno jen jednou, v červnu 1966 u Miroslavi
(Klejdus 1980). Druh zde však pravidelně na více lokalitách zimuje, nejpočetněji (až desítky jedinců) v oblasti
Ječmeniště.

Situace v NPP/NPT (9 údajů; Z–1/V–8)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí zpráva
POLLHEIMER 2001: neuveden
Nepravidelný zimní výskyt až 4 jedinců, krajní
data pozorování 17. říjen a 11. duben.
Ve sledovaném území bývají pustovky zaznamenávány spíše vzácně, jen v mimohnízdní době, většinou
v ochranném pásmu NPP. V 90. letech 20. století byl
druh pozorován ve třech zimách: 1993/94 – 1 ex. byl
11. 4. 1994 zjištěn v úhoru u lesa nedaleko Popic (Fiala
et al. 2007); 1996/97 – 9. 10. 1996 byl 1 ex. vyplašen
na Starých vinicích u Hnanic a 16. 1. 1997 na Kozím
vršku u Lukova (AR) a 1997/98 – 17. 10. 1997 byl 1 ex.
zaznamenán na louce pod Šobesem (Fiala et al. 2007),
22. 11. a 1. 12. 1997 byly 3, resp. 4 ex. zjištěny na Havranickém vřesovišti (AR) a mezitím 23. 11. tamtéž 1 ex.
(Šimek & Brandl 1998). Po roce 2000 byla pustovka
zjištěna jen 5. 2. 2010 ve vinici u Popic (LK in verb.).

Sýc rousný
Raufußkauz

Situation im NPP/NPT
(9 Angaben; W–1/O–8)
MARTIŠKO et al. 1995: fehlende Informationen
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Unregelmäßiges winterliches Vorkommen von bis
zu 4 Exemplaren, die Randdaten der Beobachtungen sind der 17. Oktober und der 11. April.
Im Untersuchungsgebiet werden Sumpfohreulen eher
selten beobachtet, nur außerhalb der Brutzeit und meist
in der Schutzzone des NPP. In den 90er Jahren des 20.
Jahrhunderts wurde die Art in drei Wintern beobachtet: 1993/94 – 1 Ind. wurde am 11. 4. 1994 auf einer
Brache in Waldnähe unweit von Popice festgestellt
(Fiala et al. 2007); 1996/97 – am 9. 10. 1996 wurde
in Staré vinice bei Hnanice und am 16. 1. 1997 auf
Kozí vršek bei Lukov (AR) jeweils 1 Ind. aufgeschreckt;
1997/98 – am 17. 10. 1997 wurde auf der Wiese unterhalb von Šobes 1 Ind. beobachtet (Fiala et al. 2007),
am 22. 11. und am 1. 12. 1997 wurden 3 bzw. 4 Ind.
in der Heide Havraníky festgestellt (AR), dazwischen
noch am 23. 11. ebendort 1 Ind. (Šimek & Brandl
1998). Nach dem Jahr 2000 wurde die Sumpfohreule
nur am 5. 2. 2010 in einem Weinberg bei Popice nachgewiesen (LK in verb.).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Sýc rousný obývá v širokém pásu euroasijské a severoamerické jehličnaté lesy. V Evropě je na jih od severovýchodu Polska rozšíření ostrůvkovité. V ČR od 80.
let 20. století proniká z pohraničních hor do vnitrozemí (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku nejsou mimo
území NPP žádné údaje o jeho výskytu.

Der Raufußkauz besiedelt in Form eines breiten Streifens euroasischen und nordamerikanischen Nadelwälder. In Europa ist seine Verbreitung südlich von Nordostpolen nur mehr inselförmig. In Tschechien dringt
er seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts aus den
Grenzgebirgen in das Binnenland vor (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo gibt es außerhalb des
NPP keine Angaben über sein Vorkommen.

Situace v NPP/NPT (16 údajů; Z–4/V–12)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuveden
Hnízdění 1 páru prokázáno v roce 1986 a 2007,
uváděno i z roku 1997.

Situation im NPP/NPT
(16 Angaben; W–4/O–12)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
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První hnízdění sýce rousného ve sledované oblasti bylo zjištěno v roce 1986 u Popic – zde dospělý pták v budce vyrobené z původní dutiny | Die
erste Brut des Raufußkauzes im Untersuchungsgebietes wurde im Jahr 1986 bei Popice festgestelt – hier ein erwachsener Vogel im Brutkasten
hergestellt aus der ursprünglichen Höhle

182

Sovy | Eulen
První hnízdění sýce rousného ve sledované oblasti bylo zjištěno v roce
1986 u Popic – zde vyvedené mládě | Die erste Brut des Raufußkauzes im Untersuchungsgebietes wurde im Jahr 1986 bei Popice festgestelt – hier ein ausgeflogener Jungvogel

In den Jahren 1986 und 2007 wurde eine Brut
von jeweils 1 Paar nachgewiesen, ebenso wird
auch für das Jahr 1997 ein Brutvorkommen
angeführt.

První hnízdění sýce rousného v NPP bylo doloženo
v roce 1986 a bylo to zároveň první hnízdění druhu
na jižní Moravě. J. Bulín si tehdy při práci s motorovou pilou v lese u Popic všimnul, že z poraženého
stromu vylétla sova. Napadlo ho, že v kmeni by mohla
být snůška. Dutinu vyřízl, vyrobil z ní budku a zavěsil ji
na vedlejší strom. Sýc rousný v ní znovu zahnízdil a vyvedl
pět mláďat (Vlašín 1988, Tunka 1988). Z dané lokality
a později i z bližšího či vzdálenějšího okolí (Popice, Havraníky, Hnanice) uvádějí registraci hlasu sýce v letech
1985–1997 Fiala et al. (2007), 19. 5. 1997 mělo být
dokonce prokázáno hnízdění (vyvedena nejméně 3 juv.)
v borovici v lese nad Fládnickou chatou. V květnu roku
1999 a 2000 měl být sýc slyšen také u Čížova. Chybí
však jakýkoli bližší popis či dokumentace, což by si tak
významné údaje zasloužily. 15. 3. 2007 bylo zaznamenáno volání 3 ƃ v okolí Čížovského lesního rybníka (VK,
VŠ, AR), 4. 5. téhož roku bylo na této lokalitě pozorováno již plně opeřené mládě, které vykukovalo z dutiny
v kmeni buku cca 8 m nad zemí (VB in litt.). V dalších
letech dutina obsazena nebyla, v roce 2011 zde hnízdil
brhlík lesní (VŠ, VK, MV). Porost s hnízdním stromem
je ostrůvkem bukového lesa starého cca 90 let obklopený převážně smíšenými, mladšími porosty. Od roku
2007 sýc ve sledovaném území zjištěn nebyl.

Der erste Brutnachweis des Raufußkauzes im NPP
gelang im Jahr 1986, es handelte sich gleichzeitig auch
um die erste belegte Brut dieser Art in ganz Südmähren.
J. Bulín führte damals Forstarbeiten im Wald bei Popice
durch und bemerkte, dass eine Eule aus einem gefällten Baum ausflog. Ihm fiel ein, dass ein Gelege in einer
Baumhöhle sein konnte. Er sägte ein Stück vom Stamm
mit dem Hohlraum aus dem Baum, machte daraus
einen Nistkasten und hängte ihn an den Nebenbaum.
Der Raufußkauz brütete hier weiter und zog fünf Jungvögel aus (Vlašín 1988, Tunka 1988). Fiala et al.
(2007) führen in den Jahren 1985–1997 an dieser Lokalität und später auch aus der näheren und auch weiteren
Umgebung (Popice, Havraníky, Hnanice) Rufnachweise
des Raufußkauzes an, am 19. 5. 1997 sollte sogar eine
Brut in einer Kiefer im Wald oberhalb der FladnickáHütte nachgewiesen worden sein. Im Mai der Jahre 1999
und 2000 soll der Raufußkauz auch bei Čížov gehört
worden sein. Es fehlt aber jegliche nähere Beschreibung oder Dokumentation, was bei so bedeutenden
Angaben angebracht wäre. Am 15. 3. 2007 wurde in der
Umgebung des Čížovský lesní-Teiches Rufe von 3 ƃ
verhört (VK, VŠ, AR), am 4. 5. desselben Jahres wurde
ebendort ein bereits voll befiedertes Jungtier beobachtet,
das aus einem Hohlraum im Stamm einer Buche in ca.
8 m Höhe hervorlugte (VB in litt.). In den folgenden
Jahren wurde die Höhle nicht besetzt, im Jahr 2011
brütete hier ein Kleiber (VŠ, VK, MV). Der Bestand,
in dem der Brutbaum steht, ist ein ca. 90 Jahre alter,
inselförmiger Buchenwald inmitten von vorwiegend
gemischten, jüngeren Beständen. Seit dem Jahr 2007
wurde der Raufußkauz im Untersuchungsgebiet nicht
mehr festgestellt.
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Lelek lesní
Ziegenmelker
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Lelek lesní obývá téměř celou Evropu kromě nejsevernějších částí, zasahuje do severozápadní Afriky, na Blízký
východ a přes Střední Asii až po Čínu. V ČR se vyskytuje mozaikovitě (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je
zaznamenáván například v Tvořihrázském lese, v lesích
mezi Šumnou a Vranovskou Vsí nebo u Moravského
Krumlova.

Der Ziegenmelker besiedelt fast ganz Europa mit
Ausnahme der nördlichsten Teile, seine Verbreitung
reicht bis nach Nordwestafrika und den Nahen Osten,
Mittelasien und China. In Tschechien tritt er in mehrere
getrennten Vorkommen mosaikartig auf (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo wird er zum Beispiel
im Wald bei Tvořihráz, in den Wäldern zwischen
Šumná und Vranovská Ves oder bei Moravský Krumlov
verzeichnet.

Situace v NPP/NPT (66 údajů; Z–5/V–61)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuveden
Pravidelně hnízdí 2–4 páry, výhradně
ve východní části sledovaného území. Zaznamenán od 28. dubna do 1. října.
Výskyt lelka v zájmovém území poprvé zmiňuje
Vrbka (1928), který ve Znojmě působil od roku
1888. Ve vyprávění o přírodě na Kraví hoře píše:

Situation im NPP/NPT
(66 Angaben; W–5/O–61)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Regelmäßig brüten 2–4 Paare, ausschließlich
im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Wird von 28. April bis 1. Oktober beobachtet.
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Líhnutí mláďat lelka lesního bylo dokumentováno v roce 1995 na Kraví hoře | Das Schlüpfen der Jungvögel des Ziegenmelkers wurde auf Kraví
hora im Jahr 1995 dokumentiert

„Na hladině se nečekaně mihl temný kolísavý stín doprovázený výrazným kruít lit! Je to kozodoj, velká noční vlaštovka, který rejdí nad vřesovištěm.“ Hnízdění bylo poprvé
doloženo nálezem snůšky se 2 vejci u Vranova nad Dyjí
18. 6. 1937 a snůšky s 5 vejci u Konic 20. 6. 1937, obě
jsou uloženy v JMM Znojmo pod inv. č. 525 a 524
(Reiter 2002). Ve druhé dokladované snůšce je jedno
vejce rozbité, na dalších je podle rozdílů v základní barvě
i hustoty skvrnění patrné, že pocházejí od dvou samic.
Není však dnes už zjistitelné, zda se jedná o objektivní
dokumentaci přirozené, i když nezvyklé situace, nebo
manipulaci s vejci z více hnízd před jejich odevzdáním do muzea. V roce 1937 našel hnízdo u Trauznic
i J. Rejhorn (Hanák 2004). Začátkem července
1977 bylo nalezeno hnízdo se 2 vejci v lesích u Popic
(L. Fiala, J. Klejdus in Klejdus 1980), v roce 1992
u Mašovic (B. Koutecký) a v roce 1993 zjistil tamtéž
neúspěšné hnízdění JVa (oba údaje in Martiško et al.
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Das Vorkommen des Ziegenmelkers im Untersuchungsgebiet wird das erste Mal von Vrbka (1928)
erwähnt, der seit dem Jahr 1888 in Znojmo tätig
war. In seiner Erzählung über die Natur in Kraví hora
schreibt er: „Da zeichnet sich im Tümpel ein schwankender Schatten, den ein vornehmliches: „Kruitt kitt!“ begleitet. Es ist der Ziegenmelker, eine grosse Nachtschwalbe, die
förmlich mit offenem Maule über die Heide segt …“. Das
erste Mal wurde die Brut durch den Fund eines Geleges
mit 2 Eiern bei Vranov nad Dyjí am 18. 6. 1937 und
eines Geleges mit 5 Eiern bei Konice am 20. 6. 1937
belegt, beide Gelege sind unter den Inventarnummern
525 und 524 im Südmährischen Museum Znojmo
zu finden (Reiter 2002). Im zweiten Gelege ist ein
zerbrochenes Ei, an den weiteren Eiern ist nach den
Unterschieden in der Grundfarbe und der Dichte der
Flecken klar erkenntlich, dass sie von zwei Weibchen
stammen. Heute ist aber nicht mehr festzustellen,

Lelkové | Nachtschwalben
Snůška s pěti vejci ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě |
Das Gelege mit fünf Eiern aus der Sammlung des Südmährischen
Museums Znojmo

1995). V roce 1995 prokázal hnízdění lelka na Kraví
hoře ZT (in litt.), který zde 27. 7. zaznamenal líhnutí
mláďat. Klejdus (1980) uvádí, že v oblasti Havraníky – Popice – Konice se každoročně vyskytuje nejméně
8 párů lelků. Takovýto počet se po roce 2000 ani při
cíleném monitoringu nepodařilo potvrdit. Procházením pěti linií (celková délka cca 25 km) pokrývajících
většinu vhodných biotopů od Mašovic po Hnanice se
v roce 2005 podařilo prokázat výskyt 1 volajícího ƃ
(Hnanice), stejně tak i v roce 2008 (Popice). Lelek však
bývá zaznamenáván i jindy, celkem byl v letech 2000–
2011 zjištěn na území NPP dvaadvacetkrát, z toho jen
čtyřikrát západně od Znojma.
Časný přílet lelka je uváděn z roku 2005, kdy byl
28. 4. 1 ex. vyplašen na Havranickém vřesovišti (RS
in verb.), naopak nejpozději byl zaznamenán 1. 10. 2005
jedinec lovící nad silnicí Onšov – Lesná (JSt in verb.).
Někdy se lelek objeví i na netypických lokalitách, např.
10. 8. 2007 lovil 1 ex. nad zahradami v Lukově-Nové
Vsi (MŠ in verb.). Občas tito noční lovci hmyzu doplácejí na své lovecké manévry nad silnicemi – samec
sražený autem byl nalezen 31. 5. 2004 u Hradiště (JŠk,
doklad uložen v JMM, inv. č. 6931), další ex. zahynul
15. 6. 2006 na silnici Mašovice – Podmolí (PBa in verb.).

ob es sich um die objektive Dokumentation einer ungewöhnlichen, aber natürlichen Situation oder um eine
Manipulation mit Eiern aus mehreren Nestern vor ihrer
Abgabe im Museum handelt. Auch J. Rejhorn fand
im Jahr 1937 bei Trauznice ein Nest (Hanák 2004).
Anfang Juli des Jahres 1977 wurde in den Wäldern
bei Popice ein Nest mit 2 Eiern gefunden (L. Fiala,
J. Klejdus in Klejdus 1980), im Jahr 1992 bei Mašovice
(B. Koutecký) und im Jahr 1993 stellte JVa ebendort
eine erfolglose Brut fest (beide Angaben in Martiško
et al. 1995). Im Jahr 1995 wies ZT (in litt.) eine Brut
des Ziegenmelkers in Kraví hora nach – am 27. 7. verzeichnete er schlüpfende Jungvögel. Klejdus (1980)
führt an, dass im Gebiet Havraníky – Popice – Konice
alljährlich mindestens 8 Ziegenmelkerpaare vorkommen. Nach dem Jahr 2000 gelang es auch im Rahmen
eines gezielten Monitorings nicht, eine solche Anzahl zu
bestätigen. Während der Begehung von fünf Transekten im Jahr 2005 (Gesamtlänge ca. 25 km), die einen
Großteil der geeigneten Biotope von Mašovice bis
Hnanice bedeckten, gelang es, 1 rufendes ƃ (Hnanice)
nachzuweisen, genauso auch im Jahr 2008 (Popice). Der
Ziegenmelker wurde aber auch in anderen Zeiträumen
verzeichnet, in den Jahren 2000–2011 wurde er auf dem
Gebiet des NPP 22mal festgestellt, davon nur viermal
westlich von Znojmo.
Eine zeitige Ankunft des Ziegenmelkers wird im Jahr
2005 beobachtet, in dem am 28. 4. 1 Ind. auf der Heide
Havraníky aufgeschreckt wurde (RS in verb.). Das
späteste Exemplar wurde am 1. 10. 2005 nachgewiesen,
als es über der Straße Onšov – Lesná jagte (JSt in verb.).
Manchmal taucht der Ziegenmelker auch an untypischen Orten auf, z. B. am 10. 8. 2007 jagte 1 Ind.
über den Gärten in Lukov-Nová Ves (MŠ in verb.).
Manchmal werden diesen nächtlichen Insektenjägern
ihre Jagdmanöver über den Straßen zum Verhängnis
– am 31. 5. 2004 wurde bei Hradiště ein von einem
Auto erfasstes Männchen gefunden (JŠk, der Beleg ist
im Südmährischen Museum zu finden, Inventarnr.
6931), ein weiteres Ind. starb am 15. 6. 2006 auf der
Straße Mašovice – Podmolí (PBa in verb.).
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Rorýs obecný
Mauersegler
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Rorýs obecný obývá téměř celou Evropu a Asii kromě
nejsevernějších částí a také severní Afriku. V ČR patří
mezi běžně rozšířené druhy, v posledních letech dochází
k omezování jeho hnízdních příležitostí kvůli zateplování a rekonstrukcím budov (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku hnízdí ve městech i v řadě vesnic,
jediným přirozeným hnízdištěm je dlouhodobě pouze
skála Bílý kříž nad řekou Dyjí nedaleko Uherčic.

Der Mauersegler besiedelt fast ganz Europa und Asien
mit Ausnahme ihrer nördlichsten Teile und auch Nordafrika. In Tschechien gehört er zu den häufigen, verbreiteten Arten, in den letzten Jahren hat er wegen Wärmedämmungen und Gebäuderenovierungen weniger
Brutgelegenheiten (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo brütet er in den Städten und in einer Reihe
von Gemeinden, der einzige natürliche Brutplatz ist
langfristig der Felsen Bílý kříž über dem Thayafluss,
unweit von Uherčice.

Situace v NPP/NPT (113 údajů; Z–42/V–71)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: zalétá za potravou, hnízdí v okolí
V minulosti hnízdění na skalách, dnes výhradně
na budovách, pravidelně 35–40 párů. Zaznamenán od 21. dubna do 1. září.
Přestože se ve sledovaném území nachází řada
krásných skalních útvarů, rorýsi je v současnosti nevyužívají. V minulosti však přirozená hnízdiště známa byla.
V. Hanák udává pro roky 1946–1951 hnízdění několika
párů na skalách u Hardeggu a na Vraní skále (Klejdus
1980, resp. Hanák 2004). Hnízdění na Schwalbenfelsen nedaleko Hardeggu zmiňuje Tomeček (1964) a zaletování jednotlivců do štěrbin skal nad Dyjí na Havranicku v roce 1979 zaznamenali i Fiala et al. (2007).
Dnes rorýsi využívají k hnízdění téměř výhradně
budovy v sídlech v ochranném pásmu NPP. Tradičním
hnízdištěm je především zámek ve Vranově nad Dyjí,
kde hnízdění několika párů na kopuli kaple udává již
V. Čapek v roce 1919 (in Hachler 1942). Rorýsi tady
v počtu cca 20 párů hnízdili i v roce 2010, zároveň
několik dalších párů obsadilo jiná místa ve městě (GČ,
MK in litt.). Zajímavým hnízdištěm v této oblasti byly
spáry v opěrné zdi silnice ve vranovských serpentinách, které v letech 2000–2005 využívalo cca 20 párů.
Hnízdiště zaniklo s tím, jak zeď zakryl porost akátu (JS
in verb.). V západní části území byli rorýsi zjištěni ještě
v Čížově, kde každoročně 1–2 páry využívají větracích
otvorů v budově lesní správy (FD in verb.). Pravidelně
hnízdí rorýsi dále v Havraníkách na bytovkách u silnice
(cca 5 párů v roce 2006) a v Hnanicích na kostele
a zřejmě i jiných budovách v obci – cca 7 párů v roce
2006 (VŠ, VK).
Nad územím NPP/NPT občas rorýsi loví ve vysokém
počtu, zřejmě jde ptáky pocházející z dalších hnízdišť
v okolí, především ze Znojma a Hardeggu – např.
9. 6. 2010 byly z Papírenských skal nad údolím Dyje
pozorovány stovky ex. (VB, MP, MV).

Situation im NPP/NPT
(113 Angaben; W–42/O–71)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Nahrungsgast, Brutvogel der Umgebung
In der Vergangenheit brütete er auf Felsen,
heute ausschließlich auf Gebäuden, regelmäßig
35–40 Paare. Wird von 21. April bis 1. September im Gebiet beobachtet.
Obwohl sich im Untersuchungsgebiet zahlreiche
schöne Felsformationen befinden, werden sie zurzeit
nicht von den Mauerseglern genutzt. In der Vergangenheit waren aber Brutplätze an natürlichen Strukturen bekannt. V. Hanák gibt für die Jahre 1946–1951
an, dass einige Paare an den Felsen bei Hardegg und
auf dem Vraní-Felsen brüteten (Klejdus 1980 bzw.
Hanák 2004). Tomeček (1964) erwähnt ein Brutvorkommen am Schwalbenfelsen unweit von Hardegg und
auch Fiala et al. (2007) verzeichneten im Jahr 1979
Einflüge von Exemplaren in Felsspalten oberhalb der
Thaya in der Umgebung von Havraníky. Heute nutzen
die Mauersegler fast ausschließlich Gebäude in den Gemeinden in der Schutzzone des NPP zur Brut. Ein traditioneller Brutplatz ist vor allem das Schloss in Vranov
nad Dyjí, wo schon V. Čapek im Jahr 1919 mehrere
Paare in der Kuppel der Kapelle anführt (in Hachler
1942). Hier brüteten die Mauersegler auch im Jahr
2010 (ca. 20 Paare), gleichzeitig besetzten einige weitere
Paare andere Brutplätze in der Stadt (GČ, MK in litt.).
Ein interessanter Brutplatz waren Lücken in der Stützmauer der Straße in den Serpentinen bei Vranov, die
in den Jahren 2000–2005 von ca. 20 Paaren genutzt
wurden. Der Brutplatz verschwand, als die Mauer von
einem Robinienbestand verdeckt wurde (JS in verb.).
In westlichen Teil des Gebietes wurden die Mauersegler noch in Čížov festgestellt, wo alljährlich 1–2 Paare
die Lüftungsschlitze im Gebäude der Forstverwaltung
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Nejdříve byli rorýsi v zájmovém území zjištěni
21. 4. 2010, kdy 5 ex. lovilo nad řekou Dyjí u Hnanic
(VZ, TKu in verb.), posledního jedince si všimli
u Zadních Hamrů studenti brněnské Masarykovy univerzity během terénní exkurze 1. 9. 1992 (JH in litt.).
7. 5. 2005 pozorovali z Vraní skály účastníci tradičního
vítání ptačího zpěvu páření rorýsů v letu (VŠ).
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nutzen (FD in verb.). Regelmäßig brütende Mauersegler sind noch in Havraníky in den Wohnungshäusern
an der Straße zu finden (ca. 5 Paare im Jahr 2006) und
in Hnanice an der Kirche und wahrscheinlich auch
anderen Gebäuden in der Gemeinde – im Jahr 2006
waren es ca. 7 Paare (VŠ, VK).
Über dem Gebiet des NPP/NPT jagen die Mauersegler manchmal in großen Zahlen, wahrscheinlich handelt
es sich um Vögel, die aus der weiteren Umgebung
stammen, vor allem aus Znojmo und Hardegg –
z. B. am 9. 6. 2010 wurden von den Papírenské-Felsen
aus Hunderte Ind. über dem Thayatal beobachtet (VB,
MP, MV).
Am frühesten wurden Mauersegler im Untersuchungsgebiet am 21. 4. 2010 festgestellt, als 5 Ind. über
der Thaya bei Hnanice jagten (VZ, TKu in verb.), das
letzte Exemplar wurde am 1. 9. 1992 bei Zadní Hamry
beobachtet (JH in litt.). Am 7. 5. 2005 beobachteten
die Teilnehmer der traditionellen Begrüßung des Vogelgesanges vom Vraní-Felsen aus eine Paarung fliegender
Mauersegler (VŠ).

Svišťouni | Segler

Ve Vranově nad Dyjí hnízdí rorýsi pravidelně například na zámku | In Vranov nad Dyjí brüten die Mauersegler regelmäßig zum Beispiel am Schloss
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Ledňáček říční
Eisvogel
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Areál ledňáčka říčního se rozkládá v téměř celé Evropě
kromě severu, ve Střední, východní a jihovýchodní Asii
až po Šalamounovy ostrovy. V ČR hnízdí pravidelně, ale nepříliš hojně. K roku 2003 byla velikost jeho
populace odhadnuta na 500–900 párů (Šťastný et al.
2006). Na Znojemsku hnízdí u větších toků, početně
např. na nezregulovaném úseku Dyje mezi Dobšicemi
a Hevlínem (tzv. Meandry Dyje).

Das Verbreitungsgebiet des Eisvogels bedeckt fast ganz
Europa (mit Ausnahme des Nordens), in Mittel-, Ostund Südostasien bis zu den Salomoneninseln. In Tschechien brütet er regelmäßig, aber nicht besonders zahlreich. Im Jahr 2003 wurde die Größe seiner Population
auf 500–900 Paare geschätzt (Šťastný et al. 2006).
In der Region Znojmo brütet er an größeren Wasserläufen, z. B. in großen Zahlen am nicht regulierten Abschnitt der Thaya zwischen Dobšice und Hevlín (sog.
Thaya-Mäander).

Situace v NPP/NPT (127 údajů; Z–63/V–64)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí, zimní host
Celoroční výskyt. Pravidelně hnízdí 1–5 párů,
počty silně kolísají. Zimuje až 6 jedinců.
Ve sledovaném území bylo hnízdění ledňáčka prokázáno jen několikrát. V letech 1948–1949 byla kroužkována mláďata, hnízdní nora se nacházela u řeky
Dyje nad Znojmem v místech později zaplavených
při výstavbě přehrady (VH in verb.). 5. 8. 2007 byla
nalezena obsazená nora u Lipinské lávky (VK). O pravděpodobném hnízdění svědčí pozorování 4 ex. u Novohrádeckého mlýna 23. 8. 1992 (LK in litt.), opakované výskyty jednotlivých ptáků u Baštova mlýna a Novohrádeckého mlýna v hnízdní době roku 1998 (VP, PVa,
PV in litt.) a u Devíti mlýnů v roce 1999 (Fiala et al.
2007, PV in litt.) nebo pozorování ledňáčka s rybkou
na řece pod Umlaufem 16. 7. 2009 (MV, PL, RN, JS)
a 2. 7. 2010 (GČ, MK). Nález hnízdní nory v oblasti
Umlaufu v roce 2001 udává také Pollheimer (2001)
– nora nakonec kvůli rušení ze strany turistů obsazena
nebyla. Další výskyty ledňáčků v hnízdní době však naznačují, že část hnízdění uniká pozornosti. Počty zjištěných ptáků však rok od roku výrazně kolísají – např.
Pollheimer (2001) udává pro území NPT v roce 2000
jen jeden hnízdní výskyt, naproti tomu v roce 2001 dvě
pozorování na Fugnitzi (z toho jedno již mimo území
NPT) a 2–3 revíry na Dyji mezi Hardeggem a ústím Kajabachu; 3. 8. 2007 bylo při splutí Dyje v NPP pozorováno celkem 13 ex. (VK, RS, KF) a Pollheimer et al.
(2010) odhadují na řece Dyji a Fugnitzi celkem 9 revírů
v roce 2008. Oproti tomu 16. 7. 2009 byly na Dyji mezi
Vranovem nad Dyjí a Devíti mlýny zjištěny jen 2 ex.
(MV, PL, RN, JS). O spíše nízkém počtu hnízdících
párů ledňáčka v NPP/NPT svědčí malý počet dohledaných nor, a to i přes cílené úsilí, které tomuto druhu
bylo v některých letech věnováno.

Situation im NPP/NPT
(127 Angaben; W–63/O–64)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel, Wintergast
Ganzjähriges Vorkommen. Regelmäßig brüten
1–5 Paare, die Zahlen schwanken stark.
Bis zu 6 Exemplare überwintern.
Brutnachweise des Eisvogels gelangen im Untersuchungsgebiet nur einige Male. In den Jahren 1948–
1949 wurden Jungvögel beringt, die Bruthöhle befand
sich an der Thaya oberhalb von Znojmo, an einer Stelle,
die später beim Bau des Stausees überschwemmt wurde
(VH in verb.). Am 5. 8. 2007 wurde bei der LipinskáBrücke eine besetzte Höhle gefunden (VK). Von einem
wahrscheinlichen Brüten sprechen die Beobachtung von
4 Ind. bei der Novohrádecký-Mühle vom 23. 8. 1992
(LK in litt.), wiederholte Beobachtungen einzelner Vögel
bei den Mühlen Baštův und Novohrádecký während
der Brutzeit des Jahres 1998 (VP, PVa, PV in litt.) und
bei Devět mlýnů im Jahr 1999 (Fiala et al. 2007, PV
in litt.) oder die Beobachtung eines Eisvogels mit einem
Fisch am Fluss unterhalb des Umlaufes vom 16. 7. 2009
(MV, PL, RN, JS) und vom 2. 7. 2010 (GČ, MK). Auch
Pollheimer (2001) führt im Jahr 2001 im Bereich des
Umlaufes den Fund einer Bruthöhle an – wegen Störungen durch Touristen wurde sie aber letztendlich nicht
besetzt. Weitere Beobachtungen der Eisvögel während
der Brutzeit deuten aber an, dass ein Teil der Nester
der Aufmerksamkeit entgeht. Die ermittelten Zahlen
der Vögel schwanken stark von Jahr zu Jahr – z. B.
Pollheimer (2001) führt im NPT im Jahr 2000 nur
ein Brutrevier an, aber im Jahr 2001 zwei Beobachtungen an der Fugnitz (davon eine bereits außerhalb des
NPT) und 2–3 Reviere an der Thaya zwischen Hardegg
und der Mündung des Kajabaches; am 3. 8. 2007
wurden im NPP während einer Bootsfahrt flussabwärts
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Ledňáček říční na Dyji ve sledovaném území pravidelně, ale spíše v nízkém počtu zimuje (obr. 33). Nejvyšší
počet jedinců, zjištěný v zimě 2007/08 (6 ex.), dobře
koresponduje s výsledky z hnízdních období let 2007
a 2008 (viz výše).
Počet ex.| Anzahl der Ind.

6
5
4
3
2

der Thaya insgesamt 13 Ind. beobachtet (VK, RS, KF)
und Pollheimer et al. (2010) schätzen im Jahr 2008
an der Thaya und an der Fugnitz insgesamt 9 Reviere.
Andererseits wurden am 16. 7. 2009 an der Thaya
zwischen Vranov nad Dyjí und Devět mlýnů nur 2 Ind.
festgestellt (MV, PL, RN, JS). Die Anzahl der gefundenen Bruthöhlen ist trotz der gezielten Bemühungen,
die der Art in manchen Jahren gewidmet wurden, nur
gering und weist auf eher wenige Brutpaare des Eisvogels im NPP/NPT hin.
Der Eisvogel überwintert regelmäßig an der Thaya
im Untersuchungsgebiet, aber eher in niedrigen Zahlen
(Abb. 33). Die höchste Anzahl von Exemplaren, die
im Winter 2007/08 festgestellt wurde (6 Ind.), korrespondiert gut mit den Ergebnissen aus den Brutzeiten
der Jahre 2007 und 2008 (siehe oben).
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Obr. 33. – Počet ledňáčků říčních na řece Dyji v NPP/NPT v zimách
2004/05–2010/11 podle výsledků zimního sčítání vodních
ptáků
Abb. 33. – Die Anzahl der Eisvögel auf dem Fluß Thaya im NPP/NPT
in den Wintern 2004/05–2010/11 gemäß den Ergebnissen
der Winterzählung der Wasservögel
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Allgemeines Vorkommen
Der Bienenfresser besiedelt Südwest-, Mittel- und
Osteuropa, den Westen Asiens und Nordwestafrika.
Eine isolierte Population in Südafrika entstand wohl
aus überwinternden Vögeln von der nördlichen Halbkugel. In Tschechien brütet er seit dem Jahr 1952, vorwiegend in Südmähren (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo brütet er spätestens seit dem Jahr 1964
(Fiala et al. 2007), ab dem Jahr 2000 wird die Größe
der Brutpopulation auf 20–25 Paare geschätzt. Am zahlreichsten wird die Umgebung von Ječmeniště (ca. 12 km
von der Grenze des NPP) besetzt, der nächstgelegene
Brutplatz ist eine kleine Sandgrube südlich von Únanov,
3,5 km von der Grenze des NPP entfernt (VŠ).

Výskyt v širším kontextu
Vlha pestrá hnízdí v jihozápadní, střední a východní
Evropě, v západní části Asie a severozápadní Africe. Izolovaná populace v jižní Africe vznikla zřejmě ze zimujících ptáků severní polokoule. V ČR hnízdí od roku
1952, těžištěm výskytu je jižní Morava (Šťastný et al.
2006). Na Znojemsku hnízdí nejpozději od roku 1964
(Fiala et al. 2007), po roce 2000 je velikost hnízdní

194

Situation im NPP/NPT
(8 Angaben; W–3/O–5)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
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populace odhadována na 20–25 párů. Nejpočetněji
je obsazována oblast Ječmeniště cca 12 km od hranice
NPP, nejbližším hnízdištěm je malá pískovna jižně
od Únanova, 3,5 km od hranice NPP (VŠ).

Situace v NPP/NPT (8 výskytů; Z–3/V–5)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Vzácně zaletuje, poprvé zjištěna v roce 1996,
po roce 2005 téměř každoročně v počtu
až 30 jedinců.
Ve sledovaném území byla vlha pestrá zjištěna poprvé
21. 5. 1996, kdy MŠv (in litt.) pozoroval 1 ex. lovící
motýly u popické kaple. I převážná část dalších údajů
se týká ptáků, kteří zřejmě na počátku hnízdní doby
hledají vhodná hnízdiště: 7. 5. 2005 – 1 ex. nad Čížovem
(AR, MaK), 7. 6. 2006 – 6 ex. v centru Mašovic (VK),
13. 5. 2009 – 2 ex. mezi Popicemi a Konicemi (MV),
10. 5. 2011 – 3 ex. na Ledových slujích (VK) a 20. 5.
2011 – 1 ex. na Mašovické střelnici (MV). Jen jednou
byly vlhy zastiženy v pohnízdní době, a to 30 ex.
15. 9. 2007 nad Lukovem (VK). Přesné datum chybí
u pozorování vlhy nedaleko rozcestí Příčky u Lukova
v roce 2008 (PR in verb.).

Mandelík hajní
Blauracke

Fliegt selten ein, wurde das erste Mal im Jahr
1996 festgestellt, seit dem Jahr 2005 tritt er fast
alljährlich in Zahlen von bis zu 30 Exemplaren
auf.
Der Bienenfresser wurde im Untersuchungsgebiet das
erste Mal am 21. 5. 1996 beobachtet, als MŠv (in litt.)
1 Ind. auf Schmetterlingsjagd bei der Kapelle in Popice
beobachtete. Auch die meisten anderen Angaben betreffen Vögel, die anscheinend zu Beginn der Brutzeit geeignete Brutplätze suchen: 7. 5. 2005 – 1 Ind. oberhalb
von Čížov (AR, MaK), 7. 6. 2006 – 6 Ind. im Zentrum
von Mašovice (VK), 13. 5. 2009 – 2 Ind. zwischen Popice
und Konice (MV), 10. 5. 2011 – 3 Ind. in Ledové sluje
(VK) und 20. 5. 2011 – 1 Ind. in Mašovická střelnice
(MV). Die Bienenfresser wurden nur einmal nach der
Brutzeit angetroffen, und zwar 30 Ind. am 15. 9. 2007
oberhalb von Lukov (VK). Im Jahr 2008 wurde ein Bienenfresser unweit der Wegkreuzung Příčky bei Lukov
beobachtet, ein genaues Datum fehlt allerdings (PR
in verb.).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Mandelík hajní má evropsko-turkestánský typ rozšíření,
zahrnující teplejší oblasti západní Palearktidy. V Evropě
se jeho areál v posledních sto letech drasticky zmenšil
a stále ustupuje k jihovýchodu. V ČR hnízdil jednotlivě
ještě v 80. letech 20. století, v současné době lze konstatovat, že jako hnízdící druh vymizel (Hudec & Šťastný
2005). Na Znojemsku v minulosti hnízdil, konkrétních
údajů o hnízdění je však velmi málo.

Die Blauracke hat einen europäisch-turkestanischen
Verbreitungstyp, der die wärmeren Gebiete der westlichen Paläarktis umfasst. In Europa hat sich ihr Verbreitungsgebiet in den letzten einhundert Jahren drastisch
verkleinert und nimmt auch weiterhin in Richtung
Südosten ab. In Tschechien brütete sie vereinzelt in den
80er Jahren des 20. Jahrhunderts, heute kann gesagt
werden, dass sie als Brutvogel verschwunden ist (Hudec
& Šťastný 2005). In der Vergangenheit brütete sie auch
in der Region Znojmo, konkrete Angaben sind allerdings sehr spärlich.

Situace v NPP/NPT (11 údajů; Z–2/V–9)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuveden
Na přelomu 19. a 20. století pravděpodobně
hnízdil, dále 9 údajů z období 1968–1995.
Peřinka (1904) uvádí mandelíka jako druh, který je
v lesících v okolí Znojma hojný. Další údaj o možném
výskytu druhu v zájmovém území pochází od V. Čapka

Situation im NPP/NPT
(11 Angaben; W–2/O–9)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Sie brütete hier wahrscheinlich Ende des
19. / Anfang des 20. Jahrhunderts, weiters existieren 9 Angaben aus dem Zeitraum 1968–1995.
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(Hachler 1942), který v roce 1919 našel ve škole
ve Vranově nad Dyjí preparát 1 ex., který údajně
pocházel z okolí města. Nic bližšího se nepodařilo zjistit.
Pozdější výskyty se vztahují ke třem lokalitám, přičemž
na Havranickém vřesovišti měl mandelík dokonce
v třešňovém sadu v roce 1969 hnízdit (17. 6., Fiala
et al. 2007). Pozorování jednotlivých ptáků udávají
stejní autoři z téže lokality ještě 21. 5. 1968, 4. 6. 1970
a 1. 7. 1995, navíc 1. 6. 1990 i od rybníka v Mašovicích. Uvedené hnízdění ani výskyty další autoři nepotvrzují. Naopak v roce 1992 byl výskyt mandelíka udáván
třemi různými pozorovateli: na lesní cestě za Mašovickou střelnicí směrem do údolí zaznamenal 3 ex. VPl
(in verb.), přesné datum neuvedeno, 23. 5. na pastvisku
u Mašovické střelnice zjistil 1 ex. D. Král (in Martiško
et al. 1995) a 2. 9. 1992 u bývalé střelnice v Zadních
Hamrech pozorovali taktéž 1 ex. studenti brněnské Masarykovy univerzity během terénní exkurze (JH in litt.).

Dudek chocholatý
Wiedehopf
Upupa epops
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Peřinka (1904) führt die Blauracke als eine Art an,
die in den Wäldern um Znojmo häufig ist. Eine weitere
Angabe über ein mögliches Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet stammt von V. Čapek (Hachler
1942), der im Jahr 1919 in der Schule in Vranov nad
Dyjí 1 präpariertes Ind. fand, welches angeblich aus der
Umgebung der Stadt stammte. Es gelang aber nicht,
Näheres festzustellen. Spätere Angaben beziehen sich
auf drei Lokalitäten, wobei die Blauracke im Jahr 1969
sogar auf einer Kirschen-Streuobstwiese auf der Heide
Havraníky gebrütet haben soll (17. 6., Fiala et al.
2007). Dieselben Autoren führen an derselben Lokalität
noch Beobachtungen einzelner Vögel vom 21. 5. 1968,
4. 6. 1970 und vom 1. 7. 1995 an, außerdem auch
am 1. 6. 1990 am Teich in Mašovice. Die angeführten
Brutplätze und Beobachtungen werden von weiteren
Autoren nicht bestätigt. Im Jahr 1992 wurde das
Vorkommen der Blauracke von drei verschiedenen
Beobachtern angeführt: VPl (in verb.) verzeichnete
3 Ind. auf einem Waldweg hinter Mašovická střelnice
in Richtung Tal, ein genaues Datum wird nicht angeführt, D. Král sah am 23. 5. 1 Ind. auf einer Viehweide bei Mašovická střelnice (in Martiško et al. 1995)
und Studenten der Brünner Masaryk-Universität beobachteten am 2. 9. 1992 im Rahmen einer Exkursion
1 Ind. am ehemaligen Schießplatz in Zadní Hamry (JH
in litt.).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Dudek chocholatý obývá teplejší části Eurasie a také
celou Afriku. V ČR hnízdil ještě v 19. století nehojně,
ale pravidelně, v minulém století pak patřil k ubývajícím druhům, až v 50. a 60. letech téměř vymizel. Mezi
lety 1989 a 2003 se však velikost hnízdní populace již
nesnížila, je odhadována na 70–140 párů (Šťastný et al.
2006). Také na Znojemsku dosud nepočetně, ale pravidelně hnízdí.

Der Wiedehopf bewohnt die wärmeren Teile Eurasiens
und ganz Afrika. In Tschechien brütete die Art noch
im 19. Jahrhundert in geringen Zahlen, aber regelmäßig, im vorigen Jahrhundert gehörte sie zu den abnehmenden Arten und verschwand fast völlig in den 50er
bis 60er Jahren. Zwischen den Jahren 1989 und 2003
sank aber die Größe der Brutpopulation nicht mehr
weiter und wird auf 70–140 Paare geschätzt (Šťastný et
al. 2006). In der Region Znojmo brütet der Wiedehopf
bis heute in geringen Zahlen, aber regelmäßig.

Situace v NPP/NPT (273 údajů; Z–29/V–244)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Zaznamenán od 29. března do 3. listopadu, pravidelně hnízdí 7–10 párů. Výrazně preferuje
východní část sledovaného území.
Dudek chocholatý ve sledovaném území pravidelně
hnízdí, přičemž výskyt se soustřeďuje do jeho východní
části. Poprvé zde hnízdění prokázal Hanák (2004), který
na Kraví hoře u Znojma v dutině třešně našel 15. 5. 1949
hnízdo s 9 vejci. Řadu hnízdění v ovocných stromech
z okolí Havraníků, Konic a Popic udávají Fiala et al.
(2007), Klejdus (1980) zde pro období 1969–1979
potvrzuje každoroční výskyt nejméně 5 párů. Také
Martiško et al. (1995) odhadují pro východní část NPP
každoroční hnízdění 5 párů, pro celé území 5–10 párů.
Konkrétních dokladů hnízdění je řada, např. ve dnech
21.–27. 6. 1992 zjistil Čtyroký (1993) na Havranickém
vřesovišti 3 rodinky, 24. 6. 1992 našli hnízdo s mláďaty
v lípě u Popic Šimek & Brandl (1992), 22. 6. 1994 pozorovali pár se 2 vzletnými mláďaty na Starých vinicích
Exnerová et al. (1994), 24. 5. 1999 zjistil hnízdění
u Havraníků AR, 22. 7. 2000 v Trauznickém údolí PV
(in litt.), v roce 2005 hnízdil 1 pár v třešni na Havranickém vřesovišti a další taktéž v třešni za hnanickou rotou
(VK), v červenci téhož roku udává vzletná mláďata od
Popic PR (in litt.), v roce 2006 hnízdili dudci opět
v třešni u hnanické roty (VK, JaP), rodinku se 3 juv.
v sadu za popickou kapli v červenci 2006 pozoroval VK.
Na základě řady údajů o volajících samcích i pozorování
jednotlivých ptáků lze soudit, že dudci také pravidelně
hnízdí v lesích nad levým břehem Dyje mezi Žlebským
potokem a Znojmem, a to v počtu 2–5 párů. Příležitostné hnízdění v západní části NPP dokazuje nález hnízda
pod Terasovou cestou u Onšova kolem roku 1975
(MKch dle MR in verb.) nebo v zahradách pod Vranovskou přehradou v roce 1997 (MSt in verb.). Hnízdění
v okolí Čížova v 70. a 80. letech 20. století udává také
MR (in verb.), který mimo jiné pozoroval tok samce
na hřebeni střechy jednoho z domů ve vesnici. Další
výskyty dudků v západní části NPP v hnízdní době
svědčí o tom, že hnízdění tu nemusí být ani po roce
1990 naprosto výjimečným jevem: 6. 6. 1995 se 1 ƃ
ozýval na Braitavě (DH in litt.), 16. 7. 1995 byl pozorován 1 ex. na hraně lesa mezi Lukovem a Horním Břečkovem, 10. 5. 1998 se dudek ozýval západně od Vraní

Situation im NPP/NPT
(273 Angaben; W–29/O–244)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Wird vom 29. März bis zum 3. November im
Gebiet beobachtet, 7–10 Paare brüten regelmäßig. Zieht den östlichen Teil des Untersuchungsgebietes stark vor.
Der Wiedehopf brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, er kommt vorwiegend in seinem östlichen Teil
vor. Das erste Mal wurde hier eine Brut von Hanák
(2004) nachgewiesen, der auf Kraví hora bei Znojmo
in der Baumhöhle eines Kirschbaumes ein Nest
mit 9 Eiern fand. Fiala et al. (2007) führen eine
Reihe von Nestern in Obstbäumen in der Umgebung
von Havraníky, Konice und Popice an, Klejdus (1980)
bestätigt hier im Zeitraum 1969–1979 ein alljährliches
Vorkommen von mindestens 5 Paaren. Auch Martiško
et al. (1995) schätzen, dass im östlichen Teil des NPP alljährlich 5 Paare brüten, für das gesamte Untersuchungsgebiet beläuft sich die Schätzung auf 5–10 Paare. Es gibt
eine Reihe konkreter Brutangaben, z. B. im Zeitraum
21.–27. 6. 1992 stellte Čtyroký (1993) auf der Heide
Havraníky 3 Familien fest, am 24. 6. 1992 fanden Šimek
& Brandl (1992) auf einer Linde bei Popice ein Nest
mit Jungtieren, am 22. 6. 1994 beobachteten Exnerová
et al. (1994) in Staré vinice ein Paar mit 2 flugfähigen
Jungvögeln, am 24. 5. 1999 stellte AR eine Brut bei
Havraníky fest, am 22. 7. 2000 dann PV im Trausnitztal (in litt.), im Jahr 2005 brütete 1 Paar in einem
Kirschbaum auf der Heide Havraníky und ein weiteres
in einem Kirschbaum hinter der Grenzposten Hnanice
(VK), im Juli desselben Jahres gibt PR (in litt.) flugfähige Jungvögel bei Popice an, im Jahr 2006 brüteten
die Wiedehopfe erneut im Kirschbaum bei der Grenzposten Hnanice (VK, JaP), VK beobachtete im Juli
2006 im Obstgarten hinter der Kapelle in Popice eine
Familie mit 3 juv. Ausgehend von zahlreichen Angaben
über rufende Männchen und auch von Beobachtungen
einzelner Vögel kann geschlossen werden, dass der Wiedehopf regelmäßig in den Wäldern am linken Thayaufer
zwischen dem Žlebský-Bach und Znojmo brütet, und
zwar in einer Anzahl von 2–5 Paaren. Gelegentliche
Bruten im westlichen Teil des NPP beweist der Fund
eines Nestes unterhalb des Terrassenweges bei Onšov
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skály, 16. 5. 1999 u roty v Podmyčích a další v Junáckém
údolí ve Vranově nad Dyjí (LR in litt.), 12. 6. 1999 byl
1 ex. pozorován mezi Lukovem a Podmolím (JS in litt.)
a 13. 6. 2001 na Ostrohu (JŠm in litt.), 29. 6. 2003 byl
pár zjištěn na Gališké louce u Lukova (PN a PVl in litt.),
v květnu 2009 byl 1 ex. viděn i v lese nedaleko Lusthausu (MPo in verb.) a 3. 5. se 1 ex. ozýval z Braitavy (JP).
Hnízdění dudků v NPP bylo zjištěno vždy jen
v dutinách stromů, oblíbeným druhem je především
třešeň (viz např. foto na straně 196) – 28 případů. Dále
jsou využívány vlašské ořešáky – 9×, jabloně – 8×, duby
– 6×, olše – 5×, lípy – 2× (přitom v řadě případů byla
jedna dutina obsazována opakovaně) a jednou bylo zaznamenáno hnízdění v bříze a osice.
Pollheimer (2001) a Pollheimer et al. (2010)
udávají pro území NPT dudky jen v oblasti Kirchenwaldu, na základě počtu volajících samců zde odhadují
1–2 teritoria.
Do sledovaného území přilétají dudci většinou během
dubna, nejčasněji je zaznamenal AR 29. 3. 2000, kdy
pozoroval 1 ex. na Havranickém vřesovišti a další
na Kraví hoře. Odlétají v srpnu a září, ale poslední 2 ex.
byly zjištěny až 3. 11. 2009 na Starých vinicích (LR, TR
in verb.). V době po příletu a před odletem se objevují
i na netypických lokalitách, často v okolí Lukova
a Čížova: např. 6. 8. 2001 byl 1 ex. zjištěn v LukověNové Vsi (VŠ), stejně jako 17. 4. 2006 (VPl in litt.)
a 25. 4. 2010, kdy se zde 1 ƃ dokonce vytrvale ozýval
(VŠ, MŠ), 1 ex. byl zjištěn i 7. 8. 1995 na Sloním hřbetě
(AR), 14. 8. 2004 u silničky na Příčky a 5. 8. 2010
cestou k Vraní skále (VŠk in verb.), k Čížovu se vztahuje
výskyt 1 ex. 1. 8. 2001 na Kozích stezkách (LR in litt.),
14. 9. 2005 u Čížovského lesního rybníka (VK),
11. 8. 2007 v lese U obrázku (PVl in litt.) a 17. 4. 2010
v obci (PL in litt.).

Kombinace teplomilné doubravy a vřesoviště – ideální biotop dudka
chocholatého | Die Kombination des warmeliebenden Eichenwalds
und der Heide – das ideal Habitat des Wiedehopfs

x
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um das Jahr 1975 (MKch laut MR in verb.) oder in den
Gärten unterhalb des Stausees Vranov im Jahr 1997
(MSt in verb.). Auch MR (in verb.) gibt in den 70er
und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts Nester in der
Umgebung von Čížov an, unter anderem beobachtete er
auf dem Dachfirst eines der Häuser in der Ortschaft die
Balz eines Männchens. Weitere Beobachtungen der Art
im westlichen Teil des NPP während der Brutzeit deuten
an, dass hier Bruten auch nach dem Jahr 1990 nicht
vollkommen ungewöhnlich sind: am 6. 6. 1995 war
1 ƃ in Braitava zu hören (DH in litt.), am 16. 7. 1995
wurde 1 Ind. am Waldrand zwischen Lukov und Horní
Břečkov beobachtet, am 10. 5. 1998 war ein Wiedehopf
westlich vom Vraní-Felsen zu hören, am 16. 5. 1999
beim Grenzschutzobjekt in Podmyče und ein weiterer
im Junácké-Tal in Vranov nad Dyjí (LR in litt.),
am 12. 6. 1999 wurde 1 Ind. zwischen Lukov und
Podmolí (JS in litt.) und am 13. 6. 2001 in Ostroh
(JŠm in litt.) beobachtet, am 29. 6. 2003 wurde auf der
Gališská-Wiese bei Lukov ein Paar festgestellt (PN und
PVl in litt.), im Mai 2009 wurde 1 Ind. auch im Wald
unweit des Lusthauses gesehen (MPo in verb.) und am
3. 5. war 1 Ind. aus Braitava zu hören (JP).
Wiedehopfnester im NPP wurden immer nur
in Baumhöhlen festgestellt, besonders beliebt sind
Kirschbäume (siehe z. B. Foto an der Seite 196) mit 28
Meldungen. Weiters werden Walnussbäume genutzt –
9×, Apfelbäume – 8×, Eichen – 6×, Erlen – 5×, Linden
– 2× (wobei dieselbe Baumhöhle in zahlreichen Fällen
wiederholt besetzt wurde), jeweils einmal wurde eine
Brut auf einer Birke und einer Zitterpappel verzeichnet.
Pollheimer (2001) und Pollheimer et al. (2010)
geben Wiedehopfe auf dem Gebiet des NPT nur
im Bereich des Kirchenwaldes an, ausgehend von der
Anzahl an der rufenden Männchen schätzen sie hier
1–2 Territorien.
Die Wiedehopfe kommen meist im April in das Untersuchungsgebiet, die früheste Beobachtung machte
AR am 29. 3. 2000, als er jeweils 1 Ind. auf der Heide
Havraníky und auf Kraví hora sah. Sie ziehen gewöhnlich im August und September ab, aber die letzten
2 Ind. wurden erst am 3. 11. 2009 in Staré vinice (LR,
TR in verb.) festgestellt. Nach der Ankunft und vor dem
Wegzug kommen sie auch an untypischen Lokalitäten vor, oft in der Umgebung von Lukov und Čížov:
z. B. am 6. 8. 2001 wurde 1 Ind. in Lukov-Nová Ves
festgestellt (VŠ), danach am 17. 4. 2006 (VPl in litt.)
und am 25. 4. 2010, als hier sogar 1 ƃ ausdauernd rief
(VŠ, MŠ), jeweils 1 Ind. wurde auch am 7. 8. 1995
auf Sloní hřbet (AR), am 14. 8. 2004 bei der Straße
nach Příčky und am 5. 8. 2010 unterwegs zum VraníFelsen (VŠk in verb.) festgestellt, aus der Umgebung
von Čížov stammt die Meldung von jeweils 1 Ind. am
1. 8. 2001 in Kozí stezky (LR in litt.), am 14. 9. 2005
beim Čížovský lesní-Teich (VK), am 11. 8. 2007
im Wald „U obrázku“ (PVl in litt.) und am 17. 4. 2010
direkt in der Gemeinde (PL in litt.).
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Krutihlav obecný
Wendehals
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Krutihlav obecný obývá téměř celou Evropu a pruh
běžící středem Asie až na Sachalin a do Japonska.
Od počátku 20. století silně ubývá v řadě zemí západní
a severní Evropy. V ČR se vyskytuje pravidelně, ale
nepříliš početně, především v nižších polohách a minimálně od roku 1977 se velikost jeho populace snižuje,
k roku 2003 byla odhadnuta na 2000–4000 párů
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří mezi relativně běžné druhy, zjišťován je každoročně na řadě lokalit.

Der Wendehals besiedelt fast ganz Europa und einen
Streifen durch die Mitte Asiens, der bis Sachalin und
Japan reicht. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts
nimmt er in zahlreichen Ländern West- und Nordeuropas stark ab. In Tschechien kommt er regelmäßig, aber
nicht besonders zahlreich vor, meist in den Niederungen. Mindestens seit dem Jahr 1977 schrumpft seine
Population, für das Jahr 2003 wurde sie auf 2000–4000
Paare geschätzt (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo gehört er zu den relativ häufigen Arten und
wird alljährlich an zahlreichen Lokalitäten festgestellt.

Situace v NPP/NPT (134 údajů; Z–30/V–104)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Zjištěn od 26. března do 21. srpna. Pravidelně hnízdí 30–40 párů, jednoznačně preferuje
východní část sledovaného území.
Ve sledovaném území obývá krutihlav obecný okolí
vesnic a otevřenou krajinu s ovocnými stromy, ale také
světlé lesy. První hnízdění zaznamenal 15. 5. 1949

Situation im NPP/NPT
(134 Angaben; W–30/O–104)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Wird vom 26. März bis zum 21. August
festgestellt. 30–40 Paare brüten regelmäßig, der
östliche Teil des Untersuchungsgebietes wird
eindeutig bevorzugt.
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Hanák (2004), který našel hnízdo v třešni na Kraví
hoře. 12. 6. 1990 byly zjištěny 2 páry a 24. 6. 1992
1 pár hnízdící v dutinách třešní na Havranickém vřesovišti (Čtyroký 1993, resp. Šimek & Brandl 1992),
3. 6. 1993 našel hnízdo u Čížova ZT (in Martiško
et al. 1995), 18.–21. 6. 1998 krmil pár krutihlavů
mláďata ve stromě před farou v Popicích (JHo in verb.),
12. 6. 2005 bylo nalezeno hnízdo v babyce na okraji
lesa západně od Hnanic (VŠ). Výskyt krutihlavů se soustřeďuje do východní části území, např. Exnerová et
al. (1994) udávají pro Konice 3–5 párů, Popice 2 páry
a Havraníky 4–5 párů v obcích a přilehlých biotopech
v roce 1994, oproti tomu v Podmolí, Lukově nebo
Čížově nebyly v žádném roce zjištěny více než 2 páry.
V katastru Podmyčí na území NPP byl krutihlav zaznamenán jen jednou – 7. 5. 2010 u Jejkalů (TK in litt.).
Preference východní části NPP platí i pro krajinu mimo
sídla – početněji jsou krutihlavi zjišťováni především
na Havranickém vřesovišti – 5 volajících ex. 28. 4. 2005
(VK) nebo 4 ex. 13. 5. 2009 (MV), na Hradišťských
terasách – 5 ex. 30. 4. 2005 (VK), na Kraví hoře
u Znojma – 3 páry a 1 ex. 29. 4. 2010 (VŠ), v ovocných
sadech u Havraníků – 3 ex. 13. 5. 2009 (MV) nebo
okolí Hnanic – 3 ex. 7. 5. 2011 (VŠ). Ve světlých
lesích mezi Hradištěm a Mašovickým potokem zjistil
v hnízdním období 1993 JVa (in Martiško et al. 1995)
1 pár na 27 ha listnatých porostů ve stáří 80–130 let.
Relativně vzácně je krutihlav zaznamenáván v centrálních částech NPP, tj. v údolí – 14. 4. 2003 byl 1 ex.
slyšen z Vraní skály, později zde však už zjištěn nebyl
(VŠ), 17. 4. 2007 u Lipinské cesty (VK), 4. 5. 2007
u Dyje pod Hardeggem (VP in verb.), 13. 5. 2009
a 2010 na Liščí skále (MV).
Na území NPT nenachází krutihlav vhodné biotopy.
Pollheimer (2001) zjistil v roce 2000 hnízdní výskyt
na dvou lokalitách (Umlauf, Kirchenwald), v roce 2008
druh zaznemnán nebyl (Pollheimer et al. 2010).
Ze zimovišť se krutihlav vrací během dubna, nejčasnější výskyt ve sledovaném území byl zjištěn 26. 3. 2011
v Popicích (M. Pozgayová, P. Procházka - www.birds.cz/
avif ), poslední jedinec byl pozorován na dvoře infocentra v Čížově 21. 8. 2010 (TK in litt.).
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Der Wendehals bewohnt im Untersuchungsgebiet
die Umgebung von Ortschaften, offene Landschaft
mit Obstbäumen und auch lichte Wälder. Der erste
Brutnachweis wurde am 15. 5. 1949 von Hanák
(2004) verzeichnet, der in einem Kirschbaum auf Kraví
hora ein Nest fand. Am 12. 6. 1990 wurden 2 Paare
nachgewiesen, am 24. 6. 1992 ein Paar, das in Baumhöhlen in Kirschbäumen auf der Heide Havraníky
brütete (Čtyroký 1993 bzw. Šimek & Brandl 1992),
am 3. 6. 1993 fand ZT (in Martiško et al. 1995)
ein Nest bei Čížov, am 18.–21. 6. 1998 fütterte ein
Wendehalspaar seine Jungen in einem Baum vor der
Pfarre Popice (JHo in verb.), am 12. 6. 2005 wurde
in einem Feldahorn westlich von Hnanice ein Nest
gefunden (VŠ). Das Vorkommen des Wendehalses hat
seinen Schwerpunkt im östlichen Teil des Gebietes,
z. B. Exnerová et al. (1994) geben im Jahr 1994
für die Gemeinden und ihre angrenzenden Biotope
folgende Zahlen an: in Konice 3–5 Paare, in Popice
2 Paare und in Havraníky 4–5 Paare. Dagegen wurden
in Podmolí, Lukov oder Čížov nie mehr als 2 Paare festgestellt. Im Gemeindegebiet von Podmyče innerhalb
des NPP wurde der Wendehals nur einmal verzeichnet
– am 7. 5. 2010 bei den Jejkaly-Teichen (TK in litt.).
Die Präferenz des östlichen Teiles des NPP gilt auch für
die Landschaft außerhalb der Siedlungen – in größeren
Zahlen werden die Wendehälse vor allem auf der Heide
Havraníky festgestellt – 5 rufende Ind. am 28. 4. 2005
(VK) oder 4 Ind. am 13. 5. 2009 (MV), weiters auch
auf den Terrassen in Hradiště – 5 Ind. am 30. 4. 2005
(VK), in Kraví hora bei Znojmo – 3 Paare und 1 Ind.
am 29. 4. 2010 (VŠ), in den Obstgärten bei Havraníky
– 3 Ind. am 13. 5. 2009 (MV) oder in der Umgebung
von Hnanice – 3 Ind. am 7. 5. 2011 (VŠ). In den lichten
Wäldern zwischen Hradiště und Mašovický-Bach stellte
JVa (in Martiško et al. 1995) in der Brutzeit des
Jahres 1993 1 Paar/27 ha Laubwald mit einem Alter
von 80–130 Jahren. Relativ selten wird der Wendehals auch in den zentralen Teilen des NPP festgestellt,
also im Tal – am 14. 4. 2003 wurde vom Vraní-Felsen
1 Ind. gehört, später wurde es hier aber nicht mehr festgestellt (VŠ), am 17. 4. 2007 am Lipinská-Weg (VK),
am 4. 5. 2007 an der Thaya unterhalb von Hardegg (VP
in verb.), am 13. 5. 2009 und 2010 auf dem Liščí-Felsen
(MV).
Auf dem Gebiet des NPT findet der Wendehals kaum
geeigneten Biotope. Pollheimer (2001) stellte im Jahr
2000 Brutzeitvorkommen an zwei Lokalitäten fest
(Umlauf, Kirchenwald), im Jahr 2008 wurde die Art
nicht nachgewiesen (Pollheimer et al. 2010).
Aus den Winterquartieren kehrt der Wendehals
im April zurück, das früheste Vorkommen im Untersuchungsgebiet wurde am 26. 3. 2011 in Popice verzeichnet (M. Pozgayová, P. Procházka – www.birds.cz/
avif ), das letzte Exemplar wurde am 21. 8. 2010 im Hof
des Informationszentrums im Čížov beobachtet (TK
in litt.).
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Allgemeines Vorkommen
Das Brutgebiet des Grauspechts zieht sich in den mittleren geografischen Breiten über den gesamten eurasiatischen Kontinent von Frankreich bis Japan. In Tschechien brütet er unregelmäßig auf dem gesamten Gebiet
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo gehört
er eher zu den seltenen und wenig zahlreichen Arten,
die hauptsächlich im NPP und in den erhaltenen Resten
der Auwälder in seinem östlichen Teil zu finden sind.

Situation im NPP/NPT
(84 Angaben; W–58/O–26)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, 25–30 Paare brüten
regelmäßig.

Výskyt v širším kontextu
Hnízdní areál žluny šedé se táhne ve středních zeměpisných šířkách přes celý euroasijský kontinent od Francie
až po Japonsko. V ČR hnízdí nepravidelně po celém
území (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří spíše
mezi druhy vzácné a málo početné s centrem výskytu
v NPP a zbytcích zachovalých lužních lesů na východě
oblasti.

Situace v NPP/NPT (84 údajů; Z–58/V–26)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt, pravidelně hnízdí 25–30 párů.
Žluna šedá ve sledovaném území pravidelně hnízdí.
Hnízdění bylo prokázáno např. pozorováním páru, který
varoval u hnízdní dutiny v údolí Mašovického potoka
2. 6. 1993 nebo výskytem samice s ještě přikrmovaným
mládětem 17. 6. 1993 v dubovém porostu proti Devíti
mlýnům (JVa in Martiško et al. 1995). 21. 7. 2009
bylo již samostatné mládě zastiženo na hraně svahu nad
vyhlídkou Heimatkreuz a 29. 7. 2011 na zahradě v Lukově-Nové Vsi (VŠ). Volající žluny šedé jsou zjišťová-

Der Grauspecht brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet. Eine Brut wurde z. B. durch die Beobachtung
eines Paares nachgewiesen, das am 2. 6. 1993 an einer
Bruthöhle im Tal des Mašovický-Baches Warnlaute
von sich gab, oder durch die Beobachtung eines Weibchens mit einem noch unselbstständigen Jungvogel
am 17. 6. 1993 in einem Eichenbestand gegenüber
von Devět mlýnů (JVa in Martiško et al. 1995).
Jeweils ein bereits selbständiges Jungtier wurde am 21.
7. 2009 an der Hangkante oberhalb des Aussichtspunktes Heimatkreuz und am 29. 7. 2011 in einem Garten
in Lukov-Nová Ves angetroffen (VŠ). Rufende Grauspechte werden alljährlich im Frühling an zahlreichen
Stellen im gesamten NPP festgestellt, es gibt eine eindeutige Präferenz des westlichen Teiles. Während einer
Untersuchung der Brutvögel in Waldbeständen mit
einem Alter von 90–140 Jahren im Forstrevier Braitava
am 24. 4. und am 4.–5. 5. 2000 stellte JVa (in litt.)
1 Paar auf 80–100 ha fest (genauso wie beim Grünspecht). In den Jahren 2007 und 2010 wurde die Art
im Rahmen des Monitorings der Spechtvögel auf ausgewählten Transekten verzeichnet, die durch geeignete
Waldbestände führten. Im Jahr 2007 wurden während
der Kontrolle im März 6 Ind. auf ca. 36 km festgestellt
(1,7 Territorien auf 10 km, Hora et al. 2010), im Jahr
2010 wurden im März und April auf 16,4 km 4 Ind.
festgestellt, dh. 2,4 Territorien auf 10 km (VK, VŠ),
was ein gewisses Wachstum der Population andeutet.
Derselbe Trend wurde auch im NPT bestätigt, als Pollheimer (2001) im Jahr 2000 5 Territorien des Grauspechts feststellte und auch weitere 3, die in den NPT
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ny každý rok na jaře na řadě míst po celém území NPP,
preference jeho západní části je zřejmá. Při průzkumu
hnízdní avifauny lesních porostů ve věku 90–140 let
v polesí Braitava 24. 4. a 4.–5. 5. 2000 zjistil JVa (in
litt.) 1 pár na 80–100 ha (stejně jako u žluny zelené).
V letech 2007 a 2010 v rámci monitoringu šplhavců
byl druh zaznamenáván na vybraných liniích vedených
vhodnými lesními porosty. V roce 2007 bylo při
březnové kontrole na cca 36 km zjištěno 6 ex. (1,7 teritorií na 10 km, Hora et al. 2010), v roce 2010 byly
na 16,4 km v březnu a dubnu zjištěny 4 ex., tj. 2,4 teritoria na 10 km (VK, VŠ), což naznačuje určité zvětšení
populace. Stejný trend byl potvrzen i v NPT, kde
v roce 2000 Pollheimer (2001) zjistil 5 teritorií žluny
šedé a 3 teritoria přesahující do NPP, při opakovaném
průzkumu v roce 2008 pak 11 teritorií v NPT a 6 teritorií přeshraničních (Pollheimer et al. 2010).
Zajímavé potravní chování bylo u žluny šedé zaznamenáno 28. 12. 2000, kdy byli samec a samice pozorováni při prohledávání spár v kamenné zdi hospodářské
budovy v Lukově-Nové Vsi, nebo 9. 3. 2002, kdy byl
1 ex. vyplašen ze skalek na Ostrohu (VŠ).

Žluna zelená
Grünspecht

hinüber ragten. Als die Untersuchung im Jahr 2008
wiederholt wurde, fand er 11 Territorien im NPT und
6 grenzüberschreitende Territorien (Pollheimer et al.
2010).
Am 28. 12. 2000 wurde ein interessantes Nahrungsverhalten des Grauspechts festgestellt, als ein Männchen
und ein Weibchen beim Durchsuchen der Spalten in der
Mauer eines Wirtschaftsgebäudes in Lukov-Nová Ves
gesehen wurden. Am 9. 3. 2002 wurde 1 Ind. auf den
Felsformationen in Ostroh aufgeschreckt (VŠ).
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Picus viridis
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Žluna zelená má evropské rozšíření, více než 75 %
areálu leží v Evropě, kde chybí jen na severu Skandinávie a Ruska, v Irsku a na středomořských ostrovech.
Obývá celé území ČR (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je výrazně početnější než žluna šedá.

Der Grünspecht verfügt über einen europäischen Verbreitungstyp, mehr als 75 % seines Verbreitungsgebietes
liegen in Europa, wo er nur in Nordskandinavien, Nordrussland, Irland und auf den Mittelmeerinseln fehlt. Er
bewohnt das gesamte tschechische Gebiet (Šťastný et
al. 2006). In der Region Znojmo ist er wesentlich zahlreicher als der Grauspecht.

Situace v NPP/NPT (74 údajů; Z–30/V–44)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 15–20 párů, zimuje.
Ve sledovaném území je žluna zelená patrně o něco
méně početná než žluna šedá (počet zaznamenaných
výskytů obou druhů 74 : 84). Hnízdění bylo prokázáno
v roce 1993 v zahradách na Kraví hoře (JVa in Martiško
et al. 1995). 20. 6. 2001 bylo vzletné mládě pozorováno v Gránickém údolí (VŠ) a 17. 8. 2009 v zahradě
soukromého domu v Lukově–Nové Vsi (JVa in verb.).
Neprojevuje se u ní žádná zřetelná biotopová preference – bývá zjišťována u řeky Dyje, v břehových porostech
jejích přítoků, ve starších lesních porostech i v sadech
a zahradách kolem obcí. Při průzkumu hnízdní avifauny
lesních porostů ve věku 90–140 let v polesí Braitava

204

Situation im NPP/NPT
(74 Angaben; W–30/O–44)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 15–20 Paare, überwintert.
Der Grünspecht ist im Untersuchungsgebiet anscheinend etwas weniger zahlreich vertreten als der Grauspecht (die Anzahl der verzeichneten Exemplare der
Arten beträgt 74 : 84). Ein Brutnachweis erfolgte im Jahr
1993 in den Gärten in Kraví hora (JVa in Martiško
et al. 1995). Ein flugfähiges Jungtier wurde am 20.
6. 2001 im Gránické-Tal beobachtet (VŠ) und am 17. 8.
2009 in einem Privatgarten in Lukov-Nová Ves (JVa in
verb.). Der Grünspecht zeigt keine deutlichen Habitat-
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24. 4. a 4.–5. 5. 2000 zjistil JVa (in litt.) 1 hnízdící pár
žluny zelené na 80–100 ha (stejně jako u žluny šedé).
Pro NPT udává Pollheimer (2001) v roce 2000 10–11
teritorií a 2–3 teritoria přesahující na území NPP, v roce
2008 zde bylo zjištěno jen 7 teritorií, počet přeshraničních teritorií zůstal stejný (Pollheimer et al. 2010).
V závěru, že početnost žluny zelené dosahuje cca dvě
třetiny početnosti žluny šedé, se shoduje s aktuálními
údaji z české strany.
Žluna zelená ve sledovaném území zimuje, bývá zjišťována v podstatě na stejných místech jako v hnízdní
době.

Datel černý
Schwarzspecht

präferenzen – er wird an der Thaya, in den Uferbeständen ihrer Zuflüsse, in älteren Waldbeständen und auch
in Obst- und Privatgärten rund um die Ortschaften
angetroffen. Während einer Brutvögel-Untersuchung
in 90–140 Jahre alten Waldbeständen im Forstrevier
Braitava am 24. 4. und am 4.–5. 5. 2000 stellte JVa
(in litt.) 1 brütendes Grünspechtrevier auf 80–100 ha
fest (genauso wie beim Grauspecht). Im NPT gibt
Pollheimer (2001) im Jahr 2000 10–11 Territorien
und 2–3 teilweise im NPP liegende Territorien an,
im Jahr 2008 wurden hier nur 7 Territorien festgestellt,
die Population der grenzüberschreitenden Territorien
blieb gleich (Pollheimer et al. 2010). Sein Schluss,
dass die Population des Grünspechts ca. 2/3 der Population des Grauspechts umfasst, stimmt mit den aktuellen
Angaben auf der tschechischen Seite überein.
Der Grünspecht überwintert im Untersuchungsgebiet
und wird praktisch an denselben Stellen wie während
der Brutzeit beobachtet.
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Dryocopus martius
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Datel černý má palearktické rozšíření, obývá většinu
Evropy a Asie. V Evropě chybí na Britských ostrovech,
ve větší části Pyrenejského a Apeninského poloostrova
a na středomořských ostrovech. V ČR je rozšířen pravidelně po celém území (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku se vyskytuje kromě souvislejších lesů také v břehových porostech Dyje východně od Znojma, lze ho zastihnout i v menších polních lesících a větrolamech.

Der Schwarzspecht ist paläarktisch verbreitet und
bewohnt den Großteil Europas und Asiens. In Europa
fehlt er auf den Britischen Inseln, auf dem Großteil der
Pyrenäen- und Apenninhalbinsel und auf den Mittelmeerinseln. In Tschechien ist er regelmäßig über das
gesamte Gebiet verbreitet (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo kommt er neben den zusammenhängenden Wäldern auch in den Uferbeständen der Thaya
östlich von Znojmo vor und ist auch in kleineren
Wäldern innerhalb der Ackerlandschaft und in Windschutzstreifen anzutreffen.

Situace v NPP/NPT (194 údajů; Z–131/V–63)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt, pravidelně hnízdí 30–35 párů.
Zřetelně preferuje západní část sledovaného
území.
Datel černý se ve sledovaném území vyskytuje pravidelně a poměrně početně. Hnízdění bylo prokázáno
nálezem obsazené dutiny např. u Hradiště v roce 1991,
u Čížova v roce 1993 a 1994 (ZT in Martiško et al.
1995), na Vraní skále v roce 2002 (PN in litt.), u rozcestí
Na Keplech v roce 2004 (LR in litt.), na Braitavě v roce
2005 (RP in verb.), v Trauznickém údolí v roce 2007 (VK
in litt.) nebo v údolí Kajabachu v roce 2010 (GČ in litt.).

Situation im NPP/NPT
(194 Angaben; W–131/O–63)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, 30–35 Paare brüten
regelmäßig. Zieht den westlichen Teil des Untersuchungsgebietes deutlich vor.
Der Schwarzspecht kommt regelmäßig und verhältnismäßig zahlreich im Untersuchungsgebiet vor.
Reproduktionsnachweise gelangen durch den Fund
von besetzten Bruthöhlen, z. B. bei Hradiště im Jahr
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Při průzkumu hnízdní avifauny lesních porostů ve věku
90–140 let v polesí Braitava 24. 4. a 4.–5. 5. 2000
zjistil JVa (in litt.) cca 2 hnízdící páry datla černého na
80–100 ha. V roce 2007 a 2010 v rámci monitoringu
šplhavců byl druh zaznamenáván na vybraných liniích
vedených vhodnými lesními porosty. V roce 2007 bylo
při březnové kontrole na cca 36 km zjištěno 2,8 teritorií na 10 km (Hora et al. 2010), v roce 2010 při monitoringu na 16,4 km v březnu a dubnu to bylo 3,7 teritorií na 10 km (VK, VŠ), což naznačuje určité zvětšení
populace. Pollheimer (2001) udává pro území NPT
v roce 2000 12–14 teritorií datla černého, v roce 2008
zde bylo zjištěno 9–10 teritorií (Pollheimer et al.
2010).
Datel černý je pravidelně zjišťován i v zimě, např.
během zimního sčítání vodních ptáků bylo 16. 1. 2006
zjištěno 5 ex., 17. 1. 2009 to bylo 9 ex. a 15. 1. 2011
7 ex. (VB, VK, VP, AR, VŠ, MV).

Strakapoud velký
Buntspecht

1991, bei Čížov in den Jahren 1993 und 1994 (ZT
in Martiško et al. 1995), am Vraní-Felsen im Jahr 2002
(PN in litt.), bei der Wegkreuzung Na Keplech im Jahr
2004 (LR in litt.), in Braitava im Jahr 2005 (RP in verb.),
im Trausnitztal im Jahr 2007 (VK in litt.) oder im Tal
des Kajabaches im Jahr 2010 (GČ in litt.). Während
einer Brutvögel-Untersuchung in 90–140 Jahre alten
Waldbeständen im Forstrevier Braitava am 24. 4. und
am 4.–5. 5. 2000 stellte JVa (in litt.) ca. 2 brütende
Schwarzspechtreviere auf 80–100 ha fest. In den Jahren
2007 und 2010 wurde die Art im Rahmen des Monitorings der Spechtvögel auf ausgewählten Transekten
verzeichnet, die durch geeignete Waldbestände führten.
Im Jahr 2007 wurden während der Kontrolle im März,
die ca. 36 km umfasste, 2,8 Territorien pro 10 km
festgestellt (Hora et al. 2010), im Jahr 2010 wurden
im März und April auf 16,4 km insgesamt 3,7 Territorien pro 10 km festgestellt (VK, VŠ), was ein gewisses
Populationswachstum andeutet. Pollheimer (2001)
gibt für den NPT im Jahr 2000 12–14 Territorien des
Schwarzspechts an, im Jahr 2008 wurden hier 9–10 Territorien festgestellt (Pollheimer et al. 2010).
Der Schwarzspecht wird regelmäßig auch im Winter
beobachtet, z. B. während der Winterwasservogelzählung wurden am 16. 1. 2006 5 Ind. festgestellt,
am 17. 1. 2009 waren es 9 Ind. und am 15. 1. 2011
7 Ind. (VB, VK, VP, AR, VŠ, MV).
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Dendrocopos major
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Strakapoud velký je obyvatelem velké části palearktické oblasti. Je nejhojnějším strakapoudem Evropy, kterou
obývá celou kromě Irska a Islandu, dále žije v severní
Africe a velké části Asie. V ČR je běžně rozšířen na celém
území (Šťastný et al. 2006).

Der Buntspecht besiedelt einen großen Teil des paläarktischen Gebietes. Er ist in Europa der häufigste Vertreter
der Gattung Dendrocopos. Mit Ausnahme von Irland
und Island bewohnt er ganz Europa, weiters auch Nordafrika und einen großen Teil Asiens. In Tschechien ist er
regelmäßig über das gesamte Gebiet verbreitet (Šťastný
et al. 2006).

Situace v NPP/NPT (229 údajů; Z–132/V–97)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt, pravidelně hnízdí. Preferuje
západní část sledovaného území.
Ve sledovaném území strakapoud velký početně hnízdí
v nejrůznějších typech biotopů od pralesovitých lesních
porostů po akátové monokultury či aleje ovocných
stromů. Hnízdění bylo prokázáno mnohokrát nálezem
obsazených dutin i čerstvě vyvedených mláďat. JVa
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Situation im NPP/NPT
(229 Angaben; W–132/O–97)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, brütet regelmäßig.
Zieht den westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
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(in Martiško et al. 1995) provedl v dubnu a květnu
1993 kvantitativní průzkum avifauny lesních porostů
mezi Mašovicemi a Hradištěm. Nejvyšší denzitu strakapouda velkého zjistil v jehličnatých porostech 9.–13.
věkového stupně – 5,6 párů/10 ha, v listnatých porostech
stejného stáří to bylo 3,4 párů/10 ha. Strakapoudy dále
zaznamenal v listnatých porostech 7. (4,4 párů/10 ha)
a 8. věkového stupně (1,8 párů/10 ha). V mladších
lesích druh nepozoroval. 24. 4. a 4.–5. 5. 2000 se stejný
autor (in litt.) zabýval průzkumem hnízdní avifauny
lesních porostů ve věku 90–140 let v polesí Braitava
a zjistil zde 8–10 hnízdících párů strakapouda velkého
na 80–100 ha. Pollheimer (2001) pro území NPT
v roce 2000 uvádí hnízdní hustotu strakapouda velkého
2,3 párů/10 ha (tzn. celkem cca 300 párů), a dodává,
že mnohdy jsou vzdálenosti mezi středy teritorií velmi
malé, jen 100–200 m.
Strakapoud velký se ve sledovaném území vyskytuje
celoročně, početně zde i zimuje – např. 9. 12. 2006 bylo
v lesních porostech Braitavy zaznamenáno celkem 18 ex.
(VB, VK, VP, VŠ). Navštěvuje i krmítka.

Der Buntspecht brütet zahlreich in verschiedensten
Lebensraumtypen des Untersuchungsgebietes, von
urwaldartigen Waldbeständen über Robinien-Monokulturen bis hin zu Obstbaumalleen. Bruten wurde
oftmals nachgewiesen, sowohl durch Funde von besetzten Bruthöhlen als auch durch Beobachtungen frisch
ausgeflogener Jungvögel. JVa (in Martiško et al. 1995)
führte im April und Mai des Jahres 1993 eine quantitative Untersuchung der Avifauna in den Waldbeständen
zwischen Mašovice und Hradiště durch. Die höchste
Populationsdichte des Buntspechts stellte er in Nadelwäldern der 9.–13. Altersstufe fest – 5,6 Paare/10 ha,
in gleich alten Laubwäldern waren es 3,4 Paare/10 ha.
Weiters wurde der Buntspecht in Laubwäldern der
7. (4,4 Paare/10 ha) und 8. Altersstufe (1,8 Paare/10 ha)
verzeichnet. In jüngeren Wäldern fand er die Art nicht.
Am 24. 4. und 4.–5. 5. 2000 beschäftigte sich derselbe
Autor (in litt.) mit der Brutvögel-Untersuchung in
90–140 Jahre alten Waldbeständen im Forstrevier
Braitava und stellte hier 8–10 Buntspechtreviere pro
80–100 ha fest. Pollheimer (2001) führt im NPT für
das Jahr 2000 eine Siedlungsdichte des Buntspechtes
von 2,3 Paaren/10 ha an (dh. insgesamt ca. 300 Paare)
und fügt hinzu, dass die Entfernungen zwischen den
Mittelpunkten der Territorien oft sehr klein sind, nur
100–200 m.
Der Buntspecht kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor und überwintert hier auch zahlreich
– z. B. am 9. 12. 2006 wurden in den Waldbeständen
in Braitava insgesamt 18 Ind. verzeichnet (VB, VK, VP,
VŠ). Er besucht dabei auch Vogelhäuschen.
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Strakapoud jižní
Blutspecht
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Dendrocopos syriacus
Allgemeines Vorkommen
Das Verbreitungsgebiet des Blutspechts erstreckt sich
über Mittel- und Südosteuropa, weiters kommt er
in Südwestasien und Transkaukasien vor. In Europa
tauchte er das erste Mal im Jahr 1890 auf. In Tschechien
wird er seit dem Jahr 1953 verzeichnet und seine Verbreitung und seine Populationszahlen steigen stetig an,
wobei der Schwerpunkt der Verbreitung in Südmähren
bleibt (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo
wurde der Blutspecht das erste Mal im Jahr 1955
in Moravský Krumlov festgestellt (Hejl-Mračovský
1960). Heute kommt er hier an zahlreichen Stellen vor,
kann aber nur an wenigen davon zu den üblichen Arten
gezählt werden.

Situation im NPP/NPT
(93 Angaben; W–1/O–92)
Výskyt v širším kontextu
Areál strakapouda jižního je omezen na střední a jihovýchodní Evropu, dále obývá jihozápadní Asii a Zakavkazí. V Evropě se poprvé objevil v roce 1890. V ČR je zaznamenáván od roku 1953 a jeho rozšíření i početnost
se zde stále zvětšují, přičemž těžiště jeho výskytu zůstává
na jižní Moravě (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
byl strakapoud jižní poprvé zjištěn v roce 1955 v Moravském Krumlově (Hejl–Mračovský 1960). Dnes se
zde vyskytuje na řadě míst, málokde ho však lze zařadit
k druhům běžným.

Situace v NPP/NPT (93 údajů; Z–1/V–92)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: neuveden
Celoroční výskyt, pravidelně hnízdí 8–12 párů
výhradně ve východní části sledovaného území.
Strakapoud jižní patří mezi nejvýznamnější ptačí
druhy NPP – je jedním ze dvou předmětů ochrany
Ptačí oblasti Podyjí, přičemž tento druh je předměten
ochrany jen ve třech dalších ptačích oblastech v ČR.
První údaj o výskytu strakapouda jižního ze sledovaného území podávají Fiala et al. (2007) – 1. 8. 1973
byl 1 ex. pozorován na Havranickém vřesovišti. Stejní
autoři zjistili dospělého jedince s potravou u dutiny
v třešni tamtéž 9. 5. 1988, jde o první údaj dokládající hnízdění druhu v zájmovém území. V jihovýchodní části NPP je populace strakapouda jižního stabilní už
nejméně od roku 1990: v letech 1990–1994 byl zjištěn
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MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Ganzjähriges Vorkommen, regelmäßig brüten
8–12 Paare, ausschließlich im östlichen Teil des
Untersuchungsgebietes.
Der Blutspecht gehört zu den bedeutendsten Vogelarten im NPP – er ist einer der zwei Schutzgegenstände des Vogelschutzgebietes Podyjí, wobei
diese Art in nur drei anderen Vogelschutzgebieten in
Tschechien geschützt wird. Die erste Angabe über ein
Vorkommen des Blutspechts im Untersuchungsgebiet stammt von Fiala et al. (2007) – am 1. 8. 1973
wurde 1 Ind. auf der Heide Havraníky beobachtet.
Dieselben Autoren stellten ebendort am 9. 5. 1988 ein
adultes Exemplar mit Nahrung an einer Baumhöhle
in einem Kirschbaum fest, es handelt sich somit um
die erste Angabe, die eine Brut dieser Art im Untersuchungsgebiet belegt. Im südöstlichen Teil des NPP ist
die Population des Blutspechts schon mindestens seit
dem Jahr 1990 stabil: in den Jahren 1990–1994 wurde
er an 9 Lokalitäten festgestellt, an 3 davon gelang ein
Brutnachweis (Martiško et al. 1995). Während des
Monitorings im Jahr 2005 wurden 8 Lokalitäten verzeichnet (0,9 Territorien/1 km2), im Jahr 2007 waren es
7 Lokalitäten (0,8 Territorien/1 km2), in beiden Jahren
wurden jeweils 2 Bruten nachgewiesen (Hora et al.
2010). Im Jahr 2010 wurde der Blutspecht an 3 Lokalitäten in Hradiště festgestellt, 1 Paar zog hier in einer
Baumhöhle in einem Marillenbaum Nachwuchs auf
(VK), weitere drei Lokalitäten wurden in Kraví hora
verzeichnet (VŠ). Der Rest der Schutzzone mit den
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na 9 lokalitách, na 3 z nich bylo prokázáno hnízdění
(Martiško et al. 1995). Při monitoringu v roce 2005
bylo registrováno 8 lokalit výskytu (0,9 teritoria/1 km2),
v roce 2007 7 lokalit (0,8 teritoria/1 km2), v každém
z těchto let byla doložena 2 hnízdění (Hora et al. 2010).
V roce 2010 byl strakapoud jižní zjištěn na 3 lokalitách
na Hradišti, 1 pár zde vyhnízdil v dutině v meruňce
(VK), další tři lokality byly zaznamenány na Kraví hoře
(VŠ). Zbytek ochranného pásma s tradičními hnízdišti (obce Hnanice, Havraníky, Popice a Konice a jejich
okolí) bohužel nebyl monitoringem pokryt. Západního okraje dosahuje oblast stálého výskytu strakapouda
jižního v NPP v okolí Mašovic, kde je zaznamenáván už
jen nepravidelně: 12. a 26. 10. 1993 to byl 1 ex. (JVa
in Martiško et al. 1995) a 6. 7. 2011 1 juv. naproti
lomu (VŠ). Dále na západě byl ve sledovaném území
zjištěn jen jednou, když 7. 2. 2010 MŠ (in verb.) pozoroval v Lukově-Nové Vsi na švestce v soukromé zahradě
samce. Na území NPT se druh nevyskytuje, nenachází
zde vhodné biotopy, z blízkého okolí je známo jedno pozorování v hnízdní době 2000 v Merkersdorfu.
Strakapoud jižní v NPP pravidelně také zimuje,
většinou na hnízdních lokalitách, potulky jsou zaznamenávány vzácně – viz pozorování z Lukova uvedené výše.
Dvakrát byl ve sledovaném území pozorován kříženec
strakapouda jižního se strakapoudem velkým, a to
20. 6. 1993 v lese u Mašovické střelnice 1 Ƃ a téhož
dne 1 ex. u studánky za Popicemi (JVa in Martiško et
al. 1995).

Strakapoud
prostřední
Mittelspecht

traditionellen Brutplätzen (die Gemeinden Hnanice,
Havraníky, Popice und Konice und ihre Umgebung)
wurden während des Monitorings leider nicht erfasst.
Die westliche Grenze des ständigen Verbreitungsgebietes des Blutspechts liegt im NPP, in der Umgebung von
Mašovice, wo er nur mehr in Ausnahmefällen beobachtet wird: am 12. und am 26. 10. 1993 war es jeweils
1 Ind. (JVa in Martiško et al. 1995) und am 6. 7. 2011
handelte es sich um 1 juv. gegenüber dem Steinbruch
(VŠ). Weiter westlich im Untersuchungsgebiet wurde er
nur einmal festgestellt, als MŠ (in verb.) am 7. 2. 2010
in Lukov-Nová Ves ein Männchen in einem Privatgarten
beobachtete. Auf dem Gebiet des NPT kommt die Art
nicht vor, da sie hier keine geeigneten Biotope vorfindet,
aus der Umgebung gibt es eine Brutzeitbeobachtung aus
Merkersdorf im Jahr 2000.
Der Blutspecht überwintert auch regelmäßig im NPP,
meist bleibt er in der Umgebung der Brutplätze, ein Herumstreifen wird nur selten verzeichnet – siehe die oben
angeführte Beobachtung aus Lukov.
Im Untersuchungsgebiet wurde zweimal ein Blutspecht × Buntspecht-Hybrid beobachtet, und zwar 1 Ƃ
am 20. 6. 1993 im Wald beim Schießplatz in Mašovice
und an demselben Tag 1 Ind. bei einer Quelle hinter
Popice (JVa in Martiško et al. 1995).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Strakapoud prostřední je vysloveně evropským
druhem, na tomto kontinentu leží více než 95 %
jeho areálu. Chybí zde na jihozápadě, Britských ostrovech, v Dánsku, Skandinávii a severovýchodě. Areál
dále pokračuje do Malé Asie, Zakavkazí, Íránu a Iráku.
Na většině území ČR patří k nepříliš početně hnízdícím druhům, hojnější je na východě státu (Šťastný et
al. 2006). Jižní Morava je důležitou oblastí jeho rozšíření v ČR, na Znojemsku je známý především z lužních
lesů jeho jihovýchodní části.

Der Mittelspecht ist eine ausgesprochen europäische
Art, auf diesem Kontinent liegen mehr als 95 % seines
Verbreitungsgebietes. Er fehlt hier im Südwesten,
auf den Britischen Inseln, in Dänemark, Skandinavien
und im Nordosten. Sein Verbreitungsgebiet setzt sich
bis nach Kleinasien, Transkaukasien, Iran und Irak fort.
Auf dem Großteil des tschechischen Gebietes gehört er
zu den nicht sehr zahlreich brütenden Arten, häufiger ist
er im Osten des Landes (Šťastný et al. 2006). Südmähren stellt für ihn ein wichtiges Verbreitungsgebiet dar,
in dem Bezirk Znojmo ist er vor allem aus den Auwäldern im Südosten der Region bekannt.

Situace v NPP/NPT (136 údajů; Z–79/V–57)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
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Situation im NPP/NPT
(136 Angaben; W–79/O–57)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, brütet regelmäßig
in älteren Waldbeständen.

Celoroční výskyt, pravidelně hnízdí ve starších
lesních porostech.
Ve sledovaném území obsazuje strakapoud prostřední
souvislejší, starší lesní porosty, vzácně ho lze v hnízdní
době zastihnout v otevřené krajině, např. na Havranickém vřesovišti byl 1 ex. pozorován 24. 6. 1992 (Šimek
& Brandl 1992), 11. 5. 1993 (JM in Martiško et al.
1995) nebo 6. 6. 2005 (VŠ, VK). Hnízdění bylo prokázáno mnohokrát, např. 1. 6. 2006 byla u Devíti mlýnů
nalezena obsazená dutina (JaP in verb.) nebo 4. 5. 2007
vyletěl 1 ex. z dutiny v pahýlu buku na Braitavě (VB
in litt.). V roce 2007 a 2010 v rámci monitoringu
šplhavců byl druh zaznamenáván na vybraných liniích
vedených vhodnými lesními porosty. V roce 2007 bylo
při březnové kontrole na cca 36 km zjištěno 4,4–4,7 teritorií na 10 km (Hora et al. 2010), v roce 2010 při monitoringu na 16,4 km v březnu a dubnu to bylo 7,3 teritorií na 10 km (VK, VŠ), což naznačuje určité zvětšení
populace. Pollheimer (2001) udává pro NPT v roce
2000 cca 35 teritorií strakapouda prostředního, zároveň
se však domnívá, že skutečný stav by mohl být 2–2,5 ×
vyšší, protože při průzkumu nepoužíval hlasové provokace. Na základě výzkumu v roce 2008 a 2009 (tentokrát s hlasovou provokací) zvyšuje odhad na 70 teritorií
(Pollheimer et al. 2010).
Strakapoud prostřední ve sledovaném území taktéž
zimuje, i v tomto období jsou však výskyty mimo
lokality hnízdění vzácné, např. byl opakovaně zaznamenáván na krmítku v Čížově (AR).
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Der Mittelspecht besiedelt im Untersuchungsgebiet eher zusammenhängende, ältere Waldbestände, während der Brutzeit ist er vereinzelt auch in der
offenen Landschaft anzutreffen, z. B. auf der Heide
Havraníky wurde jeweils 1 Ind. am 24. 6. 1992 (Šimek
& Brandl 1992), am 11. 5. 1993 (JM in Martiško
et al. 1995) oder am 6. 6. 2005 (VŠ, VK) beobachtet. Zahlreiche Brutnachweise der Art liegen vor, z. B.
am 1. 6. 2006 wurde bei Devět mlýnů eine besetzte
Bruthöhle gefunden (JaP in verb.), am 4. 5. 2007 flog
1 Ind. aus einem Hohlraum in einem Buchenstumpf in
Braitava aus (VB in litt.). In den Jahren 2007 und 2010
wurde die Art im Rahmen des Monitorings der Spechtvögel auf ausgewählten Transekten verzeichnet, die
durch geeignete Waldbestände führten. Im Jahr 2007
wurden während der Kontrolle im März, die ca. 36 km
umfasste, 4,4–4,7 Territorien pro 10 km festgestellt
(Hora et al. 2010), im Jahr 2010 wurden im März und
April auf 16,4 km insgesamt 7,3 Territorien pro 10 km
festgestellt (VK, VŠ), was ein gewisses Wachstum der
Population andeutet. Pollheimer (2001) gibt im NPT
im Jahr 2000 ca. 35 Reviere des Mittelspechts an, gleichzeitig nimmt er aber an, dass der tatsächliche Bestand
2–2,5 × höher sein könnte, da bei dieser Untersuchung
noch keine Klangattrappe eingesetzt wurde. Ausgehend
von einer Untersuchung aus den Jahren 2008 und 2009
(diesmal mit Klangattrappe) erweitert er die Schätzung
auf 70 Reviere (Pollheimer et al. 2010).
Der Mittelspecht überwintert im Untersuchungsgebiet, aber auch während dieser Zeit sind Beobachtungen
außerhalb der Brutplätze selten. Er wurde zum Beispiel
wiederholt an einem Vogelhäuschen in Čížov verzeichnet (AR).
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Strakapoud
bělohřbetý
Weißrückenspecht
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Strakapoud bělohřbetý je druh listnatých lesů s palearktickým rozšířením. Vyskytuje se ve střední a jižní Evropě
v lesích s dominantním bukem, habrem a dubem,
v severní a východní Evropě, kde dominují bříza a osika.
V Asii zasahuje širokým pruhem až na Kamčatku
a do Japonska. Známo je také několik reliktních
populací mimo souvislý areál. V Čechách hnízdí pravidelně na Šumavě, početněji v některých moravských
pohořích. Národnímu parku Podyjí nejbližší hnízdiště
se nachází ve Ždánickém lese, cca 80 km na severovýchod (JSy, GČ in litt.), významnými hnízdišti jsou pak
Chřiby (115 km) a Bílé Karpaty (135 km) – Šťastný
et al. (2006). V Rakousku se nejbližší hnízdiště nachází
ve Wienerwaldu (Dvorak et al. 1993), cca 65 km jižně
od NPP/NPT.

Der Weißrückenspecht ist eine Art der Laubwälder
mit paläarktischer Verbreitung. Er kommt in Mittelund Südeuropa in Wäldern mit dominanten Buchen,
Hainbuchen und Eichen vor, in Nord- und Osteuropa
wiederum in Birken- und Espenwäldern. In Asien reicht
er in Form eines breiten Streifens bis nach Kamtschatka und Japan. Es sind auch einige Reliktpopulationen
außerhalb des zusammenhängenden Verbreitungsgebietes bekannt. In Tschechien brütet er nur im Šumava
regelmäßig, in einigen mährischen Gebirgszügen ist er
ebenfalls in größeren Zahlen als Brutvogel anzutreffen.
Der nächstgelegene Brutplatz zum Nationalpark Podyjí
befindet sich im Ždánický-Wald, ca. 80 km nordostlich
entfernt (JSy, GČ in litt.), bedeutende Brutvorkommen
liegen im Chřiby-Gebirge (115 km) und in den Bílé
Karpaty (135 km) – Šťastný et al. (2006). Der nächstgelegene Brutplatz in Österreich liegt im Wienerwald
(Dvorak et al. 1993), ca. 65 km südlich vom NPP/
NPT.

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–2/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: hnízdí
V NPT udáváno 5–7 teritorií, v NPP nezjištěn.
Pollheimer (2001) udává pro území NPT 5–6 teritorií strakapouda bělohřebetého, z toho 2 teritoria
přeshraniční, při opakovaném průzkumu v roce 2008
a 2009 byl počet teritorií stanoven na 5–7, přičemž
došlo k jejich posunu na východ (Pollheimer et al.
2010). V žádné z citovaných zpráv autor/autoři neuvádějí další podrobnosti, tj. přesná data pozorování, počty
zjištěných jedinců, jejich pohlaví, popis biotopů apod.,
je pouze zřejmé, že většina teritorií byla stanovena jen
podle bubnování či hlasu. JPo později doplnil, že v roce
2009 J. Oberwalder pozoroval na lokalitě Bossengraben
samici hledající potravu. Na základě zpráv o výskytu
v NPT, které pocházejí už z let 1989 a 1991–1992, se
na strakapouda bělohřbetého soustředila pozornost také
na české straně národního parku. Jako biotopově nejvhodnější se jevila oblast pralesovitých listnatých porostů
nad řekou Dyjí v polesí Braitava, kde také byly realizovány první cílené pochůzky a zkoumány požerky se
závěrem, že situace je nadějná, ale výskyt prokázán není
(Horal 2000). Později převládl názor, že původcem
„nadějných“ požerků byl datel černý (JVa, DH in verb.).
Od té doby se přes řadu terénních akcí, cílených na daný
druh, pravidelný monitoring šplhavců a velké množství
dnů strávených řadou ornitologů v lesních porostech sledovaného území (viz metodika) výskyt strakapouda bě-

Situation im NPP/NPT
(2 Angaben; W–2/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Im NPT werden 5–7 Territorien angeführt,
im NPP wurde er nicht festgestellt.
Pollheimer (2001) führt im NPT 5–6 Territorien
des Weißrückenspechts an, davon sind 2 grenzüberschreitend, bei wiederholten Untersuchungen in den
Jahren 2008 und 2009 wurde die Anzahl der Territorien
auf 5–7 festgelegt, wobei es zu einer Verschiebung der
Nachweise nach Osten kam (Pollheimer et al. 2010).
Der Autor/die Autoren der erwähnten Publikationen
führen keine weiteren Details an, dh. genaue Beobachtungsdaten, Anzahl und Geschlecht der festgestellten
Exemplare, Beschreibungen der Biotope fehlen. Es geht
nur hervor, dass die meisten Territorien anhand von
Trommelserien oder Rufen bestimmt wurden. Im Jahr
2009 gelang erstmals die direkte Beobachtung eines
futtersuchenden Ƃ im Bereich Bossengraben durch
Jörg Oberwalder (JPo). Anhand von Nachrichten über
sein Vorkommen im NPT, die schon aus den Jahren
1989 und 1991–1992 stammen, wurde dem Weißrückenspecht auch auf der tschechischen Seite des Nationalparks vermehrte Aufmerksamkeit gewidmet. Das
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lohřbetého na české straně potvrdit nepodařilo. Čeští ornitologové pátrali po výskytu druhu i na lokalitách uváděných pro NPT, taktéž marně. Zároveň se řada z nich
(VŠ, MV, GČ, DH, VB aj.) s tímto strakapoudem setkávala na jiných lokalitách, ať už v ČR nebo v zahraničí, takže ani nezkušenosti s daným druhem nelze připsat
zarážející nesoulad v údajích prezentovaných pro NPP
a NPT.
Z výše uvedeného se nabízí závěr, že strakapoud bělohřbetý je ve sledovaném území velmi vzácným druhem,
který si zaslouží zvláštní pozornost. Jeho hnízdění by
mělo být doloženo v souladu s obecnými požadavky kladenými při mapování hnízdního rozšíření ptáků na prokázání hnízdění (Hagemeijer & Blair 1997), měly by
být popsány biotopy, které osídluje, a zmapováno jeho
rozšíření v NPP/NPT na základě přímého pozorování
ptáků s odlišením samců a samic, příp. mladých jedinců.

Strakapoud malý
Kleinspecht

am besten geeignete Habitat schien ein Gebiet mit urwaldartigen Laubwaldbeständen im Forstbezirk Braitava
oberhalb der Thaya zu sein. Hier wurden auch die ersten
gezielten Exkursionen unternommen und Fraßspuren
untersucht. Die Situation erschien hoffnungsvoll, ein
Vorkommen konnte aber nicht nachgewiesen werden
(Horal 2000). Später überwog die Ansicht, dass die
betreffenden Fraßspuren vom Schwarzspecht stammten
(JVa, DH in verb.). Seitdem ist es trotz einer Reihe von
gezielten Nachsuchen, des regelmäßigen Monitorings
der Spechtvögel und sehr vielen Tagen, die eine Reihe
von Ornithologen in den Waldbeständen des Untersuchungsgebietes verbrachte (siehe Methoden), nicht
gelungen, ein Vorkommen des Weißrückenspechts
auf der tschechischen Seite zu bestätigen. Tschechische
Ornithologen suchten auch in den angeführten Lokalitäten im NPT nach der Art, ebenfalls vergeblich. Eine
Reihe von ihnen (VŠ, MV, GČ, DH, VB u.a.) kannte
diesen Specht aus anderen Lokalitäten in Tschechien
und im Ausland – die auffallende Ungleichheit der
Angaben, die für den NPP und den NPT präsentiert
werden, kann also nicht auf unzureichende Erfahrung
mit der konkreten Art zurückgeführt werden.
Aus diesen Informationen geht hervor, dass der
Weißrückenspecht im Untersuchungsgebiet eine sehr
seltene Art ist, die besondere Aufmerksamkeit verdient.
Ein Brutvorkommen sollte in Übereinstimmung
mit den allgemeinen Anforderungen an Brutnachweise
im Rahmen der Atlaskartierung von Vögeln nachgewiesen werden (Hagemeijer & Blair 1997), es sollten die
Habitate beschrieben werden, die er besiedelt, und seine
Verbreitung im NPP/NPT sollte aufgrund von direkten
Beobachtungen von Exemplaren (Unterscheidung
von Männchen und Weibchen, ggf. Jungtieren) kartiert
werden.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Strakapoud malý má palearktický typ rozšíření, v Eurasii
žije od Portugalska po Kamčatku, v severní Africe obývá
severovýchodní Alžír a severozápadní Tunis. V ČR je
rozšířen v nížinách až pahorkatinách po celém území
s pozitivním populačním trendem po roce 1977 a velikostí populace odhadovanou na 2500–5000 párů
k roku 2003 (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří
mezi druhy spíše nepočetné, i když ne vyložené vzácné.

Der Kleinspecht hat einen paläarktischen Verbreitungstyp, in Eurasien lebt er von Portugal bis Kamtschatka, in Nordafrika bewohnt er Nordost-Algerien
und Nordwest-Tunesien. In Tschechien ist er in den
Niederungen bis Hügellandschaften auf dem ganzen
Gebiet verbreitet, mit einem positiven Populationstrend nach dem Jahr 1977 und einer geschätzten Populationsgröße von 2500–5000 Paaren im Jahr 2003
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo gehört er
zu den weniger verbreiteten Arten, wenngleich er nicht
wirklich selten ist.

Situace v NPP/NPT (74 údajů; Z–35/V–39)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
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Situation im NPP/NPT
(74 Angaben; W–35/O–39)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, 30–40 Paare brüten
regelmäßig.
Der Kleinspecht wird auf dem ganzen Untersuchungsgebiet beobachtet, aber nur sporadisch. Er zieht die
Uferbestände der Thaya und ihrer Zuflüsse vor, lebt
aber auch in älteren Eichen- und Buchenwäldern mit
einem hohen Anteil an toten Bäumen. Direkte Brutnachweise gelangen einige Male, zum Beispiel durch die
Beobachtung eines Weibchens mit Nahrung im Wald
hinter Hradiště am 27. 5. 1993, durch die Sichtung
eines erwachsenen Vogels, der am 19. 6. 1993 frisch
ausgeflogene Jungtiere am Rand der Heide in Kraví hora
fütterte (JVa in Martiško et al. 1995), durch den Fund
von Jungtieren in einer Baumhöhle bei Pašerácké stezky
am 26. 5. 1994 (ZT in Martiško et al. 1995), durch
die Feststellung einer Bruthöhle mit Jungtieren in einer
Weide am Rand der Gališská-Wiese am 11. 6. 2005 (VŠ)
oder durch einen besetzte Bruthöhle in einer Buche
in Braitava am 4. 5. 2007 (VB in litt.). Pollheimer
(2001) gibt im Jahr 2000 für den NPT 16 Reviere des
Kleinspechts und 2 grenzüberschreitende Reviere an,
in den Jahren 2008 und 2009 wurden hier 18 Reviere
festgestellt (Pollheimer et al. 2010).
Der Kleinspecht wird oft auch im Winter festgestellt,
wobei er selten auch in menschliche Siedlungen oder
deren Umgebung einfliegt: am 20. 1. 2001 in einem
Garten in Čížov (AR) und am 20. 11. 2009 im Hofland
bei Konice (MV) wurde jeweils 1 Ind. verzeichnet.
Celoroční výskyt, pravidelně hnízdí 30–40 párů.
Strakapoud malý je zjišťován v celém sledovaném
území, ale pouze pořídku. Dává přednost břehovým
porostům kolem Dyje a jejích přítoků, žije však také
ve starších doubravách či bučinách s velkým podílem
mrtvých stromů. Hnízdění bylo prokázáno např. pozorováním samice s potravou v lese za Hradištěm
27. 5. 1993 nebo dospělého ptáka krmícího čerstvě
vyvedená mláďata na okraji vřesoviště na Kraví hoře
19. 6. 1993 (JVa in Martiško et al. 1995), zjištěním
mláďat v dutině u Pašerácké stezky 26. 5. 1994 (ZT
in Martiško et al. 1995), nálezem dutiny s mláďaty
ve vrbě na okraji Gališské louky 11. 6. 2005 (VŠ) nebo
obsazené dutiny v buku na Braitavě 4. 5. 2007 (VB
in litt.). Pollheimer (2001) udává pro NPT v roce
2000 16 teritorií strakapouda malého a 2 teritoria přeshraniční, v roce 2008 a 2009 zde bylo zjištěno 18 teritorií (Pollheimer at al. 2010).
Strakapoud malý je často zjišťován i v zimě, tehdy
vzácně zaletuje také do lidských sídel nebo jejich blízkosti: 20. 1. 2001 byl 1 ex. pozorován v zahradě v Čížově
(AR) a 20. 11. 2009 na záhumencích u Konic (MV).
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Chocholouš obecný
Haubenlerche
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Allgemeines Vorkommen
Die Haubenlerche ist eine paläarktische Art, die aber
auch Nordafrika, die Arabische Halbinsel, Indien und
China bewohnt. Sie brütet in Seehöhen von unterhalb 600 m (Šťastný et al. 2006). Fiala et al. (2007)
kannten die Haubenlerche noch in den 80er Jahren
des 20. Jahrhunderts in zahlreichen Gemeinden in der
Region Znojmo, nach dem Jahr 2000 kann die Größe
der hiesigen Brutpopulation auf nur 10–15 Paare geschätzt werden, davon lebt ca. ein Drittel in der Stadt
Znojmo (VŠ, MV).

Výskyt v širším kontextu
Chocholouš obecný je druhem palearktické oblasti,
který však obývá i severní Afriku, Arabský poloostrov, Indii a Čínu. Hnízdí v polohách pod 600 m n. m.
(Šťastný et al. 2006). Fiala et al. (2007) znali chocholouše ještě v 80. letech 20. století v řadě obcí po celém
Znojemsku, po roce 2000 lze velikost hnízdní populace
druhu v tomto regionu odhadnout na 10–15 párů,
z toho asi třetina je vázána na město Znojmo (VŠ, MV).

Situace v NPP/NPT (172 údajů; Z–112/V–60)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: neuveden
V minulosti běžně hnízdil, ještě v 90. letech 20.
století uváděn na více místech, poslední hnízdění
zjištěno v roce 2000 u Mašovic.
V souladu s celorepublikovým trendem chocholouš
ze sledovaného území zcela vymizel. Nesporně se zde
dlouhodobě vyskytoval, první zmínku o něm včlenil
do svého poetického líčení života přírody na Kraví hoře
Vrbka (1928), který ve Znojmě působil od roku 1888.
Ve Vranově nad Dyjí pozoroval chocholouše v roce 1919
V. Čapek (in Martiško et al. 1995) a pravděpodobně
zde 1–2 páry hnízdily ještě v letech 1988–1991, kdy
je na dvou lokalitách celou sezónu zaznamenával MŠ
(in Martiško et al. 1995). Poslední jedinec tu byl pozorován 9. 4. 1993 (AR in Martiško et al. 1995). Kolem
Čížova jej do konce 60. let jako běžný druh uvádí
MR (in verb.), poslední výskyt zde byl zaznamenán
9. 4. 1993 – pták seděl na drátech bývalého hraničního
zátarasu (AR, PBe in Martiško et al. 1995). Hnízdní
výskyty jednotlivých ptáků byly zjištěny i jinde, např.
v roce 1967 v Mašovicích na cestě k lomu, v roce 1975
v Lukově u kostela, v roce 1994 u silnice za Podmolím

Situation im NPP/NPT
(172 Angaben; W–112/O–60)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
In der Vergangenheit brütete sie häufig, noch
in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wird ein
Vorkommen an mehreren Stellen angeführt, die
letzte Brut wurde im Jahr 2000 bei Mašovice verzeichnet.
Entsprechend dem landesweiten Trend ist die Haubenlerche in der jüngeren Vergangenheit auch aus dem
Untersuchungsgebiet gänzlich verschwunden. Die Art
kam hier zweifellos über einen längeren Zeitraum vor,
die erste schriftliche Erwähnung stammt von Vrbka
(1928), der in Znojmo seit dem Jahr 1888 tätig war
und die Haubenlerche in seine poetische Beschreibung
der lebendigen Natur in Kraví hora aufnahm. V. Čapek
(in Martiško et al. 1995) beobachtete die Haubenlerche
im Jahr 1919 in Vranov, wahrscheinlich brüteten hier
noch in den Jahren 1988–1991 mindestens 1–2 Paare,
die von MŠ (in Martiško et al. 1995) während der
ganzen Saison an zwei Lokalitäten verzeichnet wurden.
Das letzte Exemplar wurde hier am 9. 4. 1993 beobachtet (AR in Martiško et al. 1995). In der Umgebung
von Čížov wird die Haubenlerche von MR (in verb.) bis
zum Ende der 60er Jahre als verbreitete Art angegeben,
die letzte Beobachtung stammt vom 9. 4. 1993 – ein
Exemplar saß auf den Drähten der ehemaligen Grenzsperranlage (AR, PBe in Martiško et al. 1995). Brutvorkommen einzelner Vögel wurden auch an anderen
Stellen verzeichnet, z. B. im Jahr 1967 in Mašovice
am Weg zum Steinbruch, im Jahr 1975 in Lukov bei der
Kirche, im Jahr 1994 an der Straße bei Podmolí und
in Havraníky (Fiala et al. 2007), wo die Haubenlerche
in demselben Jahr am 29. 5. auch von AE beobachtet
wurde. Diese stellte auch am 16. 5. 1994 1 Ind. an der
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a v Havraníkách (Fiala et al. 2007), kde jej v témže roce
29. 5. pozorovala i AE. Ta zjistila 1 ex. také u silnice
z Konic na Popice 16. 5. 1994 (Exnerová et al. 1994).
Pravděpodobné hnízdění naznačuje pozorování páru
2. 6. 1993 u hřbitova na Hradišti (JVa in Martiško
et al. 1995) a malého hejnka (rodinka?) 3. 6. 2000 na
Kraví hoře (EJ in litt.). Poslední hnízdění chocholoušů
ve sledovaném území uvádějí Fiala et al. (2007), a to
u Mašovické střelnice v roce 2000.
Po roce 2000 nebyl chocholouš obecný ve sledovaném území zaznamenán. Vzhledem k tomu, že dosud
pravidelně ve Znojmě na několika místech hnízdí a do
ochranného pásma NPP se vrací pastva dobytka (ovce,
kozy, koně), je návrat druhu reálný.

Skřivan lesní
Heidelerche

Straße zwischen Konice und Popice fest (Exnerová et
al. 1994). Die Beobachtung eines Paares am 2. 6. 1993
beim Friedhof in Hradiště deutet ein wahrscheinliches
Nisten an (JVa in Martiško et al. 1995), ebenso wie ein
kleiner Schwarm (Familie?) am 3. 6. 2000 in Kraví hora
(EJ in litt.). Die letzte Brut der Haubenlerchen im Untersuchungsgebiet führen Fiala et al. (2007) an, und
zwar in Mašovická střelnice im Jahr 2000.
Nach dem Jahr 2000 wurde die Art nicht mehr im
Untersuchungsgebiet verzeichnet. Sie brütet allerdings
bis heute regelmäßig an einigen Stellen in Znojmo,
außerdem werden wieder vermehrt Flächen als Viehweide (Schafe, Ziegen, Pferde) in der Schutzzone des NPP
genutzt, eine Rückkehr der Art ist also vorstellbar.
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Allgemeines Vorkommen
Die Heidelerche ist eine vorwiegend europäische Art,
hier liegen mehr als 75 % ihres Verbreitungsgebietes.
Außerdem reicht ihr Brutareal bis Nordwestafrika und
in den Iran und in das südliche Turkmenistan hinein.
Auf tschechischem Gebiet brütet sie nur verstreut, etwas
zahlreicher ist sie in der westlichen Hälfte des Landes
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo gehört
sie zu den seltenen Arten mit einem einzigen stabilen
rezenten Brutplatz im NPP.

Situation im NPP/NPT
(168 Angaben; W–5/O–163)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt

Výskyt v širším kontextu
Skřivan lesní je převážně evropským druhem, Evropa
tvoří více než 75 % jeho areálu. Mimoto hnízdí i v severozápadní Africe a zasahuje i do Íránu a jižního Turkmenistánu. Na území ČR hnízdí jen roztroušeně, početněji
v západní polovině státu (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří k vzácným druhům s jediným recentním
stabilním hnízdištěm v NPP.

Situace v NPP/NPT (168 údajů; Z–5/V–163)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuveden
Pravidelně hnízdí 8–12 párů, výhradně
ve východní části sledovaného území.
Výjimečně zimuje.
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Regelmäßig brüten 8–12 Paare, ausschließlich
im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Überwintert ausnahmsweise.
Im Untersuchungsgebiet brütet die Heidelerche
vor allem in seinem östlichen Teil, besonders in lockeren
Waldrändern und auf Heiden. Schon Peřinka (1904)
bezeichnet die Art als typisch für die Umgebung
von Znojmo. Blatný (1951) lokalisiert sie zwischen
Popice und Konice. Aus den folgenden Jahren bis in die
Gegenwart wurde eine Reihe von Brutplätzen entlang
des Randes der zusammenhängenden Waldbestände
zwischen Znojmo und Hnanice bekannt, wobei sich
die einzelnen Territorien auch auf Waldlichtungen
und in die offene Landschaft mit Heiden, Wiesen und
Weinbergen erstrecken. In einigen Jahren wurde eine
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Hnízdění skřivana lesního se ve sledovaném území
soustřeďuje do jeho východní části, především do rozvolněných lesních okrajů a na vřesoviště. Druh jako
typický v okolí Znojma označuje již Peřinka (1904).
Blatný (1951) ho lokalizuje mezi Popice a Konice.
Z dalších let až do současnosti je známa řada hnízdních
lokalit podél okraje souvislých lesních porostů mezi
Znojmem a Hnanicemi s jednotlivými teritorii vybíhajícími do lesních světlin i otevřené krajiny vřesovišť, luk
a vinic, v některých letech bývá hnízdní chování zaznamenáváno i na Šobesu – 5. 6. 2005 tu zpívali 2 ƃ (VŠ),
8. 6. 2008 3 ƃ (RS in verb.). Hnízdění bylo prokázáno
mnohokrát, např. 24. 5. 2005 se kolem hnanické roty
pohybovala rodinka se 3 juv. (VŠ, MV), 25. 4. 2010
zdokumentoval hnízdění u Havraníků ZT (in verb.),
2. 5. 2011 našel hnízdo s 1 pull. a 3 vejci na Havranickém vřesovišti VK. Druh byl v roce 2006 a 2009 předmětem cíleného monitoringu. V roce 2006 bylo lokalizováno 8 hnízdišť, tzn. 0,2 teritorií/10 ha (Hora et al.
2010), v roce 2009 to bylo 12 hnízdišť, tzn. 0,3 teritoria/10 ha (VŠ, VK, MV) – viz obr. 34.
Ve sledovaném území se skřivani lesní objevují
většinou na přelomu února a března, někdy však velmi
záhy – nejčasněji byli 2 zp. ƃ zaznamenáni 3. 2. 2002
u Popic (Fiala et al. 2007). Poslední bývají na hnízdištích zaznamenáváni až do začátku října, za pěkných

Brut auch auf dem Šobes verzeichnet – am 5. 6. 2005
sangen hier 2 ƃ (VŠ), am 8. 6. 2008 waren es 3 ƃ (RS
in verb.). Eine Brut wurde viele Male nachgewiesen,
z. B. am 24. 5. 2005 hielt sich eine Familie mit 3 juv.
in der Umgebung der Grenzschutzobjekt Hnanice auf
(VŠ, MV), am 25. 4. 2010 dokumentierte ZT (in verb.)
eine Brut bei Havraníky, am 2. 5. 2011 fand VK auf der
Heide Havraníky ein Nest mit 1 pull. und 3 Eiern.
In den Jahren 2006 und 2009 war die Art Gegenstand
eines gezielten Monitorings. Im Jahr 2006 wurden
8 Brutplätze gefunden, dh. 0,2 Territorien/10 ha (Hora
et al. 2010), im Jahr 2009 waren es 12 Brutplätze, dh.
0,3 Territorien/10 ha (VŠ, VK, MV) – siehe Abb. 34.
Die Heidelerchen kommt meist Ende Februar bzw.
Anfang März im Untersuchungsgebiet an, manchmal
aber wesentlich früher – die früheste Beobachtung
waren 2 singende ƃ am 3. 2. 2002 bei Popice (Fiala
et al. 2007). Die letzten Vögel werden bis Anfang
Oktober an den Brutplätzen beobachtet, an sonnigen
Tagen singen sie auch noch zu dieser Jahreszeit – z. B.
3 ƃ am 4. 10. 2002 bei Popice (Fiala et al. 2007).
Zu Beginn und zu Ende der Brutzeit treten sie auch
an weniger üblichen Stellen auf, z. B. JVa beobachtete
am 12. 10. bzw. 26. 10. 1993 in der Umgebung von
Mašovice 2 bzw. 3 Ind. (in Martiško et al. 1995),
am 10. 3. 2006 sah VK mehrere Exemplare in einem

Obr. 34. – Lokalizace teritorií skřivana lesního v NPP v roce 2006 a 2009
Abb. 34.– Die Lokalisation der Territorien des Heidelerches im NPP im Jahr 2006 und im Jahr 2009
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Tento skřivan lesní strávil zimu 2010/11 v okolí Správy NPP ve Znojmě | Diese Heidelerche verbrachte den Winter 2010/11 in der Umgebung
der Verwaltung des NPP in Znojmo

dnů i zazpívají – např. 3 ƃ u Popic 4. 10. 2002 (Fiala
et al. 2007). Na začátku i na konci hnízdního období
se navíc objevují i na méně obvyklých místech, např.
v okolí Mašovic pozoroval 12. 10., resp. 26. 10. 1993
JVa (in Martiško et al. 1995) 2, resp. 3 ex., 10. 3. 2006
více jedinců v hejnu skřivanů polních VK. Několik
údajů existuje i z okolí Lukova – 11. 10. 2004 byly 2 ex.
zjištěny v hejnu pěnkav (VŠ), 10. a 11. 10. 2005 bylo
pozorováno až 5 ex. (VK), 31. 3. 2006 zpíval 1 ƃ u cesty
na Vraní skálu a 1 ex. byl tamtéž zjištěn i 6. 3. 2007
(VŠ).
Výjimečný případ zimování skřivana lesního byl zaznamenán v zimě 2010/11, kdy se 1 ex. zdržoval v době
nejméně od 3. 12. 2010 do 4. 3. 2011 v okolí Správy
NP Podyjí (ul. Na Vyhlídce, Znojmo) – mnohokrát byl
pozorován, jak sbírá potravu pod krmítkem na zahradě,
kam mu byla později i záměrně sypána směs drobných
semen (RS, MV a další).
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Schwarm von Feldlerchen. Auch aus der Umgebung
von Lukov existieren einige Angaben – am 11. 10. 2004
wurden 2 Ind. in einem Buchfinkenschwarm gesehen
(VŠ), am 10. und 11. 10. 2005 wurden bis zu 5 Ind.
beobachtet (VK), am 31. 3. 2006 sang 1 ƃ beim Weg
zum Vraní-Felsen und ebendort wurde 1 Ind. auch
am 6. 3. 2007 festgestellt (VŠ).
Eine außergewöhnliche Überwinterung einer Heidelerche wurde im Winter 2010/11 verzeichnet, als
sich 1 Ind. mindestens im Zeitraum vom 3. 12. 2010
bis zum 4. 3. 2011 in der Umgebung der Verwaltung
des Nationalparks Podyjí aufhielt (Na Vyhlídce-Straße,
Znojmo) – es wurde oftmals auf der Nahrungssuche unterhalb des Vogelhäuschens im Garten gesehen, wo man
für den Vogel später auch absichtlich eine Mischung
kleiner Samen streute (RS, MV und andere).
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Skřivan polní
Feldlerche
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Skřivan polní je druh s palearktickým typem rozšíření obývající téměř celou Evropu a Asii a severní Afriku.
V Evropě chybí jen na Islandu a v nejsevernějších oblastech. Na území ČR je hojný, hodnocen je však jako ubývající vlivem silné intenzifikace zemědělství (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku je druhem běžným
a početným, v malém počtu i zimuje.

Die Feldlerche ist eine Art mit paläarktischem Verbreitungstyp und bewohnt fast ganz Europa, Asien und
Nordafrika. In Europa fehlt sie nur auf Island und
in den nördlichsten Gebieten. In Tschechien ist sie
häufig, wird aber wegen der starken Intensivierung der
Landwirtschaft als abnehmend eingeschätzt (Šťastný et
al. 2006). In der Region Znojmo ist die Art verbreitet
und zahlreich und überwintert hier auch in geringen
Zahlen.

Situace v NPP/NPT (139 údajů; Z–43/V–96)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Pravidelně hnízdí, preferuje východní část sledovaného území. Výjimečně zimuje.
Skřivan polní je běžným druhem zemědělské krajiny,
v NPP je vázaný převážně na jeho ochranné pásmo.
Hnízdění bylo doloženo mnohokrát, např. nálezem
hnízda 4. 5. 1997 (4 vejce) na Havranickém vřesovišti (ZT in litt.), 18. 4. 2005 na Horáčkově kopečku
u Popic (VK, RS) nebo 3. 5. 2005 (2 pull.) na Mašovické střelnici (MV, VŠ). Na polích mezi Hradištěm a Mašovicemi stanovil JVa (in Martiško et al. 1995) denzitu
hnízdní populace skřivana polního na 1,6 párů/10 ha,
na vřesovištích a úhorech mezi Znojmem a Hnanicemi
na 1,3 párů/10 ha.
Na jaře se první skřivani objevují již v únoru,
extrémně brzký přílet byl zaznamenán 1. 2. 2005, kdy
bylo na polích u Lukova směrem na Příčky zjištěno
32 ex. (VK, AR, VŠ). První zpívající samec byl však
toho roku ve sledovaném území zaznamenán až 25. 2.
u Popic (VK). Výjimečné je také pozorování 700 ex.
na slabě zasněženém pozemku s ozimou řepkou u Popic
10. 2. 1988 (Fiala et al. 2007). Běžně se však první
skřivani objevují až po 20. únoru: např. v roce 2006 to
bylo 21. 2. (6 ex. u bunkru u Lukova, VK), v roce 2007
20. 2. (1 ex. u Havraníků, VK) a v roce 2010 23. 2.
(4 ex. na poli u Lukova, VŠ). Nejpozději byli skřivani
zaznamenáni 19. 10. 2003 u Lukova (VŠ). Jediný zimní
výskyt ze sledovaného území udávají Fiala et al. (2007)
– 8 ex. 27. 12. 1979 na Popicku.

Situation im NPP/NPT
(139 Angaben; W–43/O–96)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
Brütet regelmäßig, zieht den östlichen Teil
des Untersuchungsgebietes vor. Überwintert
ausnahmsweise.
Die Feldlerche ist eine häufige Art der Agrarlandschaft, im NPP ist sie vorwiegend an dessen Schutzzone
gebunden. Eine Brut wurde oftmals nachgewiesen, z. B.
am 4. 5. 1997 durch den Fund eines Nestes (4 Eier)
auf der Heide Havraníky (ZT in litt.), am 18. 4. 2005
am Horáčkův-Hügel bei Popice (VK, RS) oder
am 3. 5. 2005 (2 pull.) in Mašovická střelnice (MV,
VŠ). Auf den Feldern zwischen Hradiště und Mašovice
ermittelte JVa (in Martiško et al. 1995) eine Dichte der
Brutpopulation von 1,6 Paaren/10 ha, auf den Heiden
und Brachfeldern zwischen Znojmo und Hnanice
waren es 1,3 Paare/10 ha.
Die ersten Feldlerchen kommen im Frühling schon
im Februar an, ein extrem früher Zuzug wurde
am 1. 2. 2005 verzeichnet, als auf den Feldern bei Lukov
in Richtung Příčky 32 Ind. festgestellt wurden (VK, AR,
VŠ). Das erste singende Männchen im Untersuchungsgebiet wurde in diesem Jahr dagegen erst am 25. 2.
bei Popice gehört (VK). Außergewöhnlich ist auch die
Beobachtung von 700 Ind. auf einem schwach verschneiten Acker mit Winterraps bei Popice am 10. 2. 1988
(Fiala et al. 2007). Normalerweise tauchen die ersten
Feldlerchen aber erst nach dem 20. Februar auf: z. B.
im Jahr 2006 war es am 21. 2. (6 Ind. bei einem Bunker
bei Lukov, VK), im Jahr 2007 am 20. 2. (1 Ind. bei
Havraníky, VK) und im Jahr 2010 am 23. 2. (4 Ind.
auf einem Feld bei Lukov, VŠ). Am spätesten wurden
die Feldlerchen am 19. 10. 2003 bei Lukov verzeichnet
(VŠ). Die einzige winterliche Beobachtung im Untersuchungsgebiet wird von Fiala et al. (2007) angegeben
– 8 Ind. am 27. 12. 1979 in der Umgebung von Popice.
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Břehule říční
Uferschwalbe
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Allgemeines Vorkommen
Das Brutgebiet der Uferschwalbe ist riesig und umfasst
fast ganz Europa, Asien bis Nordindien und Südostchina und einen großen Teil Nordamerikas. In Tschechien
brütet sie vor allem in alluvialen Anschwemmungen, wo
sie primäre Brutplätze in der Nähe von Wasserläufen
und auch sekundäre Standorte aufsucht – Sandgruben,
Lehmgruben, Ziegelwerke usw. (Šťastný et al. 2006).
In der Region Znojmo brütet sie regelmäßig, stellenweise auch in großen Kolonien mit einigen Hundert Paaren.
Die nächstgelegenen Brutplätze zum Untersuchungsgebiet liegen bei Oblekovice (Sandgrube, 2,5 km),
Únanov (Erdhaufen, die beim Kaolinabbau entstanden
sind, 4 km) und bei Tasovice (Sandgrube, 6 km).

Výskyt v širším kontextu
Hnízdní areál břehule říční je obrovský, zaujímá téměř
celou Evropu, Asii po severní Indii a jihovýchodní Čínu
a velkou část Severní Ameriky. V ČR hnízdí hlavně
v oblasti aluviálních náplavů, kde vyhledává primární
hnízdní stanoviště v blízkosti vodních toků i stanoviště
sekundární – pískovny, hliníky, cihelny apod. (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku hnízdí pravidelně, místy
i v početných koloniích čítajících stovky párů. Sledovanému území nejbližší hnízdiště se nacházejí u Oblekovic (pískovna, 2,5 km), Únanova (haldy zeminy vzniklé
při těžbě kaolinu, 4 km) nebo Tasovic (pískovna, 6 km).

Situace v NPP/NPT (9 údajů; Z–4/V–5)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: zalétá za potravou, hnízdí v okolí
Nepravidelný výskyt malého počtu jedinců v době
jarního příletu, jednou na podzimním tahu.
Břehule říční je v NPP zaznamenávána jen v některých
letech, především v květnu, méně v červnu: 15. 5. 1993
10 ex. u mostu ve Vranově nad Dyjí (AR in Martiško et
al. 1995), 17. 5. 1993 1 ex. u Čížova (JM in Martiško
et al. 1995), 7. 6. 2005 2 ex. nad řekou pod Šobesem
(VŠ, GČ), 11. 6. 2005 1 ex. nad řekou pod Vraní skálou
(VŠ), 2. 5. 2007 2 ex. nad rybníkem v Hnanicích (VK),
7. 5. 2011 2 ex. u Hnanic, 17. 5. 2011 2 ex. u Mašovic
(VŠ) a 19. 5. 2011 3 ex. na Mašovické střelnici (MV).
Zřejmě se jedná o ptáky hledající vhodná hnízdiště,
případně zaletující z nejbližších kolonií, ve sledovaném
území se vhodné hnízdní biotopy nenacházejí. V pohnízdním období byl druh zaznamenán jen jednou, kdy
si jej v oblasti Zadních Hamrů všimli studenti brněnské
Masarykovy univerzity během terénní exkurze ve dnech
31. 8.–5. 9. 1992 (JH in litt.).
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Situation im NPP/NPT
(9 Angaben; W–4/O–5)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: Nahrungsgast, Brutvogel der Umgebung
Unregelmäßiges Vorkommen weniger Exemplare
während des Frühlingszugs, einmal während des
Herbstzuges.
Die Uferschwalbe wird im NPP nur in manchen
Jahren verzeichnet, vor allem im Mai, seltener im
Juni: 10 Ind. am 15. 5. 1993 an der Brücke in Vranov
(AR in Martiško et al. 1995), 1 Ind. am 17. 5. 1993
bei Čížov (JM in Martiško et al. 1995), 2 Ind.
am 7. 6. 2005 über dem Fluss oberhalb von Šobes
(VŠ, GČ), 1 Ind. am 11. 6. 2005 über dem Fluss unterhalb vom Vraní-Felsen (VŠ), 2 Ind. am 2. 5. 2007
über dem Teich in Hnanice (VK), 2 Ind. am 7. 5. 2011
bei Hnanice, 2 Ind. am 17. 5. 2011 bei Mašovice (VŠ)
und 3 Ind. am 19. 5. 2011 in Mašovická střelnice (MV).
Wahrscheinlich handelt es sich um Vögel, die geeignete Brutplätze suchen bzw. aus den nächstgelegenen
Kolonien zufliegen. Im Untersuchungsgebiet befinden
sich keine geeigneten Bruthabitate. Nach der Brutzeit
wurde die Art nur einmal verzeichnet, als sie von Studenten der Brünner Masaryk-Universität während einer
Exkursion am 31. 8.–5. 9. 1992 (JH in litt.) im Bereich
von Zadní Hamry bemerkt wurde.
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Vlaštovka obecná
Rauchschwalbe
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Hirundo rustica
Allgemeines Vorkommen
Die Rauchschwalbe lebt in Europa, Asien und Nordamerika. In Tschechien brütet sie zahlreich auf dem
gesamten Gebiet (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo ist sie zahlreich vertreten und verbreitet.

Situation im NPP/NPT
(132 Angaben; W–51/O–81)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Nahrungsgast, Brutvogel der Umgebung
Brütet regelmäßig in den Gemeinden im NPP,
seit dem Jahr 1990 wird ein Trend zu zeitigeren
Ankünften im Frühjahr verzeichnet.

Výskyt v širším kontextu
Vlaštovka obecná žije v Evropě, Asii a Severní Americe.
V ČR je početně hnízdícím druhem na celém území
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je hojná a obecně
rozšířená.

Die Rauchschwalbe gehört im Untersuchungsgebiet
zu den regelmäßig und häufig brütenden Vögeln, ihre
Brutplätze sind an die Ortschaften im NPP gebunden.
Sie nutzt hier vor allem Wirtschaftsgebäude zur Brut.
Am 31. 5. 2011 wurde ein Paar beobachtet, das in einem
Bunker unweit von Podmolí ein Nest baute (VŠ).
An den Brutplätzen taucht sie Anfang April auf, die
verzeichneten Daten (siehe Abb. 35) deuten seit dem
Jahr 1990 einen Trend zu zeitigeren Ankünften an.
Fliegt im September ab. Ungewöhnlich ist die Beo-

Situace v NPP/NPT (132 údajů; Z–51/V–81)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: zalétá za potravou, hnízdí v okolí

Přílet | Ankunft

Pravidelně hnízdí v obcích NPP, po roce 1990 zaznamenán trend časnějšího příletu.
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Obr. 35. – Příletová data vlaštovky obecné do sledovaného území v letech 1991–2010
Abb. 35.– Ankunftsdaten von Rauchschwalbe ins Untersuchungsgebiet in den Jahren 1991–2010
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Vlaštovka obecná patří ve sledovaném území mezi pravidelně, běžně hnízdící ptáky, hnízdně je vázána na obce
NPP. K hnízdění zde využívá především hospodářské
budovy. 31. 5. 2011 byl pozorován pár, který stavěl
hnízdo v bunkru nedaleko Podmolí (VŠ).
Na hnízdištích se objevuje počátkem dubna, zaznamenaná data (viz obr. 35) naznačují trend časnějšího
příletu na hnízdiště po roce 1990. Odlétá v průběhu
září, neobvyklý je počet 100–150 ex. lovících nad řekou
pod Šobesem 20. 9. 2005 (VK).

Jiřička obecná
Mehlschwalbe

bachtung von 100–150 jagenden Ind. über dem Fluss
oberhalb von Šobes am 20. 9. 2005 (VK).
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Delichon urbicum
Allgemeines Vorkommen
Die Mehlschwalbe lebt nahezu in der ganzen Paläarktis,
ihr Areal reicht bis nach Nordafrika hinein. In Tschechien ist die Art verbreitet und häufig (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo zählt sie zu den weit verbreiteten und häufigen Arten.

Situation im NPP/NPT
(104 Angaben; W–48/O–56)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Nahrungsgast, Brutvogel der Umgebung

Výskyt v širším kontextu
Jiřička obecná žije v téměř celé palearktické oblasti,
zasahuje i do severní Afriky. Území ČR obývá početně
a plošně (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je běžná
a obecně rozšířená.

Situace v NPP/NPT (104 údajů; Z–48/V–56)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: zalétá za potravou, hnízdí v okolí
Pravidelně hnízdí v obcích NPP, zaznamenána
od 8. dubna do 17. září.
Jiřička obecná obdobně jako vlaštovka hnízdí ve všech
obcích ochranného pásma NPP. Hnízda umisťuje
na vnější stranu budov, často pod střechu. Velikost
hnízdní populace nebyla zjišťována, 2. 7. 2010 napočítali GČ a MK (in litt.) ve Vranově nad Dyjí v centru
města 49 aktivních hnízd. Pollheimer (2001) upozorňuje na možnost přirozeného hnízdění na Hardeggských skalách, toto však nebylo prokázáno.
Jiřičky přilétají později než vlaštovky, ve sledovaném
území byly nejdříve zjištěny 8. 4. 2011 nad řekou u Vraní
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Brütet regelmäßig in den Gemeinden des NPP,
wird von 8. April bis 17. September verzeichnet.
Genauso wie die Rauchschwalbe brütet auch die
Mehlschwalbe in allen Gemeinden in der Schutzzone
des NPP. Ihre Nester befestigt sie an der Außenseite
von Gebäuden, oft unter dem Dach. Die Größe der
gesamten Brutpopulation wurde bisher nicht erhoben,
am 2. 7. 2010 zählten GČ und MK (in litt.) 49 aktive
Nester allein im Ortszentrum von Vranov. Pollheimer
(2001) weist auf die Möglichkeit einer natürlichen Brut
auf den Hardegger Felsen hin, konnte dies aber nicht
bestätigen.
Die Mehlschwalben kommen später als die Rauchschwalben ins Brutgebiet zurück, im Untersuchungsgebiet wurden sie am frühesten am 8. 4. 2011 über dem
Fluss beim Vraní-Felsen festgestellt, am 17. 4. 2010
unterhalb von Braitava (VŠ). Sie jagen häufiger als die
Rauchschwalben in großen Schwärmen im Tal des NPP/
NPT. Hunderte Ind. wurden z. B. im Bereich Braitava –
Ledové sluje am 29. 5. 2009 (MV) oder am 19. 5. 2010
(VŠ) verzeichnet. Vor dem Abflug sitzen erwachsene
und junge Vögel auf Hochspannungsdrähten, sodass
ihre Zahlen geschätzt werden können – am 17. und
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skály nebo 17. 4. 2010 pod Braitavou (VŠ). Častěji než
vlaštovky loví v početných hejnech v údolí NPP/NPT,
stovky ex. byly zaznamenány např. v oblasti Braitava –
Ledové sluje 29. 5. 2009 (MV) nebo 19. 5. 2010 (VŠ).
Před odletem dospělí i mladí ptáci posedávají na drátech
elektrického vedení, lze si tak udělat představu o jejich
počtu – 17. a 19. 8. 2006 napočítali nezávisle na sobě
VK a VŠ v Lukově cca 500 ex, mezi těmito ptáky byl
zaznamenán i jeden albín (Křivan 2006, viz foto na
protější straně). 8. 8. 2011 byl počet jiřiček tamtéž
odhadnut na 270 ex. (VŠ). Poslední výskyt byl cíleně
sledován v roce 2003 a 2011 v Lukově, jiřičky tu byly
naposled zaznamenány 12. 9. a 17. 9. (VŠ).

Linduška úhorní
Brachpieper

19. 8. 2006 zählten VK und VŠ unabhängig voneinander in Lukov ca. 500 Ind., unter diesen Vögeln wurde
auch ein Albino gesichtet (Křivan 2006, siehe Foto
auf der gegenüberliegenden Seite). Am 8. 8. 2011 wurde
die Anzahl der Mehlschwalben ebendort auf 270 Ind.
geschätzt (VŠ). Das letzte Vorkommen wurde gezielt
in den Jahren 2003 und 2011 in Lukov ermittelt, die
Mehlschwalben wurden hier zuletzt am 12. 9. und
am 17. 9. gesehen (VŠ).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Linduška úhorní je druhem s palearktickým typem
rozšíření. V Evropě hnízdí od Středozemního moře
po jižní Švédsko a pobaltské státy, ve střední a západní
Evropě však jen ostrůvkovitě. V Asii zasahuje po Mongolsko, v Africe hnízdí v Maroku. V ČR patří k velmi
vzácně a nepočetně hnízdícím druhům (Šťastný et al.
2006), výjimkou jsou výsypky hnědouhelných lomů
v okrese Ústí nad Labem (Beran 2011). Na Znojemsku druh tradiční hnízdiště opustil, poslední hnízdění
bylo prokázáno v roce 1994 u Tasovic (Martiško et al.
1994).

Der Brachpieper ist eine Art mit paläarktischem Verbreitungstyp. In Europa brütet er vom Mittelmeer
bis Südschweden und im Baltikum, in Mittel- und
Westeuropa aber nur inselförmig. In Asien reicht die
Verbreitung bis in die Mongolei, in Afrika brütet er
in Marokko. In Tschechien gehört er zu den sehr selten
und in geringen Zahlen brütenden Arten (Šťastný et
al. 2006), eine Ausnahme stellen die Abraumhalden
der Braunkohlenwerke im Bezirk Ústí nad Labem dar
(Beran 2011). In der Region Znojmo hat die Art die
traditionellen Brutplätze verlassen, das letzte Brutvorkommen wurde im Jahr 1994 bei Tasovice nachgewiesen (Martiško et al. 1994).

Situace v NPP/NPT (6 údajů; Z–0/V–6)
MARTIŠKO et al. 1995: průtah
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Možné hnízdění v minulosti, naposled zjištěna
v roce 1998.
Výskyt lindušky úhorní ve sledovaném území uvádí
poprvé Peřinka (1904), a to ve vinicích a na suchých
stanovištích v okolí Znojma. Možnému hnízdění nasvědčují pozorování zpívajícího samce 20. 5. 1975
na Havranickém vřesovišti (Fiala et al. 2007), 1 ex.
17. 6. 1988 tamtéž (A. Toman in Martiško et al. 1995)
a páru na Horáčkově kopečku 14. 5. 1998 (Fiala et al.
2007). Dvakrát byla linduška úhorní zjištěna na podzimním tahu – 7. 9. 1980 1 ex. na Havranickém vřesovišti (JVa in Martiško et al. 1995) a 26. 9. 1991 tamtéž
dokonce 10 ex. (Šimek 1991).

Situation im NPP/NPT
(6 Angaben; W–0/O–6)
MARTIŠKO et al. 1995: Durchzug
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Mögliche Brut in der Vergangenheit, zuletzt
im Jahr 1998 festgestellt.
Das Vorkommen des Brachpiepers im Untersuchungsgebiet wird das erste Mal von Peřinka (1904) angegeben, und zwar in den Weinbergen und trockenen Standorten in der Umgebung von Znojmo. Die Beobachtung
eines singenden Männchens am 20. 5. 1975 auf der
Heide Havraníky deutet auf eine mögliche Brut hin
(Fiala et al. 2007), genauso wie 1 Ind. am 17. 6. 1988
ebendort (A. Toman in Martiško et al. 1995) und ein
Paar am Horáčkův-Hügel am 14. 5. 1998 (Fiala et al.
2007). Zweimal wurde der Brachpieper auch während
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des Herbstzuges verzeichnet – 1 Ind. am 7. 9. 1980
auf der Heide Havraníky (JVa in Martiško et al. 1995)
und sogar 10 Ind. am 26. 9. 1991 ebendort (Šimek
1991).

Linduška lesní
Baumpieper
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Linduška lesní hnízdí ve většině Evropy kromě Islandu,
jižního Španělska a středomořských ostrovů, dále
na východ sahá její rozšíření až k jezeru Bajkal a ve dvou
cípech ke Kaspickému moři a Himálaji. V ČR je rozšířená na většině území (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku hnízdí početně, obývá i akátové lesíky v zemědělské krajině.

Der Baumpieper brütet im Großteil Europas
mit Ausnahme von Island, Südspanien und der Mittelmeerinseln, im Osten reicht sein Verbreitungsgebiet
bis zum Baikalsee und in zwei Ausläufern zum Kaspischen Meer und zum Himalayagebirge. In Tschechien
ist er auf dem Großteil des Gebietes verbreitet (Šťastný
et al. 2006). In der Region Znojmo brütet er in großen
Zahlen und bewohnt auch Robinienwäldchen in der
Agrarlandschaft.

Situace v NPP/NPT (65 údajů; Z–16/V–49)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí, preferuje východní část sledovaného území. V nejvyšší denzitě zde byla
zjištěna v nezapojených lesních porostech
mladších 10 let a prosvětlených lesích starších
90 let. Zaznamenána od 3. dubna do 5. října.
Linduška lesní hnízdí pravidelně na celém sledovaném území, o jejím výskytu v okolí Znojma se zmiňuje
již Peřinka (1904). Hnízdění bylo prokázáno např.
nálezem hnízda s mláďaty 19. 5. 1993 u ústí Klaperova
potoka (ZT in Martiško et al. 1995) nebo 18. 7. 2006
(5 pull.) na okraji lesa u Popic (VK). S vysokou frekvencí se vyskytuje především v prostředí Havranického
vřesoviště a navazujícího lesního okraje – v roce 1993
zde byla v rámci sčítání na bodovém transektu zjištěna
na 41,7 % bodů (JM in Martiško et al. 1995). Zřejmě
velkou roli zde však sehrává okraj lesa, protože ve stejném
roce byla linduška lesní sčítáním na transektu vedeném
pouze otevřenými plochami vřesovišť a úhorů zjištěna
v denzitě 0,6 párů/10 ha (JVa in Martiško et al. 1995)
a v rámci JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem
a Hnanicemi v letech 2002–2011 s průměrnou frekvencí 7,5 % (MV). JVa (in Martiško et al. 1995 a in litt.) ji
v lesních porostech mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zjistil v nejvyšší denzitě v ještě nezapojených jehličnatých i listnatých lesích do 10 let věku (5,8, resp.
4,1 párů/10 ha), poté až v listnatých lesích starších
40 let a hojněji až v prosvětlených borových a dubových
lesích věku 90–130 let (3,2, resp. 4,6 párů/10 ha).
Denzita přepočítaná na celý studovaný lesní celek (cca
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Situation im NPP/NPT
(65 Angaben; W–16/O–49)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig, zieht den östlichen Teil
des Untersuchungsgebietes vor. Die höchste
Dichte des Baumpiepers wurde hier in offenen,
weniger als 10jährigen Waldbeständen und
in lichten Wäldern mit einem Alter von mehr als
90 Jahren festgestellt. Wird vom 3. April bis zum
5. Oktober verzeichnet.
Der Baumpieper brütet regelmäßig im gesamten Untersuchungsgebiet, sein Vorkommen in der Umgebung
von Znojmo erwähnt bereits Peřinka (1904). Eine Brut
wurde z. B. am 19. 5. 1993 durch den Fund eines Nestes
mit Jungvögeln an der Mündung des Klaperův-Baches
(ZT in Martiško et al. 1995) oder am 18. 7. 2006
(5 pull.) am Waldrand bei Popice (VK) nachgewiesen.
Besonders im Bereich der Heide Havraníky und der
angrenzenden Waldränder ist er häufig anzutreffen –
im Jahr 1993 wurde er hier im Rahmen einer PunktStopp-Zählung an 41,7 % der Punkte festgestellt (JM in
Martiško et al. 1995). Wahrscheinlich spielt hier aber
die Waldrandnähe eine große Rolle, denn in demselben
Jahr wurde der Baumpieper im Rahmen einer Transekt-Zählung, die nur durch die offenen Flächen der
Heiden und Brachfelder führte, in einer Dichte von 0,6
Paaren/10 ha festgestellt (JVa in Martiško et al. 1995).
Eine Zählung im Rahmen des Tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP (Einheitliches Programm zur Zählung
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300 ha) činila 2,7 párů/10 ha. NPT poskytuje lindušce
lesní mnohem méně vhodných biotopů, Pollheimer
(2001) zde zjistil jen 13–14 hnízdících párů, tj. cca
0,1 pár/10 ha lesních porostů. Většina lesních porostů
pro ni byla v době výzkumu příliš hustá, vedle typických lesních okrajů obývala jen obzvláště světlé dubové
porosty na plošině nebo temenech kopců.
Ve sledovaném území se linduška lesní vyskytuje
v dubnu – říjnu. Na jaře byla nejčasněji zaznamenána
3. 4. 2005 u Havraníků (VŠ) a 3. 4. 2010 jižně od Čížova
(TK in litt.). Poslední výskyt byl zjištěn 5. 10. 1993 –
1 ex. na Havranickém vřesovišti. Nejvíce bylo pozorováno 23 ex. – 13. 8. 1993 na Havranickém vřesovišti (oba
poslední údaje JVa in Martiško et al. 1995).

Linduška luční
Wiesenpieper

von Vögeln) auf den unbewaldeten Standorten zwischen
Znojmo und Hnanice in den Jahren 2002–2011 brachte
eine durchschnittliche Frequenz von 7,5 % (MV). JVa
(in Martiško et al. 1995 und in litt.) untersuchte die
Waldbestände zwischen dem Mašovický-Bach und
Hradiště und stellte die größte Dichte des Baumpiepers in noch nicht geschlossenen Nadel- und Laubwäldern bis zu einem Alter von 10 Jahren fest (5,8 bzw.
4,1 Paare/10 ha), danach erst in Laubwäldern, die älter
als 40 Jahre waren, und häufiger erst in lichten Kiefernund Eichenwäldern mit einem Alter von 90–130 Jahren
(3,2 bzw. 4,6 Paare/10 ha). Umgerechnet auf den
gesamten untersuchten Waldbestand (ca. 300 ha)
betrug die Dichte 2,7 Paare/10 ha. Der NPT bietet
dem Baumpieper erheblich weniger geeignete Habitate,
Pollheimer (2001) stellte hier nur 13–14 Brutpaare
fest, dh. ca. 0,1 Paare/10 ha Waldbestand. Die meisten
Waldbestände waren in dieser frühen Phase des NPT zu
dicht für die Art, neben typischen Waldrandlagen waren
nur besonders lichte Eichenbestände in Plateau- oder
Kuppenlagen besiedelt.
Der Baumpieper kommt im April – Oktober im Untersuchungsgebiet vor. Die frühesten Beobachtungen
im Frühling stammen vom 3. 4. 2005 bei Havraníky
(VŠ) und vom 3. 4. 2010 südlich von Čížov (TK in litt.).
Das späteste Vorkommen wurde am 5. 10. 1993 verzeichnet – 1 Ind. auf der Heide Havraníky. Die höchste
beobachtete Anzahl betrug 23 Ind. – am 13. 8. 1993 auf
der Heide Havraníky (die beiden letzten Angaben: JVa
in Martiško et al. 1995).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Linduška luční je téměř výhradně evropským druhem.
Hnízdí především v severní a střední Evropě. V ČR se
vyskytuje přibližně na polovině území (Šťastný et al.
2006). Na Znojemsku nehnízdí, zaznamenávána je
pouze na tahu a relativně často i v zimě.

Der Wiesenpieper ist eine fast ausschließlich europäische Art. Er brütet vor allem in Nord- und Mitteleuropa. In Tschechien kommt er ungefähr auf der Hälfte
des Gebietes vor (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo brütet er nicht und wird nur auf dem Durchzug
und relativ häufig auch im Winter verzeichnet.

Situace v NPP/NPT (18 údajů; Z–2/V–16)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Výskyt na tahu, především v dubnu a říjnu
ve východní části sledovaného území. Ojediněle
v hnízdní době a v zimě.
Ve sledovaném území bývá linduška luční zjišťována jen na území NPP, především v ochranném pásmu,

Situation im NPP/NPT
(18 Angaben; W–2/O–16)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Kommt während des Zuges vor, insbesondere
im April und Oktober im östlichen Teil des
Untersuchungsgebietes. Vereinzelt während der
Brutzeit und im Winter.
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na tahu. Hnízdění nebylo nikdy doloženo, i když existuje
několik údajů o výskytu zpívajících samců z hnízdní
doby: 29. 5. 1960 – Havraníky, 14. 5. 1966 a 4. 6. 1990
– Popice (Fiala et al. 2007). Šimek & Brandl (1992)
uvádějí pro Havranické vřesoviště 25. 6. 1992 dokonce
asi 5 párů. Žádní jiní autoři tato pozorování nepotvrdili
a v dalších letech lindušky luční v hnízdní době zjištěny
nebyly.
V době jarního tahu bývá linduška luční pozorována nejčastěji v dubnu: 5. 4. 1993 1 ex. a 15. 4. 1993
2 ex. u Hnanic (Z. Hubálek in Martiško et al. 1995)
nebo 9. 4. 1993 5 ex. u Čížova (Reiter et al. 1993),
méně v březnu – 8. 3. 2005 cca 15 ex. mezi Hradištěm
a Mašovicemi a květnu – 9. 5. 2007 1 ex. v Trauznickém údolí (VK). Na podzim je zaznamenávána v říjnu:
5. 10. 1993 2 ex. na Kraví hoře, 12. 10. 1993 22 ex.
na poli u Mašovic a 26. 10. 1993 8 ex. na Mašovické
střelnici (JVa in Martiško et al. 1995), 17. 10. 2006
2 ex. na louce pod Šobesem (VK) a 26. 10. 2008 6 ex.
za Podmolím směrem k lesu (MP in verb.). Ojedinělý
je údaj ze zimy: 10. 12. 1993 byly 2 ex. pozorovány na
Havranickém vřesovišti (JVa in Martiško et al. 1995).
Koncentrace údajů do roku 1993, kdy byli protahující
pěvci předmětem soustředěného zájmu, svědčí o tom, že
druh uniká pozornosti.

Konipas luční
Schafstelze

Im Untersuchungsgebiet wird der Wiesenpieper nur
im NPP festgestellt, vor allem in der Schutzzone und
während des Zuges. Eine Brut wurde nie nachgewiesen, obwohl einige Angaben über singende Männchen
während der Brutzeit existieren: 29. 5. 1960 – Havraníky, 14. 5. 1966 und 4. 6. 1990 – Popice (Fiala et al.
2007). Šimek & Brandl (1992) führen auf der Heide
Havraníky sogar ungefähr 5 Paare am 25. 6. 1992 an.
Diese Beobachtungen wurden von keinem weiteren
Autor bestätigt und in den folgenden Jahren wurden die
Wiesenpieper nicht während der Brutzeit verzeichnet.
Während des Frühlingszuges wird der Wiesenpieper meist im April beobachtet: 1 Ind. am 5. 4. 1993
und 2 Ind. am 15. 4. 1993 bei Hnanice (Z. Hubálek
in Martiško et al. 1995) oder 5 Ind. am 9. 4. 1993
bei Čížov (Reiter et al. 1993), weniger im März – ca.
15 Ind. am 8. 3. 2005 zwischen Hradiště und Mašovice,
und im Mai – 1 Ind. am 9. 5. 2007 im Trauznické-Tal
(VK). Im Herbst wird er im Oktober verzeichnet: 2 Ind.
am 5. 10. 1993 in Kraví hora, 22 Ind. am 12. 10. 1993
auf einem Feld bei Mašovice und 8 Ind. am 26. 10. 1993
in Mašovická střelnice (JVa in Martiško et al. 1995),
2 Ind. am 17. 10. 2006 auf der Wiese unterhalb von
Šobes (VK) und 6 Ind. am 26. 10. 2008 hinter Podmolí
in Richtung zum Wald hin (MP in verb.). Es gibt
eine einzige Angabe für den Winter: am 10. 12. 1993
wurden 2 Ind. auf der Heide Havraníky beobachtet
(JVa in Martiško et al. 1995). Die Menge der Angaben
aus dem Jahr 1993, in dem durchziehende Singvögel
gezielt beobachtet wurden, deutet darauf hin, dass die
Art ansonsten der Aufmerksamkeit entgeht.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Konipas luční je široce rozšířený druh hnízdící
od arktické tundry až po stepní a mediteránní zóny. Jeho
hnízdní areál pokrývá téměř celou Palearktidu, rozlišováno je u něj 14–18 poddruhů. V ČR hnízdí pravidelně, ale dosti roztroušeně (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku obývá především zemědělskou krajinu východně
od Znojma.

Die Schafstelze ist eine weit verbreitete Art, die von der
arktischen Tundra bis in die Steppen- und Mittelmeergebiete brütet. Ihr Brutgebiet bedeckt fast die
gesamte Paläarktis und es werden 14 bis 18 Unterarten
unterschieden. In Tschechien brütet sie regelmäßig,
aber ziemlich verstreut (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo besiedelt sie vor allem die Agrarlandschaft östlich von Znojmo.

Situace v NPP/NPT (11 údajů; Z–1/V–10)
MARTIŠKO et al. 1995: průtah
POLLHEIMER 2001: neuveden
Do roku 2000 jen velmi málo údajů, později prokázáno hnízdění u Havraníků.
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Situation im NPP/NPT
(11 Angaben; W–1/O–10)
MARTIŠKO et al. 1995: Durchzug
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
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První údaj o výskytu konipasa lučního v okolí Znojma
podává Peřinka (1904): „...ve značném počtu obývá tučné
vlhké louky.“ Do roku 2000 je však konkrétních údajů
velmi málo: 6. 6. 1971 byl 1 ex. pozorován u rybníku
v Havraníkách (Fiala et al. 2007) a 11. 9. 1992 1 ex.
na přeletu přes Znojemskou přehradu (Z. Hubálek
in Martiško et al. 1995). Ke změně situace došlo se
zavedením a rozšířením pastvy koní ve východní části
NPP. Především okolí Havraníků se tak stalo vhodným
biotopem druhu. 24. 4. 2001 tu byl na koňské pastvině
pozorován 1 ex. (VŠ), 28. 4. 2005 na záhumenkách
u stejné obce 1 ƃ (VK) a 26. 5. téhož roku na pastvině
s koňmi rodinka – 1 ad. ƃ, 1 juv. a 1 další, věkově
neurčený ex. (VK, RS). I v dalších letech tu konipasi
luční byli zaznamenáváni – 3. 5. 2007 4 ex. nebo
29. 4. 2008 3 ex. (VK), hnízdění je pravděpodobné.
Ojedinělý údaj pochází ze západní části NPP, kde TK
(in litt.) pozoroval 7. 5. 2010 1 ex. přeletující rybníky
Jejkaly.

Konipas horský
Gebirgsstelze

Bis zum Jahr 2000 nur sehr wenige Angaben,
später wurde eine Brut bei Havraníky nachgewiesen.
Die erste Angabe über ein Vorkommen der Schafstelze
in der Umgebung von Znojmo stammt von Peřinka
(1904): „… bewohnt in erheblichen Zahlen die fetten,
feuchten Wiesen.“ Bis zum Jahr 2000 gibt es aber nur
sehr wenige konkrete Angaben: Am 6. 6. 1971 wurde
1 Ind. am Teich in Havraníky beobachtet (Fiala et al.
2007) und am 11. 9. 1992 überflog 1 Ind. den Stausee
Znojmo (Z. Hubálek in Martiško et al. 1995). Die
Situation änderte sich mit der Einführung und Erweiterung der Pferdeweide im östlichen Teil des NPP.
Besonders die Umgebung von Havraníky wurde so zu
einem geeigneten Habitat für die Art. Am 24. 4. 2001
wurde hier auf einer Pferdeweide 1 Ind. beobachtet
(VŠ), am 28. 4. 2005 war es 1 ƃ im Agrarland derselben Gemeinde (VK) und am 26. 5. desselben Jahres
wurde auf einer Pferdeweide eine Familie beobachtet –
1 ad. ƃ, 1 juv. und 1 weiteres, altersmäßig nicht näher
bestimmtes Ind. (VK, RS). Auch in den folgenden
Jahren wurden die Schafstelzen hier verzeichnet – 4 Ind.
am 3. 5. 2007 oder 3 Ind. am 29. 4. 2008 (VK), eine
Brut ist wahrscheinlich.
Eine vereinzelte Angabe stammt aus dem westlichen
Teil des NPP, wo TK (in litt.) am 7. 5. 2010 1 Ind. beobachtete, das die Jejkaly-Teiche überflog.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Konipas horský obývá v Palearktidě dvě nesouvislé
oblasti – první zahrnuje severozápadní Afriku a velkou
část západní a střední Evropy, druhou tvoří oblast od západního Uralu až po Japonsko. V ČR patří k pravidelně a plošně hnízdícím druhům, poněkud se vyhýbá jen
nížinám (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku hnízdí
hlavně na řadě větších, nevysychajících toků, málo
početný je na Dyji pod Znojmem a dolním toku Jevišovky.

Die Gebirgsstelze besiedelt zwei nicht zusammenhängende Gebiete in der Paläarktis – das erste umfasst
Nordwestafrika und einen großen Teil West- und Mitteleuropas, das zweite reicht vom westlichen Ural bis
nach Japan. In Tschechien gehört sie zu den regelmäßig und flächig verbreiteten Arten, meidet aber etwas
die Niederungen (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo brütet sie hauptsächlich an zahlreichen
größeren, nicht austrocknenden Wasserläufen, in geringeren Zahlen ist sie an der Thaya unterhalb von Znojmo
und am Unterlauf der Jevišovka zu finden.

Situace v NPP/NPT (115 údajů; Z–77/V–38)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 50–60 párů, nepravidelně
v nízkém počtu zimuje. Preferuje západní část
sledovaného území.
Konipasa horského pro okolí Znojma označil již
Peřinka (1904) za druh „...hornatinám typický“.
V JMM Znojmo je dokladován 1 ex. (inv. č. 292)
z roku 1949 s lokalitou Zadní Hamry (Reiter 2002).
Dodnes je zjišťován jako druh, který pravidelně hnízdí
jak kolem řeky Dyje, tak kolem jejích přítoků. Hnízdění
bylo prokázáno mnohokrát, např. nálezem hnízda se
3 vejci u Faltýskova mlýna 20. 4. 1996 (ZT in litt.),
nálezem hnízda s 5 vejci 29. 4. 2001 u řeky nad Hardeggem (VŠ), pozorováním 2 párů krmících mláďata
u Devíti mlýnů 1. 6. 2006 (VK) nebo nálezem obsazeného hnízda ve výpustním zařízení Čížovského lesního
rybníka 5. 6. 2010 (AR). Několikrát byla zjišťována
denzita konipasa horského kolem řeky Dyje, pohybovala se od 0,54 párů/1 km toku (mezi ústím Žlebského
a Klaperova potoka 17. 5. 2005, VŠ) po 1,4 párů/1 km
toku (mezi lávkou pod Šobesem a Kamenným mořem
21. 3. 2004, DH in litt.). Pollheimer (2001) na
24 km toku řeky Dyje v roce 2000 udává denzitu
1,33 párů/1 km. JVa (in Martiško et al. 1995) zjistil
v roce 1993 na Gránickém potoce 1,14 párů/1 km.
Konipas horský bývá ve sledovaném území zaznamenáván i v zimě – 31. 12. 1995 1 ex. pod Vraní skálou
(VŠ, MŠ), 26. 12. 2003 1 ex. pod Vranovem nad Dyjí
(AR) nebo 13. 12. 2005 1 imm. ex. tamtéž (VK).
Dále byl zjištěn ve čtyřech ze sedmi zim, kdy probíhalo sčítání zimujících vodních ptáků na řece v NPP/
NPT (2004/05–2010/11), a to v počtu 1–2 ex., nejčastěji v úseku Vranov nad Dyjí – Hardegg (VB, AK, VK,
VP, RS).
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Situation im NPP/NPT
(115 Angaben; W–77/O–38)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 50–60 Paare, überwintert unregelmäßig und in geringen Zahlen. Zieht den
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Schon Peřinka (1904) bezeichnete die Art in der
Umgebung von Znojmo als „…typisch für die Hochländer“. Im Südmährischen Museum Znojmo befindet
sich 1 Ind. (Inventarnr. 292) aus dem Jahr 1949, das
aus Zadní Hamry stammt (Reiter 2002). Die Art
brütet bis heute regelmäßig an der Thaya und auch
an ihren Zuflüssen. Eine Brut wurde viele Male nachgewiesen, z. B. am 20. 4. 1996 durch den Fund eines
Nestes mit 3 Eiern bei der Faltýskův-Mühle (ZT
in litt.), am 29. 4. 2001 durch den Fund eines Nestes
mit 5 Eiern am Fluss oberhalb von Hardegg (VŠ), am
1. 6. 2006 durch die Beobachtung von 2 Paaren, die
bei Devět mlýnů ihren Nachwuchs fütterten (VK) oder
am 5. 6. 2010 durch den Fund eines besetzten Nestes
in der Ablassvorrichtung des Čížovský lesní-Teiches
(AR). Die Siedlungsdichte der Gebirgsstelze in der
Umgebung der Thaya wurde einige Male ermittelt, sie
betrug von 0,54 Paaren/1 km Flusslauf (zwischen den
Mündungen des Žlebský- und des Klaperův-Baches,
17. 5. 2005, VŠ) bis 1,4 Paare/1 km Flusslauf (zwischen
der Brücke unterhalb von Šobes und dem Steinernem
Meer, 21. 3. 2004, DH in litt.). Pollheimer (2001)
gibt im Jahr 2000 auf 24 km der Thaya eine Siedlungsdichte von 1,33 Paaren/km an. JVa (in Martiško et al.
1995) stellte im Jahr 1993 am Gránický-Bach einen
Wert von 1,14 Paaren/km fest.
Die Gebirgsstelze wird auch im Winter im Untersuchungsgebiet verzeichnet – 1 Ind. am 31. 12. 1995
unterhalb des Vraní-Felsens (VŠ, MŠ), 1 Ind.
am 26. 12. 2003 unterhalb von Vranov (AR) oder
1 imm. Ind. am 13. 12. 2005 ebendort (VK). Weiters
wurde sie in vier von sieben Wintern festgestellt,
in denen eine Zählung der überwinternden Wasservögel
am Fluss im NPP/NPT stattfand (2004/05–2010/11),
und zwar in Zahlen von 1–2 Ind., meist im Abschnitt
Vranov – Hardegg (VB, AK, VK, VP, RS).
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Konipas bílý
Bachstelze
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Allgemeines Vorkommen
Die Bachstelze ist in ganz Eurasien weit verbreitet
und kommt auch in Westalaska und in Marokko vor.
In Tschechien handelt es sich um eine flächig verbreitete
Art (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo gehört
sie zu den üblichen Arten.

Situation im NPP/NPT
(109 Angaben; W–61/O–48)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 110–130 Paare, wird
vom 3. März bis zum 11. Oktober verzeichnet.

Výskyt v širším kontextu
Konipas bílý je rozšířen v celé Eurasii, obývá i západ
Aljašky či Maroko. V ČR je plošně se vyskytujícím
druhem (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří
mezi běžné ptáky.

Situace v NPP/NPT (109 údajů; Z–61/V–48)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 110–130 párů, zaznamenán
od 3. března do 11. října.
Ve sledovaném území konipas bílý pravidelně hnízdí,
hnízdění bylo doloženo mnohokrát, např. pozorováním páru krmícího mláďata u kaple nad Popicemi
17. 6. 1993 (JVa in Martiško et al. 1995), na Mašovické střelnici 29. 5. 2001 nebo u jezu ve Vranově
nad Dyjí 12. 5. 2007 – 3 páry (VŠ). Jeho oblíbeným
hnízdním biotopem jsou břehy řeky Dyje, kde byl
17. 5. 2005 zjištěn ve stejné početnosti jako konipas
horský, tj. 0,54 párů/1 km toku (mezi ústím Žlebského a Klaperova potoka, VŠ), a ve dnech 20.–21. 5. 2005
mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem v hustotě
0,38 párů/1 km toku (LKe in litt.). Pollheimer (2001)
udává 12–13 hnízdících párů výlučně kolem řeky Dyje,
tzn. 0,63–0,68 párů/1 km. Konipas bílý je také běžným
obyvatelem všech sídel v ochranném pásmu (v roce
2008 vyhnízdil dokonce v květináči za oknem Návštěvnického střediska v Čížově – MV) a setkáme se s ním
i ve volné krajině, často kolem rybníků, solitérní staveb,
bunkrů, posedů apod.

Die Bachstelze brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet und die Brut wurde oftmals belegt, z. B.
am 17. 6. 1993 durch die Beobachtung eines Paares, das
bei der Kapelle oberhalb von Popice seinen Nachwuchs
fütterte (JVa in Martiško et al. 1995), am 29. 5. 2001
in Mašovická střelnice oder am 12. 5. 2007 an der Wasserwehr in Vranov – 3 Paare (VŠ). Ihr bevorzugtes Bruthabitat sind die Ufer der Thaya, wo sie am 17. 5. 2005
in derselben Siedlungsdichte wie die Gebirgsstelze festgestellt wurde, also 0,54 Paare/1 km Flusslauf (zwischen
den Mündungen des Žlebský- und des Klaperův-Baches,
VŠ), am 20.–21. 5. 2005 wurde zwischen Vranov
und Znojmo eine Dichte von 0,38 Paaren/1 km Flusslauf ermittelt (LKe in litt.). Pollheimer (2001) gibt
12–13 brütende Paare ausschließlich entlang der Thaya
an, dh. 0,63–0,68 Paare/1 km. Die Bachstelze ist auch
ein geläufiger Bewohner aller menschlichen Siedlungen in der Schutzzone (im Jahr 2008 brütete sie sogar
erfolgreich in einem Blumentopf am Fenster des Besucherzentrums in Čížov – MV), daneben kann man sie
auch in der offenen Landschaft antreffen, häufig in der
Umgebung von Teichen, einzeln stehenden Bauten,
Bunkern, Hochsitzen usw.
Anders als bei der Gebirgsstelze wurde eine Überwinterung der Bachstelze im NPP/NPT bisher nicht verzeichnet. Im Frühling kommt sie Anfang März im Brutgebiet
an, am frühesten wurde sie am 3. 3. 2006 bei der Brücke
in Vranov (AK in verb.) und am 6. 3. 2000 in Lukov
(VŠ) gesehen. Während des Zuges ist sie in lockeren
Schwärmen zu sehen, z. B. am 9. 10. 2006 wurden
30 Ind. bei der Gemeinde Podmolí angetroffen (VŠ).
Die späteste Beobachtung stammt vom 11. 10. 2010
bei Hnanice (J. Havlíček – www.birds.cz/avif ).
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Na rozdíl od konipasa horského nebylo zimování
konipasa bílého v NPP/NPT zaznamenáno. Na jaře
se objevuje počátkem března, nejdříve byl zjištěn
3. 3. 2006 u mostu ve Vranově nad Dyjí (AK in verb.)
nebo 6. 3. 2000 v Lukově (VŠ). V době tahu se vyskytuje v rozvolněných hejnech, např. 9. 10. 2006 bylo 30 ex.
zastiženo u obce Podmolí (VŠ). Nejpozději byl zaznamenán 11. 10. 2010 u Hnanic (J. Havlíček – www.
birds.cz/avif ).

Brkoslav severní
Seidenschwanz
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Brkoslav severní je druhem s kanadsko-sibiřským typem
rozšíření s domovem v jehličnaté tajze. Jižní hranice
areálu silně kolísá. V ČR se vyskytuje jako protahující a zimující pták, přičemž jeho výskyt mívá někdy až
invazní charakter (Hudec 1983).

Der Seidenschwanz ist eine Art mit kanadisch-sibirischem Verbreitungstyp, seine Heimat liegt in der Nadelwald-Taiga. Die südliche Grenze seines Verbreitungsgebietes schwankt stark. In Tschechien kommt er als
durchziehender und überwinternder Vogel vor, wobei
sein Auftreten manchmal fast invasiv ist (Hudec 1983).

Situace v NPP/NPT (85 údajů; Z–28/V–57)
MARTIŠKO et al. 1995: zimování, průtah
POLLHEIMER 2001: neuveden
Nepravidelně zimuje a protahuje, zaznamenán
od 23. listopadu do 4. května v maximálním
počtu cca 500 jedinců.
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Situation im NPP/NPT
(85 Angaben; W–28/O–57)
MARTIŠKO et al. 1995: Überwinterung, Durchzug
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Unregelmäßige Überwinterungen und Durchzüge, wird vom 23. November bis zum 4. Mai
und in Höchstzahlen von ca. 500 Exemplaren
verzeichnet.
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Der Seidenschwanz kommt im Untersuchungsgebiet nur unregelmäßig während des Zuges und
im Winter vor, die erste publizierte Beobachtung
stammt vom 24. 1. 1975 – 90 Ind. im Wald bei Havraníky (Fiala et al. 2007). Bis zum Jahr 1990 wurde
er fünfmal beobachtet. Die Zahl der Beobachtungen
und die jeweils verzeichneten Exemplare in den einzelnen Monaten des Jahres laut Angaben aus den Jahren
1975–2011 sind in Abb. 36 angeführt. Daraus geht
hervor, dass die ersten Seidenschwänze im November
auftauchen und dass ihre Zahlen bis Februar steigen.
Im März fliegen sie ab, die Zunahme im April beruht
wohl auf durchziehende Exemplaren. Im Mai werden
sie nur mehr vereinzelt verzeichnet. Es ist also klar
ersichtlich, dass der NPP für diese Art in den Invasionsjahren ein bedeutendes Winterquartier darstellt.
Zahlreichere Zuzüge sind nicht besonders häufig,
im Zeitraum 1989/90–2010/11 wurden nur in vier
Wintern Schwärme mit mehr als 100 Ind. verzeichnet.
Dabei ist interessant, dass die letzte Dekade des 20.
Jahrhunderts (1990/91–1999/00) wesentlich weniger
Seidenschwänze brachte (Vorkommen nur in drei
Wintern, max. 30 Ind.) als die darauffolgende Dekade
2000/01–2009/10 (Vorkommen in sechs Wintern, max.
500 Ind.) – siehe auch Abb. 37. Am längsten hielten
sich die Seidenschwänze im Winter 2008/09 im Untersuchungsgebiet auf: sie wurden vom 29. 11. 2008
(15 Ind., Čížov, AR) bis zum 24. 4. 2009 (8 Ind., Čížov,
MV) verzeichnet, danach wurde am 4. 5. 2009 auf der
Heide Havraníky ein unlängst verendetes Ind. gefunden
(leg. PM, zu finden im Südmährischen Museum unter
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Brkoslav severní se ve sledovaném území vyskytuje nepravidelně během tahu a v zimě, první publikované pozorování je z 24. 1. 1975 – 90 ex. v lese u Havraníků (Fiala et al. 2007). Do roku 1990 byl pozorován pětkrát. Počet pozorování a počet zaznamenaných jedinců v jednotlivých měsících roku podle údajů
z let 1975–2011 je uveden na obr. 36. Je z něj patrné, že
první brkoslavi se objevují v listopadu, jejich počet poté
narůstá až do února, v březnu odlétají, dubnový vzestup
jde zřejmě na vrub protahujících jedinců a v květnu
jsou zaznamenáváni už jen ojediněle. Je tedy zřejmé, že
území NPP je pro tento druh v letech invazí významným zimovištěm. Početnější zálety nejsou nijak časté,
jen ve čtyřech zimách v období 1989/90–2010/11 byla
zaznamenána hejna větší než 100 ex. Je přitom zajímavé,
že poslední dekáda 20. století (1990/91–1999/00) byla
na brkoslavy výrazně chudší (výskyt jen ve třech zimách,
max. 30 ex.) než následující dekáda 2000/01–2009/10
(výskyt v šesti zimách, max. 500 ex.) – viz také obr. 37.
Nejdéle se brkoslavi ve sledovaném území zdrželi v zimě
2008/09, kdy byli zaznamenáni od 29. 11. 2008 (15 ex.,
Čížov, AR) do 24. 4. 2009 (8 ex., Čížov, MV), následně
byl 4. 5. 2009 na Havranickém vřesovišti nalezen čerstvě
uhynulý ex. (leg. PM, uložen v JMM pod inv. číslem
6972). Invazní výskyt brkoslavů byl v onu zimu pozorován v celé republice, na jižní Moravě byl obzvláště
početný (Schröpfer et al. 2010). Zajímavá byla situace
v zimě 2005/06, kdy se brkoslavi objevili až 7. 1. 2006
(35 ex., Čížov, AR) a setrvali do 2. 5. 2006 (2 ex., Havranické vřesoviště, VK).
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Obr. 36. – Počet pozorování (n = 85) a počet zaznamenaných jedinců (n = 4761) brkoslava severního v NPP/NPT v jednotlivých měsících roku
podle údajů z let 1975–2011
Abb. 36.– Die Anzahl der Beobachtungen (n = 85) und die Anzahl der vorgemerkten Exemplare (n = 4761) von Seidenschwanz im NPP/NPT in
den einzelnen Monaten des Jahres nach den Daten in den Jahren 1975–2011
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Obr. 37. – Počet pozorování brkoslavů severních v NPP/NPT v zimách 1990/91–2010/11 (n = 78)
Abb. 37. – Die Anzahl der Beobachtungen von Seidenschwanz im NPP/NPT in den Wintern 1990/91–2010/11 (n = 78)

Nejčastějším zdrojem potravy, který brkoslavi severní
ve sledovaném území využívají, jsou šípky – 4. 2. 2005
se na nich u Konic živilo 135 ex. (VŠ), 31. 3. 2006
na Havranickém vřesovišti 15 ex. (VK) nebo 14. 4. 2009
tamtéž 40 ex. (AR). Oblíbené jsou také plody ochmetu,
o které však brkoslavi často soupeří s drozdy brávníky,
kteří si je intenzivně hájí – např. 5. 2. 2006 bylo na Vraní
skále pozorováno 6 brkoslavů, kteří usedli do korun
dubů s ochmetem, ale záhy byli zahnáni brávníkem
(VŠ). 30. 12. 2008 bylo 20 ex. zaznamenáno na jeřabinách v aleji u Hnanic (VŠ) a 8. 12. 2008 jeden ze čtyř
ex. ozobával na zahradě Správy NPP ve Znojmě jablko
(MV). Jablky se živilo také 20 ex. v aleji u Horního
Břečkova 22. 12. 2004 (AR, VK) a 10. 3. 2006 zaletovalo 30 ex. za touto potravou na krmítko v Čížově,
spolu se špačky (AR). V prosinci 2005 a 2008 v Čížově
byli brkoslavi pozorováni při konzumaci zčernalých
slupek od vypadaných vlašských ořechů, které zůstávají na stromech (AR).
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der Inventarnummer 6972). Ein invasives Vorkommen
der Seidenschwänze wurde in diesem Winter in ganz
Tschechien verzeichnet, in Südmähren waren sie besonders zahlreich (Schröpfer et al. 2010). Interessant war
die Situation im Winter 2005/06, als die Seidenschwänze erst am 7. 1. 2006 ankamen (35 Ind., Čížov, AR) und
bis zum 2. 5. 2006 blieben (2 Ind., Heide Havraníky,
VK).
Die häufigste Nahrungsquelle der Seidenschwänze im
Untersuchungsgebiet sind Hagebutten – am 4. 2. 2005
wurden bei Konice 135 Ind. auf Heckenrosensträuchern
beobachtet (VŠ), am 31. 3. 2006 waren es 15 Ind.
auf der Heide Havraníky (VK) und am 14. 4. 2009
ebendort 40 Ind. (AR). Beliebt sind auch die Früchte
der Eichenmistel, um die die Seidenschwänze aber oft
mit der Misteldrossel kämpfen, die sie intensiv verteidigt – z. B. am 5. 2. 2006 wurden am Vraní-Felsen
6 Seidenschwänze beobachtet, die sich in die Baumkronen von Eichen mit Eichenmisteln setzten, aber
bald von einer Misteldrossel vertrieben wurden (VŠ).
Am 30. 12. 2008 wurden 20 Ind. auf den Vogelbeeren in
der Allee bei Hnanice verzeichnet (VŠ), am 8. 12. 2008
pickte 1 von 4 Ind. im Garten der Verwaltung des NPP
in Znojmo an einem Apfel (MV). Von Äpfeln ernährten sich am 22. 12. 2004 auch 20 Ind. in einer Allee
bei Horní Břečkov (AR, VK) und am 10. 3. 2006 flogen
30 Ind. zu dieser Nahrungsquelle an einem Vogelhäuschen in Čížov ein, und zwar gemeinsam mit Staren
(AR). Im Dezember der Jahre 2005 und 2008 wurden
die Seidenschwänze in Čížov beobachtet, wie sie die
schwarzen Außenschalen von Walnüssen konsumierten,
die an den Bäumen geblieben waren (AR).
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Die Wasseramsel besiedelt isolierte Bereiche besonders
in den höheren Lagen, von Irland bis zu den mittelasiatischen Gebirgen und von Skandinavien bis zum Nahen
Osten und zum Atlasgebirge. Die wichtigsten Brutgebiete in Tschechien sind insbesondere Gebirge und
Hügellandschaften, entlang von Gebirgsbächen kommt
sie aber auch in niedrigere Lagen (Šťastný et al. 2006).
In der Region Znojmo brütet sie an den Flüssen Jihlava,
Rokytná, Želetavka und Jevišovka oberhalb dem Stausee
Výrovice. An der Thaya außerhalb des NPP/NPT brütet
1 Paar oberhalb der Gemeinde Podhradí nad Dyjí, unterhalb von Znojmo kommt die Art nicht mehr vor.

Situation im NPP/NPT
(125 Angaben; W–78/O–47)
Výskyt v širším kontextu
Skorec vodní obývá izolované oblasti především
ve vyšších polohách od Irska po středoasijská pohoří,
od Skandinávie po Blízký východ a také pohoří Atlas.
V ČR jsou hlavními hnízdními oblastmi zejména
hory a pahorkatiny, ale s bystřinnými toky sestupuje i do nižších poloh (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku hnízdí na Jihlavě, Rokytné, Želetavce a Jevišovce
nad Výrovickou přehradou. Na Dyji mimo NPP/NPT
hnízdí 1 pár nad Podhradím nad Dyjí, pod Znojmem
se neobjevuje.

Situace v NPP/NPT (125 údajů; Z–78/V–47)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 4–6 párů, zimuje.
Skorec vodní je dnes stálým obyvatelem sledovaného území. Na začátku 20. století však V. Čapek
(in Hachler 1942) výslovně uvádí, že v okolí Vranova
nad Dyjí nehnízdí. Je tedy otázkou, zda se jeho výskyt
ve sledovaném území neváže až k výstavbě Vranovské přehrady (napuštěna 1934), která vodní režim na
řece dalekosáhle ovlivnila. Vzhledem k současnému
výskytu skorců nad Podhradím nad Dyjí je pravděpodobné, že obývali i řeku níže po toku a po napuštění
přehrady svá zatopená teritoria opustili a posunuli se až
pod hráz. První výskyt skorců z území dnešního NPP/
NPT udává P. Hanák (in Hanák 2004), jenž v Mločím
údolí našel hnízdo, které 25. 5. 1952 obsahovalo 3 vejce.
Následně, po roce 1966, situaci na řece dále výrazně
ovlivnila nově vybudovaná přehrada Znojemská. Skorce

MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 4–6 Paare, überwintert.
Die Wasseramsel ist heute ein ständiger Bewohner
des Untersuchungsgebietes. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts führt aber V. Čapek (in Hachler 1942) ausdrücklich an, dass die Art nicht in der Umgebung von
Vranov brütet. Es bleibt also die Frage, ob ihr Vorkommen im Untersuchungsgebiet nicht mit dem Bau des
Stausees Vranov zusammenhängt (wurde im Jahr 1934
gefüllt), der weitreichende Auswirkungen auf den Wasserhaushalt im Fluss hatte. Ausgehend vom derzeitigen
Vorkommen der Wasseramseln oberhalb von Podhradí
nad Dyjí ist es wahrscheinlich, dass sie den Wasserlauf
auch flussabwärts bewohnt hatten, ihre überschwemmten Territorien nach der Füllung des Stausees verließen
und bis unterhalb des Staudammes wanderten. Das
erste Vorkommen der Wasseramseln im heutigen NPP/
NPT gibt P. Hanák an (in Hanák 2004), der im Salamandertal ein Nest fand, das am 25. 5. 1952 insgesamt
3 Eier enthielt. Nach dem Jahr 1966 wurde die Situation
am Fluss wesentlich vom neu erbauten Stausee Znojmo
beeinflusst. Danach beobachteten Fiala et al. (2007)
die ersten Vertreter dieser Art – 2 Ind. bei Devět mlýnů
am 3. 4. 1973. Die erste Brut wurde von denselben
Autoren belegt, als sie am 1. 6. 1980 bei Papírna 2 juv.
Ind. beobachteten. Der Fluss unterhalb von Šobes bleibt
bis heute eines der alljährlich besetzten Territorien. Ein
weiteres ist Vranov, wo die erste Beobachtung von Wasseramseln am 8. 10. 1992 angegeben wird (P. Voříšek in
Martiško et al. 1995), am 5. 4. 2004 wurde eine Brut
in der Mündung des Umlaufkanales an der Wasserwehr
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poté poprvé zaznamenali Fiala et al. (2007) – 2 ex.
u Devíti mlýnů 3. 4. 1973 a první hnízdění prokázali
stejní autoři, když 1. 6. 1980 u Papírny pozorovali 2 juv.
Řeka pod Šobesem zůstává dodnes jedním z každoročně obsazovaných teritorií. K dalším patří Vranov nad
Dyjí, odkud je první výskyt skorců udáván 8. 10. 1992
(P. Voříšek in Martiško et al. 1995), 5. 4. 2004 bylo
prokázáno hnízdění ve vyústění obtokového kanálu jezu
Formoza (VK). Tady pak 1 pár hnízdil kontinuálně do
roku 2009. V následujícím roce vedla rekonstrukce
objektu k opuštění hnízdiště, ale skorci se v teritoriu vyskytují stále (např. 1. 12. 2009 tu byl zjištěn 1 ex., VK,
nebo 18. 11. 2011 2 ex., VŠ), zdá se tedy, že se nové
situaci přizpůsobili. Další teritorium se nachází v okolí
Hardeggu, kde hnízdění prokázal 20. 5. 2005 pozorováním rodinky se 3 juv. LKe (in verb.) a další údaje svědčí
o stálé přítomnosti druhu. Dlouhodobě je obsazeno teritorium Faltýskův mlýn – Novohrádecký mlýn, kde byl
druh poprvé zjištěn 30. 4. 1990 (1 ex., VŠ in Martiško
et al. 1995), hnízdění prokázal ZT (in litt.) nálezem
hnízda s mláďaty 27. 4. 2000 ve zdi náhonu Faltýskova mlýna. Častá přítomnost skorců a další prokázané
hnízdění v roce 2011 (pár krmící pull. v dubnu, ZT in
verb.) svědčí o stálém okrsku. Níže po toku až po okolí
Šobesu jsou údaje jen sporadické. Z výše uvedeného je
zřejmé, že na řece Dyji v NPP/NPT hnízdí pravidelně

Formoza nachgewiesen (VK). Hier brütete 1 Paar kontinuierlich bis zum Jahr 2009. Im nächsten Jahr verließen
die Vögel den Brutplatz wegen des Neubaus des Objekts,
in diesem Territorium sind aber auch weiterhin Wasseramseln vorhanden (z. B. am 1. 12. 2009 wurde hier von
VK 1 Ind. verzeichnet, am 18. 11. 2011 stellte VŠ 2
Ind. fest). Es scheint also, dass sich die Vögel der neuen
Situation angepasst haben. Ein weiteres Territorium
befindet sich in der Umgebung von Hardegg, wo LKe
(in verb.) am 20. 5. 2005 eine Brut nachwies, als er eine
Familie mit 3 juv. Ind. beobachtete. Andere Angaben
zeugen von einer ständigen Anwesenheit der Art. Langfristig ist auch das Territorium Faltýskův-Mühle – Novohrádecký-Mühle besetzt, wo die Art das erste Mal am
30. 4. 1990 verzeichnet wurde (1 Ind., VŠ in Martiško
et al. 1995), eine Brut wies ZT (in litt.) nach, und zwar
am 27. 4. 2000 durch den Fund eines Nestes mit Jungvögeln in der Mauer des Mühlbaches bei der FaltýskůvMühle. Die häufige Anwesenheit der Wasseramseln und
eine weitere nachgewiesene Brut im Jahr 2011 (ein Paar,
das im April pull. fütterte, ZT in verb.) zeugt von einem
dauerhaften Territorium. Weiter flussabwärts bis in die
Umgebung von Šobes sind die Angaben nur sporadisch.
Aus den obigen Angaben geht hervor, dass an der Thaya
im NPP/NPT regelmäßig 4 Paare der Wasseramsel
brüten. Diese Erkenntnis wird von weiteren Angaben

Obr. 38. – Lokalizace hnízdišť skorce vodního ve sledovaném území
Abb. 38. – Die Lokalisation der Brutplätze von Wasseramsel im Untersuchungsgebiet

234

Pěvci | Sperlingsvögel

4 páry skorce vodního. Tento závěr potvrzují další údaje,
především výsledky Pollheimera (2001), který udává
pro rok 2000 dvě teritoria, což vzhledem k úseku řeky
v NPT plně odpovídá dlouhodobým údajům z NPP
(teritorium ve Vranově nad Dyjí a pod Šobesem není
přeshraniční), dále výsledky cíleného průzkumu zaměřeného na skorce vodního 20. a 21. 5. 2005, kdy byl
druh zjištěn na 4 lokalitách odpovídajících výše uvedenému (Kessler 2006) a také údaje získané při sjíždění
řeky v roce 2008 a 2011: 29. 5. 2008 byli skorci zjištěni
ve Vranově nad Dyjí a pod Novým Hrádkem (LC a LK
in litt.) a 11. 8. 2011 rodinka pod Ledovými slujemi,
další pod Novým Hrádkem a 1 ex. u Papírny (MŠ
in verb.). O možném zahnízdění dalších párů svědčí
výsledky Pollheimera (2001) z roku 2001 (6 teritorií
v NPT) a pozorování ze sjíždění Dyje mezi Vranovem
nad Dyjí a Znojmem 16. 7. a 27. 8. 2009, na jejichž
základě MV udává pro NPP 5–6 teritorií. Výsledná
velikost populace skorce vodního 4–6 párů odpovídá
denzitě 1 pár na 6,3–9,5 km toku (při odečtení zcela nevhodného prostředí Znojemské údolní nádrže). Šťastný
et al. (2006) udávají pro ČR délku hnízdního teritoria
1 páru 0,44–7,25 km toku, je tedy patrné, že sledovaný
úsek Dyje není pro druh optimálním prostředím. Lokalizaci hnízdišť přibližuje obr. 38.
Mimo řeku Dyji bývá skorec pozorován jen výjimečně, např. 24. 11. 2007 byl 1 ex. zjištěn na Lukovském
potoku (MDo in verb.) nebo 3. 9. 2010 byly 1–2 ex. zaznamenány na Kajabachu (GČ in litt.). Zcela neobvyklým je také výskyt 1 ex. pod hrází Znojemské přehrady
7. 4. 2011 (RS in verb.), tj. v ochranném pásmu NPP.
Skorec vodní se v hnízdních teritoriích vyskytuje celoročně, jak dokládají výsledky zimního sčítání vodních
ptáků (obr. 39). Počet zjištěných jedinců korespondu-
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bestätigt, vor allem von Pollheimer (2001), der für das
Jahr 2000 2 Territorien angibt, was in Anbetracht der
Länge des Flusses im NPT den langfristigen Angaben
aus dem NPP entspricht (die Territorien in Vranov
und unterhalb des Šobes sind nicht grenzüberschreitend). Eine weitere Bestätigung bringen die Ergebnisse
der gezielten Untersuchung der Wasseramsel vom 20.
und 21. 5. 2005, als die Art an 4 Lokalitäten gefunden
wurde (entsprechend den bereits erwähnten Angaben,
Kessler 2006), und weiters auch die Daten, die bei der
Befahrung des Flusses mit Booten in den Jahren 2008
und 2011 verzeichnet wurden: am 29. 5. 2008 wurden
die Wasseramseln in Vranov und unterhalb von Nový
Hrádek festgestellt (LC und LK in litt.), am 11. 8. 2011
wurde unterhalb von Ledové sluje eine Familie gesehen,
eine weitere unterhalb von Nový Hrádek und 1 Ind.
bei Papírna (MŠ in verb.). Von einer möglichen Brut
weiterer Paare zeugen die Ergebnisse von Pollheimer
(2001) aus dem Jahr 2001 (6 Territorien im NPT) und
Beobachtungen während Bootsfahrten auf der Thaya
zwischen Vranov und Znojmo am 16. 7. und 27. 8.
2009, aufgrund deren MV für den NPP 5–6 Territorien
angibt. Die resultierende Populationsgröße der Wasseramsel von 4–6 Paaren entspricht einer Dichte von 1 Paar
auf 6,3–9,5 km des Wasserlaufes (nach Abzug des vollkommen ungeeigneten Biotops am Stausee Znojmo).
Šťastný et al. (2006) führen die Länge eines Brutterritoriums für 1 Paar in Tschechien von 0,44 – 7,25 km
Wasserlauf an, es ist also ersichtlich, dass der untersuchte Abschnitt der Thaya keinen idealen Lebensraum für
die Art darstellt. Die Lokalisation der Brutplätze ist aus
Abb. 38 ersichtlich.
In größerer Entfernung von der Thaya wird die
Wasseramsel nur ausnahmsweise angetroffen, z. B.
am 24. 11. 2007 wurde 1 Ind. am Lukovský-Bach festgestellt (MDo in verb.), am 3. 9. 2010 wurden 1–2 Ind.
am Kajabach verzeichnet (GČ in litt.). Außergewöhnlich ist auch die Beobachtung von 1 Ind. unterhalb des
Staudammes Znojmo am 7. 4. 2011 (RS in verb.), also
in der Schutzzone des NPP.
Aus den Ergebnissen der winterlichen Vogelzählung
geht hervor, dass die Wasseramsel ganzjährig in den
Brutterritorien vorkommt (Abb. 39). Die Anzahl der
beobachteten Exemplare korrespondiert wahrscheinlich
sehr gut mit dem Verlauf der vorhergehenden Brutsaison, z. B. die Angabe aus dem Winter 2010/2011 (nur
1 Ind.) entspricht der Tatsache, dass der Frühling und
Sommer 2010 sehr niederschlagsreich waren, der Wasserstand in der Thaya langfristig hoch blieb und die Situation für die Wasseramseln als Sichtjäger unter Wasser
sehr ungünstig war.

2

11
10
/

10
09
/

20

09
20

08

08
/
20

07

07
/
20

06
/
20

05
/
20

20

04
/0

5

06

0

Zima | Winter

Obr. 39. – Počet skorců vodních na řece Dyji v NPP/NPT v zimách
2004/05–2010/11 podle výsledků zimního sčítání vodních
ptáků
Abb. 39.– Die Anzahl der Wasseramseln auf dem Fluß Thaya im NPP/
NPT in den Wintern 2004/05–2010/11 gemäß den Ergebnissen der Winterzählung der Wasservögel

235

Pěvci | Sperlingsvögel

je pravděpodobně velmi dobře s průběhem předchozí hnízdní sezóny, např. údaj ze zimy 2010/11 (pouze
1 ex.) odpovídá tomu, že jaro a léto 2010 bylo velmi
vlhké, stav vody v řece Dyji byl dlouhodobě vysoký
a pro skorce z hlediska jeho lovecké taktiky byla situace
velmi nepříznivá.
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Allgemeines Vorkommen

Střízlík obecný žije na většině území severní polokoule. Je zcela unikátním americkým pěvcem, který dokázal
úspěšně osídlit Asii, Evropu i severní Afriku. V ČR se vyskytuje na celém území (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je běžně rozšířen.

Der Zaunkönig lebt auf einem Großteil der nördlichen
Halbkugel. Er ist der einzige Vertreter einer amerikanischen Sinvogelfamilie, der erfolgreich Asien, Europa
und Nordafrika besiedeln konnte. In Tschechien lebt er
auf dem gesamten Gebiet (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo ist er verbreitet.

Situace v NPP/NPT (128 údajů; Z–104/V–24)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí a zimuje, výrazně preferuje
západní část sledovaného území.
Střízlík obecný ve sledovaném území pravidelně hnízdí
a zimuje. První hnízdění udává V. Čapek (in Hachler
1942), který 8. 7. 1919 na zámeckém vršku ve Vranově
nad Dyjí pozoroval stavbu hnízda v jedličce 2 m vysoko.
Hnízdění bylo prokázáno mnohokrát, např. pozorováním jedince s materiálem na hnízdo 3. 4. 1991 u řeky
pod Vraní skálou, rodinky s 5 vyvedenými mláďaty
18. 6. 2005 na Ledových slujích (VŠ) či nálezem obsazeného hnízda 31. 5. 2006 u Hnanic (JaP in litt.).
Hnízdním prostředím střízlíka jsou vlhké lesy: v rámci
sčítání na bodovém transektu v hnízdní době roku 1993
nebyl v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího
lesního okraje zjištěn vůbec, v lesním komplexu Braitava
naproti tomu s frekvencí 37,5 % (JM in Martiško
et al. 1995). JVa (in Martiško et al. 1995) v lesních
porostech mezi Mašovickým potokem a Hradištěm
zjistil střízlíka v listnatých lesích 6. věkového stupně
(6,6 párů/10 ha, po pěnkavě zde byl druhým nejpočetnějším druhem) a 9.–13. věkového stupně (1,7 párů/10
ha), v jehličnatých lesích jen v porostech ve stáří 60–70
let (4,0 párů/10 ha), denzita přepočítaná na celý studovaný lesní celek (cca 300 ha) činila 1,0 párů/10 ha lesa.
Pollheimer (2001) udává střízlíka pro NPT jako druh
hnízdící v hustotě cca 1,5 párů/10 ha.
Střízlík obecný ve sledovaném území pravidelně zimuje, v mimohnízdní době bývá zaznamená-
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Situation im NPP/NPT
(128 Angaben; W–104/O–24)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet und überwintert regelmäßig, zieht den
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes stark
vor.
Der Zaunkönig brütet und überwintert regelmäßig im
Untersuchungsgebiet. Die erste Brut wird von V. Čapek
angegeben (in Hachler 1942), der am 8. 7. 1919 auf
dem Schlosshügel in Vranov den Bau eines Nestes in 2 m
Höhe auf einer jungen Tanne beobachtete. Eine Brut
wurde viele Male nachgewiesen, z. B. am 3. 4. 1991
durch die Beobachtung eines Exemplars mit Nistbaumaterial am Fluss unterhalb vom Vraní-Felsen, am 18. 6.
2005 durch die Verzeichnung einer Familie mit 5 flüggen
Jungvögeln in Ledové sluje (VŠ) oder am 31. 5. 2006
durch den Fund eines besetzten Nestes bei Hnanice (JaP
in litt.). Das Bruthabitat des Zaunkönigs sind feuchte
Wälder: im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung in
der Brutzeit des Jahres 1993 wurde er auf der Heide
Havraníky und im angrenzenden Waldrand überhaupt
nicht festgestellt, im Waldkomplex Braitava dagegen
mit einer Frequenz von 37,5 % (JM in Martiško et
al. 1995). JVa (in Martiško et al. 1995) untersuchte
die Anwesenheit des Zaunkönigs in den Waldbeständen
zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště und fand
ihn in Laubwäldern der 6. Altersstufe (6,6 Paare/10 ha,
nach dem Buchfinken war er hier die zahlreichste Art)
und der 9.–13. Altersstufe (1,7 Paare/10 ha), in den Na-
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ván i na netypických lokalitách. Oblíbeným biotopem
se stávají především porosty vysokých bylin (chrastice rákosovitá, ostřice banátská apod.) na březích Dyje,
v nichž bylo např. 26. 12. 2003 v úseku od ústí Klaperova potoka po Vraní skálu zjištěno 7 ex. (VŠ), 6. 1. 2006
mezi Vranovem nad Dyjí a lávkou pod Braitavou 6 ex.
(VŠ, VK, AK) nebo 17. 1. 2009 mezi mostem Čížov –
Hardegg a Novohrádeckým mlýnem 8 ex. (VŠ). Střízlíci se dále objevují na vřesovištích – 14. 12. 2004 bylo
v tomto biotopu mezi Popicemi a Hnanicemi zjištěno
5 ex. (VŠ, VK, VP, AR, JŠk, MV), v prostředí vinohradu na Šobesu – 2. 1. 2007 zde bylo zaznamenáno 5 ex.
(VK) a také přímo v obcích – 1 ex. byl od 2. 12. 2001
do 19. 1. 2002 zjišťován v hustých keřích mezi zástavbou v Lukově-Nové Vsi (VŠ), 14. 1. 2010 byl 1 ex.
zjištěn v Podmolí (VB in litt.). Za pěkných zimních dnů
lze zaslechnout i jejich zpěv, např. 8. 12. 2006 zpíval
1 ex. pod Schwalbenfelsen nad Hardeggem (VŠ, VP, RS,
KF) nebo 28. 12. 2006 u jezu ve Vranově nad Dyjí (VŠ,
MV).

Pěvuška modrá
Heckenbraunelle

delwäldern nur in Beständen im Alter von 60–70 Jahren
(4,0 Paare/10 ha), die Siedlungsdichte umgerechnet
auf das gesamte untersuchte Waldgebiet (ca. 300 ha)
betrug 1,0 Paare/10 ha Wald. Pollheimer (2001) gibt
für den Zaunkönig im NPT eine Siedlungsdichte von
ca. 1,5 Paaren/10 ha an.
Der Zaunkönig überwintert regelmäßig im Untersuchungsgebiet, außerhalb der Brutzeit wird er auch
an eher untypischen Lokalitäten verzeichnet. Zu einem
beliebten Biotop werden vor allem Bestände hochwüchsiger Pflanzen an den Ufern der Thaya (Rohrglanzgras,
Banater Segge usw.), wo z. B. am 26. 12. 2003 im
Abschnitt von der Mündung des Klaperův-Baches bis
zum Vraní-Felsen 7 Ind. festgestellt wurden (VŠ), am
6. 1. 2006 zwischen Vranov und der Brücke unterhalb
von Braitava 6 Ind. (VŠ, VK, AK) und am 17. 1. 2009
zwischen der Brücke Čížov–Hardegg und der Novohrádecký-Mühle 8 Ind. (VŠ). Weiters kommt die Art auch
auf den Heideflächen vor – am 14. 12. 2004 wurden
in diesem Biotop zwischen Popice und Hnanice 5 Ind.
festgestellt (VŠ, VK, VP, AR, JŠk, MV), auch auf dem
Weinberg bei Šobes – am 2. 1. 2007 wurden hier 5 Ind.
gesehen (VK) und auch direkt in den Gemeinden –
1 Ind. wurde vom 2. 12. 2001 bis zum 19. 1. 2002
im dichten Gebüsch zwischen den Häusern in LukovNová Ves beobachtet (VŠ), am 14. 1. 2010 wurde 1 Ind.
in Podmolí festgestellt (VB in litt.). An schönen Wintertagen kann auch der Gesang des Zaunkönigs gehört
werden, z. B. am 8. 12. 2006 sang 1 Ind. unter dem
Schwalbenfelsen (VŠ, VP, RS, KF) oder am 28. 12. 2006
bei der Wasserwehr in Vranov (VŠ, MV).
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Prunella modularis
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Pěvuška modrá hnízdí téměř v celé Evropě od Britských
ostrovů po Ural. Českou republiku obývá plošně, i když
početnost je zřejmě vyšší v lesnatých prostředích pahorkatin a hor (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku ji lze
zastihnout především v západní části území, ale vyskytuje se i v lužních lesích a akátových porostech na východě.

Die Heckenbraunelle brütet in fast ganz Europa,
von den Britischen Inseln bis zum Ural. Tschechien
bewohnt sie flächig, in den bewaldeten Gebieten der
Hügel und Gebirge ist sie aber wahrscheinlich zahlreicher (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo ist sie
vor allem im westlichen Teil des Gebietes anzutreffen,
kommt aber auch in den Auwäldern und Robinienbeständen im Osten vor.

Situace v NPP/NPT (70 údajů; Z–39/V–31)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí, vzácně zimuje.

Situation im NPP/NPT
(70 Angaben; W–39/O–31)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
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Hnízdění pěvušky modré ve sledovaném území poprvé
doložil V. Čapek (in Martiško et al. 1995) nálezem
hnízda s mláďaty u Vranova nad Dyjí. Zastihnout ji
lze v řadě biotopů, kde nechybí husté křoviny. V rámci
sčítání na bodovém transektu v hnízdní době roku 1993
byla v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje zjištěna s frekvencí 8,3 %, na Braitavě
2,5 % (JM in Martiško et al. 1995). JVa (in Martiško
et al. 1995) v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zaznamenal pěvušku pouze v jehličnatých porostech starých 10–20 let (4,2 párů/10 ha, dominance 8,0 %), její celková hnízdní denzita zde činila pouze
0,2 párů/10 ha lesa. Obdobně na Braitavě byla v dubnu
a květnu 2000 zjištěna jen v jehličnatých porostech
ve věku 10–30 let (JVa in litt.). Exnerová et al. (1994)
ji z hnízdního období 1994 udávají pro Konice, Popice,
Havraníky i Hnanice a jejich blízké okolí. I po roce 2000
bývají zpívající samci zjišťováni v řadě různých biotopů,
např. 18. 4. 2001 u rybníků Jejkalů, 24. 4. 2001
na Havranickém vřesovišti, 21. 4. 2002 na Kraví hoře,
12. 4. 2005 u Fládnické chaty, 10. 5. 2005 ve Feliciině
údolí, 3. 6. 2005 v zahrádkách na Hradišti, 17. 3. 2009
na Kozích stezkách apod. (VŠ). Pollheimer (2001)
odhaduje velikost hnízdní populace pěvušky modré
v NPT na 35–40 párů.
Vzácně je pěvuška modrá ve sledovaném území zjišťována i v zimě: 1 ex. byl pozorován 10. 12. 1993 na Havranickém vřesovišti (JVa in Martiško et al. 1995),
20. 12. 2005 u řeky pod Znojemskou přehradou (VK),
13. 1. 2007 u Dyje mezi Hardeggem a Vraní skálou (byl
zaznamenán i zpěv – VB, VP in litt.) nebo 26. 1. 2007
na Hamerských vrásách (AK in verb.).

Pěvuška podhorní
Alpenbraunelle

Brütet regelmäßig, überwintert selten.
Die Brut der Heckenbraunelle im Untersuchungsgebiet
wurde das erste Mal von V. Čapek belegt (in Martiško
et al. 1995), und zwar durch den Fund eines Nestes
mit Jungvögeln bei Vranov. Sie kann in einer Reihe
von Biotopen angetroffen werden, wo dichtes Gebüsch
zu finden ist. Im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung
in der Brutzeit des Jahres 1993 wurde sie auf der Heide
Havraníky und im angrenzenden Waldrand mit einer
Frequenz von 8,3 % festgestellt, in Braitava mit 2,5 %
(JM in Martiško et al. 1995). JVa (in Martiško et
al. 1995) verzeichnete die Heckenbraunelle in den
Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště
nur in Nadelwäldern mit einem Alter von 10–20 Jahren
(4,2 Paare/10 ha, Dominanz von 8,0 %), die gesamte
Siedlungsdichte betrug hier nur 0,2 Paare/10 ha Wald.
Ähnlich wurde sie in Braitava im April und Mai 2000
nur in Nadelwäldern mit einem Alter von 10–30 Jahren
festgestellt (JVa in litt.). Exnerová et al. (1994) geben
die Heckenbraunelle in der Brutzeit 1994 in Konice,
Popice, Havraníky und Hnanice und deren naher
Umgebung an. Auch nach dem Jahr 2000 werden
singende Männchen in einer Reihe von Biotopen festgestellt, z. B. am 18. 4. 2001 an den Jejkaly-Teichen,
am 24. 4. 2001 auf der Heide Havraníky, am 21.
4. 2002 in Kraví hora, am 12. 4. 2005 bei der FládnickáHütte, am 10. 5. 2005 im Feliciino-Tal, am 3. 6. 2005
in Gärten in Hradiště, am 17. 3. 2009 in Kozí stezky
usw. (VŠ). Pollheimer (2001) schätzt die Größe der
Brutpopulation im NPT auf 35–40 Paare.
Die Art wird vereinzelt auch im Winter verzeichnet:
jeweils 1 Ind. am 10. 12. 1993 auf der Heide Havraníky
(JVa in Martiško et al. 1995), am 20. 12. 2005 am Fluss
unterhalb des Stausees Znojmo (VK), am 13. 1. 2007
zwischen Hardegg und dem Vraní-Felsen (ein singendes
ƃ – VB, VP in litt.) oder am 26. 1. 2007 bei Hamerské
vrásy (AK in verb.).
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Prunella collaris
Allgemeines Vorkommen
Die Alpenbraunelle bewohnt die Hochgebirge
von Nordwestafrika über Süd- und Mitteleuropa bis
Mittelasien und Fernost. In Tschechien brütet sie regelmäßig nur im Krkonoše, manchmal wird sie im Hrubý
Jeseník verzeichnet (Šťastný et al. 2006).
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Výskyt v širším kontextu
Pěvuška podhorní obývá vysoká pohoří od severozápadní Afriky přes jižní a střední Evropu do Střední
Asie a na Dálný východ. V ČR hnízdí pravidelně pouze
v Krkonoších, občasně je zjišťována v Hrubém Jeseníku
(Šťastný et al. 2006).

Situace v NPP/NPT (3 údaje; Z–3/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuvedena
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Výjimečné zimování jedince v zimách 2004/05
a 2005/06.
Pěvuška podhorní byla ve sledovaném území zaznamenána 6. 1. 2006 na Hamerských vrásách u Vranova
nad Dyjí (VŠ, VK, AK) – viz foto na protější straně,
zdržovala se tu pak zřejmě kontinuálně až do 22. 2.
(VK, AK), později již zjištěna nebyla. Zajímavé je, že
na základě těchto pozorování si AK (in verb.) uvědomil,
že podobného ptáka dokumentoval na stejné lokalitě
již 13. 2. 2005, a podle fotografií bylo prokázáno, že
se skutečně jednalo o tohoto vzácného zimního hosta.
V dalších letech druh i přes časté návštěvy lokality zaznamenán nebyl.

Červenka obecná
Rotkehlchen

Situation im NPP/NPT
(3 Angaben; W–3/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Ausnahmsweises Überwintern jeweils eines
Exemplars in den Wintern 2004/05 und 2005/06.
Die Alpenbraunelle wurde im Untersuchungsgebiet
am 6. 1. 2006 in Hamerské vrásy bei Vranov verzeichnet
(VŠ, VK, AK) – siehe Foto auf der gegenüberliegenden
Seite, und hielt sich hier wohl kontinuierlich bis zum
22. 2. auf (VK, AK), danach wurde sie nicht mehr festgestellt. Interessant ist, dass sich AK (in verb.) aufgrund
dieser Beobachtungen bewusst wurde, dass er an derselben Lokalität am 13. 2. 2005 einen ähnlichen Vogel
dokumentiert hatte. Anhand von Fotografien wurde
nachgewiesen, dass es sich auch hier um diesen seltenen
Wintergast gehandelt hatte. In den folgenden Jahren
wurde die Art trotz häufiger Besuche der Lokalität nicht
mehr verzeichnet.
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Erithacus rubecula
Allgemeines Vorkommen
Das Rotkehlchen bewohnt einen Großteil Europas und
reicht bis Westsibirien, Nordwestafrika und Kleinasien
hinein. In Tschechien brütet es fast auf dem gesamten
Gebiet (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo
gehört es zu den üblichen, häufigen Arten.

Situation im NPP/NPT
(149 Angaben; W–97/O–52)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Výskyt v širším kontextu
Červenka obecná obývá většinu Evropy, zasahuje
na západní Sibiř, do severozápadní Afriky a Malé
Asie. V ČR hnízdí téměř na celém území (Šťastný et
al. 2006). Na Znojemsku patří k běžným, početným
druhům.

Situace v NPP/NPT (149 údajů; Z–97/V–52)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí

Brütet regelmäßig, seit dem Winter 2004/05
werden alljährlich 1–4 überwinternde Exemplare
verzeichnet.
Das Rotkehlchen brütet regelmäßig und zahlreich
im Untersuchungsgebiet. Der erste Beleg seiner Brut
ist ein Gelege mit 5 Eiern, das im Südmährischen
Museum Znojmo zu finden ist (Inventarnr. 536) und
am 9. 6. 1939 im Gránické-Tal gefunden wurde (Reiter
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Pravidelně hnízdí, od zimy 2004/05 každoročně
zaznamenáváno zimování 1–4 jedinců.
Červenka obecná ve sledovaném území pravidelně
a početně hnízdí. Její hnízdění je dokladováno snůškou
s 5 vejci uloženou v JMM Znojmo (inv. č. 536), která
byla nalezena 9. 6. 1939 v Gránickém údolí (Reiter
2002). Později bylo prokázáno např. 17. 4. 1999 pozorováním jedince s materiálem na hnízdo u Lukova
(VŠ), 4. 5. 2007 nálezem hnízda se 7 vejci a dalšího se
4 vejci na Braitavě (VB in litt.) nebo 5. 6. 2010 pozorováním krmení mláďat v hnízdě u Čížovského lesního
rybníka (AR). Jedná se o druh biotopově nevyhraněný,
ale v určitých typech prostředí samozřejmě početnější
než v jiných. Představu o preferenci hnízdních biotopů
dávají výsledky kvantitativních sledování z roku 1993,
kdy byla červenka v rámci sčítání na bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího
lesního okraje zjištěna s frekvencí 6,7 %, oproti tomu
v lesním komplexu Braitava s frekvencí 30,0 % (JM
in Martiško et al. 1995). JVa (in Martiško et al. 1995)
v lesních porostech mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zjistil červenku prakticky ve všech zastoupených
porostech starších 10 let (obr. 40), přičemž nejvyšší
denzity dosahovala v jehličnatých porostech 5. a 7.
věkového stupně (9,1, resp. 8,0 párů/10 ha). K dominantním druhům patřila ve všech zastoupených jehličnatých porostech starších 20 let a listnatých porostech
ve věku 41–60 a 71–80 let. Denzita přepočítaná na celý
studovaný lesní celek (cca 300 ha) činila 3,5 párů/10 ha
lesa, byla zde šestým nejhojnějším druhem (JVa in litt.).
Pollheimer (2001) udává pro NPT denzitu červenky

2002). Später wurde die Brut z. B. am 17. 4. 1999
durch die Beobachtung eines Exemplars mit Nestbaumaterial bei Lukov bestätigt (VŠ), am 4. 5. 2007 wurde
in Braitava ein Nest mit 7 Eiern und ein weiteres mit
4 Eiern gefunden (VB in litt.), am 5. 6. 2010 wurde die
Fütterung von Jungvögeln in einem Nest beim Čížovský
lesní-Teich beobachtet (AR). Die Habitatansprüche der
Art erscheinen nicht besonders spezifisch, wobei aber in
bestimmten Lebensräumen höhere Abundanzen erreicht
werden. Einen Einblick in die Habitatpräferenz geben
die Ergebnisse einer quantitativen Untersuchung aus
dem Jahr 1993, wo das Rotkehlchen im Rahmen einer
Punkt-Stopp-Zählung auf der Heide Havraníky und im
angrenzenden Waldrand mit einer Frequenz von 6,7 %
festgestellt wurde, im Forstrevier Braitava dagegen
mit einer Frequenz von 30,0 % (JM in Martiško et
al. 1995). JVa (in Martiško et al. 1995) untersuchte
die Waldbestände zwischen dem Mašovický-Bach und
Hradiště und stellte das Rotkehlchen in praktisch allen
vorhandenen Beständen mit einem Alter von mehr als
10 Jahren fest (Abb. 40), wobei es die höchste Siedlungsdichte in Nadelwäldern der 5. und 7. Altersstufe
erreichte (9,1 bzw. 8,0 Paare/10 ha). Zu den dominanten Arten gehörte es in allen vorhandenen Nadelwäldern
mit einem Alter von mehr als 20 Jahren und in den Laubwäldern mit einem Alter von 41–60 und 71–80 Jahren.
Umgerechnet auf das gesamte untersuchte Waldgebiet
(ca. 300 ha) betrug die Dichte 3,5 Paare/10 ha Wald,
das Rotkehlchen war hier die sechsthäufigste Art (JVa
in litt.). Pollheimer (2001) gibt für den NPT eine Populationsdichte von 8,7 Paaren/10 ha an und ergänzt,
dass das Untersuchungsgebiet dank seiner strukturellen Vielfalt und dank dem strauchartigen Unterholz
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Obr. 40. – Denzita červenky obecné (párů/10 ha) v lesních porostech mezi Mašovicemi a Hradištěm v hnízdním období roku 1993
Abb. 40. – Dichte des Rotkehlchens (Paare/10 ha) in den Wäldern zwischen Mašovice und Hradiště in der Brutzeit des Jahres 1993
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8,7 párů/10 ha s komentářem, že sledované území jí
poskytuje díky strukturální rozrůzněnosti a výskytu
keřového podrostu ve většině dílčích ploch optimální
podmínky.
Zimování červenky bylo v 90. letech 20. století zaznamenáno jen třikrát, ale od zimy 2004/05 jsou zimující
jedinci zjišťováni každoročně, ponejvíce u řeky Dyje,
ale i v obcích – např. 8. 12. 2006 byl 1 ex. pozorován v Hardeggu (VŠ, VP, RS, KF) nebo 14. 1. 2010
v Podmolí (VB in verb.).

Slavík obecný
Nachtigall

auf einem Großteil der Teilflächen optimale Lebensbedingungen für diese Art bietet.
Überwinterungen des Rotkehlchens wurden in den
90er Jahren des 20. Jahrhunderts nur dreimal verzeichnet, aber seit dem Winter 2004/05 werden überwinternde Exemplare alljährlich festgestellt, großteils
an der Thaya, aber auch in den Ortschaften – z. B.
am 8. 12. 2006 wurde 1 Ind. in Hardegg beobachtet
(VŠ, VP, RS, KF) oder am 14. 1. 2010 in Podmolí (VB
in verb.).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Slavík obecný hnízdí v západní Evropě a severozápadní
Africe a přes střední Evropu až do Malé a Střední Asie.
V ČR obývá všechna níže položená území (Šťastný et
al. 2006). Na Znojemsku se pravidelně vyskytuje pouze
ve východní, nížinné části oblasti.

Die Nachtigall brütet von Westeuropa und Nordwestafrika und über Mitteleuropa bis nach Klein- und
Mittelasien. In Tschechien bewohnt sie alle niedriger
gelegenen Gebiete (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo kommt sie regelmäßig nur im Osten vor, also
in niedrigeren Lagen.

Situace v NPP/NPT (69 údajů; Z–6/V–63)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuveden
Pravidelně hnízdí 25–30 párů, téměř výlučně
ve východní části sledovaného území.

Situation im NPP/NPT
(69 Angaben; W–6/O–63)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Regelmäßig brüten 25–30 Paare, fast ausschließlich im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
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Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

V NPP hnízdí slavík obecný pravidelně v otevřených
biotopech jeho východní části. V okolí Znojma byl registrován již na konci 19. a počátku 20. století (Peřinka
1904, Vrbka 1928). Hnízdění bylo zjištěno např.
13. 6. 1984 v zarostlém výběhu opuštěné drůbežárny
na západním okraji Havraníků (Fiala et al. 2007) nebo
u téže obce 13. 6. 1995 (ZT in litt.). V roce 1994 byli
při průzkumu avifauny v intravilánech obcí ochranného pásma a ve zhruba 100 m širokém pásu přilehlých
biotopů zaznamenáni 4 zp. ƃ v Konicích, 4 v Popicích,
3 v Havraníkách a 2 v Hnanicích (Exnerová et al.
1994). JVa (in Martiško et al. 1995) zjistil slavíka
v lesících na úhorech a vřesovištích mezi Znojmem
a Hnanicemi v roce 1993 v denzitě 0,5 párů/10 ha,
na vřesovištích a úhorech v denzitě 0,1 párů/10 ha. Při
sčítání na bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje v roce 1993
byl slavík na jednotlivých bodech zaznamenán s frekvencí 11,7 % (JM in Martiško et al. 1995), v rámci
JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem a Hnanicemi v letech 2002–2011 s průměrnou frekvencí 16,1 % (MV) – trend nárůstu početnosti je zřetelný
i během tohoto období (obr. 41). Po roce 2000 jsou tradičními místy výskytu např. keřové pásy ve vinohradech
u Konic: 2. 5. 2001 – 1 zp. ƃ, 1. 6. 2005 – 2 zp. ƃ (VŠ);
zahrada fary v Popicích a okolí kaple: 19. 5. 2001 – 2 zp.
ƃ (MV), 1. 5. 2002 – 3 zp. ƃ (VŠ), 28. 4. 2005 – 1 zp.
ƃ (VK); širší okolí rybníka v Havraníkách: 28. 4. 2005
– 1 zp. ƃ (VK), 24. 4. 2008 – 1 zp. ƃ (MV) nebo údolí
Daníže západně od Hnanic: 26. 4. 2004 – 1 zp. ƃ
(MV), 17. 5. 2005 – 2 zp. ƃ (VŠ). V některých letech
se slavíci objevují i mimo tradiční oblast výskytu a jsou
zaznamenáváni na neobvyklých místech: v ústí Klaperova potoka (nejpozději do roku 1994, ZT in Martiško
et al. 1995), v Lukově-Nové Vsi (1 zp. ƃ na jaře 1998,
VŠ), u Horního Břečkova (1 zp. ƃ 27. 5. 2005, VŠ
a VK), u Čížova (1 zp. ƃ 30. 4. a 29. 5. 2005, AR,
a 6. 5. 2010, TK in litt.) a v Mašovicích (1 zp. ƃ
30. 4. 2010 a 2 zp. ƃ 17. 5. 2011, AR, resp. VŠ). V této
souvislosti je zajímavé, že na přelomu 19. a 20. století
se slavík v okrese Vranovském vyskytoval, a to především v jeho JV části (hranici s okresem Znojemským zde
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Im NPP brütet die Nachtigall regelmäßig in den
offenen Biotopen im östlichen Teil. In der Umgebung
von Znojmo wurde sie schon zu Ende des 19. und zu
Beginn des 20. Jahrhunderts verzeichnet (Peřinka
1904, Vrbka 1928). Eine Brut wurde z. B. am
13. 6. 1984 in einem verkrauteten Hühnerauslauf des
Geflügelhofes am westlichen Rand von Havraníky
festgestellt (Fiala et al. 2007) oder am 13. 6. 1995 in
der Nähe derselben Ortschaft (ZT in litt.). Im Jahr
1994 wurden während der Untersuchung der Avifauna
im Siedlungsgebiet der Ortschaften innerhalb der
Schutzzone und in einem rund 100 m breiten Gürtel
der randlich angrenzenden Lebensräume 4 singende
ƃ in Konice, 4 in Popice, 3 in Havraníky und 2 in
Hnanice verzeichnet (Exnerová et al. 1994). JVa (in
Martiško et al. 1995) stellte die Nachtigall im Jahr
1993 in den Wäldchen auf den Brachen und Heideflächen zwischen Znojmo und Hnanice in einer Dichte
von 0,5 Paaren/10 ha fest, auf den Heiden und Brachfeldern selbst in einer Dichte von 0,1 Paaren/10 ha.
Im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung im Bereich
der Heide Havraníky und der angrenzenden Waldränder im Jahr 1993 wurde die Nachtigall an 11,7 % der
Punkte festgestellt (JM in Martiško et al. 1995), im
Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP
auf den unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo
und Hnanice in den Jahren 2002–2011 wurde sie
in einer durchschnittlichen Frequenz von 16,1 % angetroffen (MV) – auch während dieses Zeitraumes ist
ein Trend zu steigenden Populationszahlen ersichtlich
(Abb. 41). Nach dem Jahr 2000 kommt die Nachtigall
traditionell zum Beispiel in den Strauchzonen in den
Weinbergen bei Konice vor: 2. 5. 2001 – 1 singendes ƃ,
1. 6. 2005 – 2 singende ƃ (VŠ); Pfarrgarten in Popice
und Umgebung der Kapelle: 19. 5. 2001 – 2 singende
ƃ (MV), 1. 5. 2002 – 3 singende ƃ (VŠ), 28. 4. 2005
– 1 singendes ƃ (VK); weitere Umgebung des Teiches
in Havraníky: 28. 4. 2005 – 1 singendes ƃ (VK),
24. 4. 2008 – 1 singendes ƃ (MV); Tal des DanížBaches westlich von Hnanice: 26. 4. 2004 – 1 singendes
ƃ (MV), 17. 5. 2005 – 2 singende ƃ (VŠ). In manchen
Jahren tauchen Nachtigallen auch außerhalb der traditionellen Vorkommensgebiete auf und werden an ungewöhnlichen Stellen verzeichnet: an der Mündung
des Klaperův-Baches (spätestens im Jahr 1994, ZT
in Martiško et al. 1995), in Lukov-Nová Ves (1 singendes ƃ im Frühling 1998, VŠ), bei Horní Břečkov
(1 singendes ƃ am 27. 5. 2005, VŠ und VK), bei Čížov
(1 singendes ƃ am 30. 4. und am 29. 5. 2005, AR, und
am 6. 5. 2010, TK in litt.) und in Mašovice (1 singendes
ƃ am 30. 4. 2010 und 2 singende ƃ am 17. 5. 2011,
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2

Obr. 41. – Početnost slavíka obecného zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
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Abb. 41.– Quantität der Nachtigall errichtet während der JPSP
im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–
2011 (der höhere Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr
wurde verwendet)
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tvořila spojnice Lukov – Milíčovice) – Peřinka (1906).
Západní hranice rozšíření slavíka ve sledovaném území
evidentně osciluje.
Na jaře se slavíci ve sledovaném území objevují
koncem dubna, nejčasněji byl zpívající samec zaznamenán 16. 4. 2005 pod Hraběcí horou u Hnanic (VK,
AR).

Rehek domácí
Hausrotschwanz

AR bzw. VŠ). In diesem Zusammenhang ist interessant, dass die Nachtigall Ende des 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts im Bezirk Vranov vorkam, und zwar
vor allem in seinem südöstlichen Teil (die Grenze zum
Bezirk Znojmo bildete damals die Verbindungslinie
zwischen Lukov und Milíčovice) – Peřinka (1906).
Es ist evident, dass die westliche Grenze des Verbreitungsgebietes der Nachtigall im Untersuchungsgebiet
schwankt.
Im Frühling kommen die Nachtigallen Ende April
im Untersuchungsgebiet an, am frühesten wurde ein
singendes Männchen am 16. 4. 2005 unterhalb von
Hraběcí-Berg bei Hnanice verzeichnet (VK, AR).
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Phoenicurus ochruros
Allgemeines Vorkommen
Der Hausrotschwanz brütet in den südlichen Gebieten
Eurasiens und in Nordwestafrika. In Tschechien
kommt er auf dem gesamten Gebiet vor und bewohnt
felsige Stellen und den Kern menschlicher Siedlungen
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo gehört er
zu den üblichen, häufigen Arten.

Situation im NPP/NPT
(96 Angaben; W–40/O–56)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Durchzügler, Brutvogel der Umgebung

Výskyt v širším kontextu
Rehek domácí hnízdí v jižních částech Eurasie a v severozápadní Africe. V ČR se vyskytuje na celém území,
obývá skalnatá místa a intravilán lidských sídel (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku patří mezi běžné, početné
druhy.

Situace v NPP/NPT (96 údajů; Z–40/V–56)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: průtah, hnízdí v okolí
Pravidelně hnízdí 40–50 párů, v posledních letech
nezjištěno hnízdění na skalách. Vzácně zimuje.
Rehek domácí ve sledovaném území pravidelně
hnízdí, hnízdění bylo doloženo např. pozorováním
páru krmícího mláďata 26. 5. 2001 v Lukově-Nové
Vsi, 20. 6. 2001 v Gránickém údolí nebo 20. 5. 2005

Regelmäßig brüten 40–50 Paare, in den letzten
Jahren wurde keine Felsbruten verzeichnet.
Überwintert selten.
Der Hausrotschwanz brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, die Brut wurde z. B. am 26. 5. 2001
durch die Beobachtung eines Paares, das in LukovNová Ves seinen Nachwuchs fütterte, am 20. 6. 2001
im Gránické-Tal oder am 20. 5. 2005 auf dem Friedhof
in Vranov belegt (VŠ). Ortskerne sind sein typisches
Bruthabitat – auch Exnerová et al. (1994) stellten
den Hausrotschwanz während ihrer Untersuchung der
Avifauna in den Gemeinden im Osten des NPP im Jahr
1994 fest, und zwar in Konice, Popice, Havraníky
und Hnanice. Genutzt werden auch alleinstehende
Gebäude oder Gebäudekomplexe, z. B. am 3. 5. 2001
wurden Hausrotschwänze auf Gebäuden in Mašovická
střelnice festgestellt (VŠ), am 20. 5. 2004 wurde eine
Brut auf der Kapelle in Popice verzeichnet (MV),
am 12. 4. 2005 sang ein Männchen auf Gebäuden des
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na hřbitově ve Vranově nad Dyjí (VŠ). Intravilány obcí
jsou typickým hnízdním biotopem – také Exnerová et
al. (1994) zjistili rehka domácího při průzkumu avifauny
obcí východní části NPP v roce 1994 v Konicích,
Popicích, Havraníkách i Hnanicích. Využívané jsou dále
solitérně situované budovy či komplexy staveb, např.
3. 5. 2001 byli rehci zjištěni na budovách Mašovické
střelnice (VŠ), 20. 5. 2004 bylo zaznamenáno hnízdění
na kapli u Popic (MV), 12. 4. 2005 zpíval samec na objektech hnanické roty nebo 10. 5. 2005 na rotě v Podmyčích (VŠ). Původní biotop rehka domácího, skály, je
v NPP/NPT zastoupen hojně, ale konkrétních údajů
o jeho využívání je málo. Většina se týká Vraní skály,
kde více párů v letech 1946–1951 udává Hanák (2004),
později pak už jen 1 zp. ƃ v roce 2000 Pollheimer
(2001) a 1 ex. 26. 3. 2011 MV. Mimo to byl 1 ex. zaznamenán 23. 5. 2011 na skalách vyhlídky na Braitavě
(VK). Je sice možné, že tomuto běžnému druhu není
věnována dostatečná pozornost, na druhé straně nebyl
zaznamenán ani při monitoringu dravců či čápa černého
z vyhlídek (skalní ostrožny nad údolím), kdy jsou evidovány všechny zjištěné druhy ptáků, přičemž pozorovatel
tráví na místě několik hodin.
Ze zimovišť se rehek domácí vrací většinou během
března, nejčasnější přílet na hnízdiště byl zaznamenán
27. 2. 2010 v Čížově (AR). Zajímavým údajem z pohnízdního období je pozorování 26 ex. na vřesovišti
na Kraví hoře (JVa in Martiško et al. 1995). Výjimečně
jsou jednotliví ptáci zaznamenáváni i v zimě: 3. 1. 2007
u Lukova a 25. 1. 2007 na zámku ve Vranově nad Dyjí
(VK).

Rehek zahradní
Gartenrotschwanz

Grenzschutzobjektes in Hnanice und am 10. 5. 2005
in des Grenzschutzobjekt in Podmyče (VŠ). Das ursprüngliche Habitat des Hausrotschwanzes sind Felsen,
die im NPP/NPT zahlreich vertreten sind, es gibt aber
nur wenige konkrete Angaben über ihre Nutzung. Die
meisten betreffen den Vraní-Felsen, wo Hanák (2004)
in den Jahren 1946–1951 mehrere Paare angibt, später
wird nur mehr 1 singendes ƃ im Jahr 2000 (Pollheimer 2001) und 1 Ind. am 26. 3. 2011 (MV) angegeben. Außerdem wurde am 23. 5. 2011 1 Ind. auf den
Felsen des Aussichtspunktes in Braitava verzeichnet
(VK). Es ist zwar möglich, dass dieser kommunen Art
nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet wird, andererseits wurde sie aber auch während des Monitorings der
Greifvögel und des Schwarzstorches nicht registriert,
welches von Aussichtspunkten aus stattfindet (Felsvorsprünge über dem Tal), wo alle beobachteten Vogelarten
verzeichnet werden und der Beobachter einige Stunden
an derselben Stelle verbringt.
Aus den Winterquartieren kehrt der Hausrotschwanz
meist im März zurück, die früheste Ankunft am Brutplatz wurde am 27. 2. 2010 in Čížov verzeichnet (AR).
Interessant ist die Beobachtung von 26 Ind. nach der
Brutzeit auf der Heide in Kraví hora (JVa in Martiško
et al. 1995). Ausnahmsweise werden einzelne Vögel
auch im Winter verzeichnet: am 3. 1. 2007 bei Lukov
und am 25. 1. 2007 beim Schloss in Vranov (VK).
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Phoenicurus phoenicurus
Allgemeines Vorkommen
Der Gartenrotschwanz bewohnt fast ganz Europa
und Nordwestafrika, weiters Klein- und Westasien bis
zum Baikalsee. In Tschechien brütet er im Großteil des
Landes, die Siedlungsdichte ist aber nirgendwo besonders hoch (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo
gehört er zu den selteneren Arten und ist unregelmäßig
verbreitet, die größte Population ist im NPP zu finden.

Situation im NPP/NPT
(87 Angaben; W–41/O–46)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 60–80 Paare. Wird
vom 8. April bis zum 5. Oktober verzeichnet.
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Výskyt v širším kontextu
Rehek zahradní obývá téměř celou Evropu a severozápadní Afriku, dále Malou a západní Asii až po Bajkal.
V ČR hnízdí na většině území, hustota hnízdních párů
však není nikde vysoká (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří k druhům vzácnějším, nerovnoměrně rozšířeným, s největší populací v NPP.

Situace v NPP/NPT (87 údajů; Z–41/V–46)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 60–80 párů. Zaznamenán
od 8. dubna do 5. října.
Rehek zahradní ve sledovaném území pravidelně hnízdí, nepatří však mezi druhy běžné a početné.
Hnízdění bylo prokázáno např. pozorováním páru
krmícího mláďata 23. 6. 1994 v lese za Havranickým
vřesovištěm a 26. 6. 1994 při cestě z Hradiště do Gránického údolí nebo v témže roce nálezem hnízda na Hardeggské vyhlídce (JVa, resp. AR, resp. ZT in Martiško
et al. 1995). Oblíbeným, každoročně obsazovaným
biotopem jsou především řídké lesní porosty na vyhlídkách nad řekou a lesostepní biotopy na hranách údolí
(typicky např. na šíji Šobesu) nebo zřícenina Nového
Hrádku. Obsazuje i světlejší místa v lesích, např. 1 zp.
ƃ byl zjištěn za Mašovickou střelnicí 3. 5. 2001 nebo
na okraji paseky v lese za bývalou rotou PS u Podmyčí
10. 5. 2005 (VŠ), 3 zp. ƃ byli pozorováni v lesích
západně od Havraníků 7. 5. 2009 (MV), 1 ƃ u Širokého
pole 8. 5. 2009 nebo 1 zp. ƃ v lese na skalnatém svahu
v sousedství čerstvé paseky v dolní části údolí Hamerského potoka 8. 5. 2011 (VŠ). JVa (in Martiško et al.
1995) v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm
(celkem 300 ha) zjistil jen 5 párů rehka zahradního (tj.
1 pár/60 ha) – vyskytoval se jen v nejstarších porostech
nad 80 let věku, a to v jehličnatých (převážně borových)
v denzitě 0,4 párů/10 ha a v listnatých 1,7 párů/10 ha.
V obcích ochranného pásma hnízdí rehek zahradní spíše
výjimečně. Zjištěn byl jen ve Vranově nad Dyjí, kde
26. 5. 1994 zpíval samec na skalách pod zámkem (JM
in Martiško et al. 1995) a 20. 5. 2005, kdy byli v okolí
zámku zaznamenáni 2 zp. ƃ a další u parkoviště před
hrází přehradní nádrže (VŠ), a v Lukově, kde bylo pravděpodobné hnízdění zaznamenáno v Nové Vsi v letech
1995, 2000, 2001 a 2011, přičemž lokalita je pravidelně
kontrolována a v neuvedených letech zde druh nehnízdil
(VŠ). Pravidelné hnízdění 1 páru v okolí budovy Správy
NPP ve Znojmě v ulici Na Vyhlídce nad Gránickým
údolím je sice již mimo vymezenou oblast, ale vzhledem
k lokalizaci k ní má nesporně vztah alespoň symbolický. Při znalosti těchto výsledků jsou obtížně vysvětlitelné údaje Exnerové et al. (1994), kteří v roce 1994
při průzkumu avifauny v intravilánech obcí ochranného pásma NPP a ve zhruba 100 m širokém pásu přilehlých biotopů zjistili 3 zp. ƃ v Konicích, 2 v Popicích, 5
v Havraníkách a 2 v Hnanicích. Přitom není známo, že

Der Gartenrotschwanz brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, gehört aber nicht zu den üblichen und
häufigen Arten. Eine Brut wurde z. B. am 23. 6. 1994
nachgewiesen, hier fütterte ein Paar im Wald hinter der
Heide Havraníky seine Nachkommen, am 26. 6. 1994
am Weg aus Hradiště in das Gránické-Tal oder in demselben Jahr durch den Fund eine Brut am Aussichtspunkt Hardegg (JVa bzw. AR bzw. ZT in Martiško
et al. 1995). Beliebte, alljährlich besetzte Lebensräume
sind vor allem die lichten Waldbestände an den Aussichtspunkten über dem Fluss, die Waldsteppen-Biotope
an den Talkanten (typischerweise z. B. im oberen Teil von
Šobes) und die Burgruine Nový Hrádek. Der Gartenrotschwanz besetzt auch lichtere Stellen in den Wäldern,
jeweils 1 singendes Männchen wurde am 3. 5. 2001
bei Mašovická střelnice und am 10. 5. 2005 am Rand
einer Waldlichtung hinter der ehemaligen Rotte der
Grenzschutztruppen bei Podmyče verzeichnet (VŠ),
am 7. 5. 2009 wurden 3 singende ƃ in den Wäldern
westlich von Havraníky gehört (MV), am 8. 5. 2009
war 1 ƃ bei Široké pole und am 8. 5. 2011 war es
1 singendes ƃ im Wald am Felshang in der Nähe einer
frischen Waldlichtung im unteren Teil des Tales des
Hamerský-Baches (VŠ). JVa (in Martiško et al. 1995)
stellte in den Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach
und Hradiště (insgesamt 300 ha) nur 5 Paare des Gartenrotschwanzes fest (dh. 1 Paar/60 ha) – die Art kam
nur in den ältesten, über 80jährigen Beständen vor, und
zwar in den Nadelwäldern (vorwiegend Kiefern) in einer
Dichte von 0,4 Paaren/10 ha und in den Laubwäldern
mit 1,7 Paaren/10 ha. In den Ortschaften der Schutzzone brütet der Gartenrotschwanz nur in Ausnahmefällen.
Er wurde in Vranov verzeichnet, wo am 26. 5. 1994
ein Männchen auf den Felsen unter dem Schloss sang
(JM in Martiško et al. 1995) und am 20. 5. 2005 zwei
singende Männchen in der Umgebung des Schlosses
und ein weiteres beim Parkplatz vor dem Staudamm
festgestellt wurden (VŠ). In Lukov wurde im Ortsteil
Nová Ves in den Jahren 1995, 2000, 2001 und 2011 eine
wahrscheinliche Brut verzeichnet, wobei die Lokalität
regelmäßig kontrolliert wird – in den nicht angeführten
Jahren brütete die Art hier nicht (VŠ). Die regelmäßige
Brut eines Paares in der Nähe des Gebäudes der Verwaltung des NPP in der Znaimer Straße Na Vyhlídce
(oberhalb des Gránické-Tales) liegt zwar außerhalb des
Untersuchungsgebietes, hat aber in Anbetracht der
Lokalität zumindest einen symbolischen Bezug dazu.
Mit der Kenntnis dieser Ergebnisse ist es schwierig, die
Angaben von Exnerová et al. (1994) zu erklären, die
im Jahr 1994 während der Untersuchung der Avifauna
in den Innenbereichen der Gemeinden in der Schutzzone des NPP und in einem rund 100 m breiten Gürtel
der angrenzenden Lebensräume 3 singende ƃ in Konice,
2 in Popice, 5 in Havraníky und 2 in Hnanice verzeichneten. Dabei ist nicht bekannt, dass zuvor oder danach
irgendeiner der zahlreichen Besucher des NPP einen
einzigen Gartenrotschwanz in diesen Gemeinden festgestellt hätte, auch von den Mitarbeitern der Verwaltung des NPP wurde die Art in keiner der zahlreichen
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by předtím nebo potom někdo z četných návštěvníků
NPP v těchto obcích zjistil jediného rehka zahradního,
druh zde nebyl zaznamenán ani pracovníky Správy NPP
ani při četných terénních akcích zaměřených na přírodu
a ptáky zvláště. Snad byl zachycen silný průtah nebo
došlo k vícenásobným registracím některých jedinců.
Pollheimer (2001) udává pro NPT cca 20 hnízdících
párů rehka zahradního, tj. cca 1,5 párů/10 ha, vázán je
zde na staré, převážně dubové porosty.
Přílet rehka zahradního spadá do začátku dubna,
ve sledovaném území byl nejčasněji zjištěn 8. 4. 2010
na Šobesu (VK). Poslední výskyt byl zaznamenán
5. 10. 1993 u Popic (JVa in Martiško et al. 1995).

Bramborníček hnědý
Braunkehlchen

Geländeuntersuchungen verzeichnet, die sich auf die
Natur im Allgemeinen und die Vögel im Besonderen
konzentrierten. Vielleicht wurde ein starker Durchzug
aufgezeichnet oder es kam zu Mehrfachregistrierungen
einiger weniger Exemplare. Pollheimer (2001) gibt im
NPT ca. 20 Brutpaare des Gartenrotschwanzes an, dh.
ca. 1,5 Paare/10 ha, die Art ist hier an alte, lichte Baumbestände gebunden, vor allem Eichen.
Die Gartenrotschwänze kommen Anfang April an, die
früheste Beobachtung im Untersuchungsgebiet stammt
vom 8. 4. 2010 in Šobes (VK). Das letzte Vorkommen
wurde am 5. 10. 1993 bei Popice verzeichnet (JVa
in Martiško et al. 1995).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Bramborníček hnědý obývá většinu Evropy od Irska po
západní Sibiř, Evropa tvoří více než 75 % jeho hnízdního areálu. V ČR hnízdí na většině území (Šťastný et al.
2006). Na Znojemsku patří k druhům hnízdícím spíše
v jeho západní části, a to jen nehojně.

Das Braunkehlchen bewohnt den Großteil Europas
von Irland bis Westsibirien, in Europa liegen mehr als
75 % seines Brutgebietes. In Tschechien brütet es im
Großteil des Gebietes (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo brütet die Art nur in geringen Zahlen
und eher im westlichen Teil.

Situace v NPP/NPT (22 údajů; Z–11/V–11)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuveden
Výjimečné hnízdění, pravidelný výskyt na jarním
tahu, méně na podzim.
Hnízdění bramborníčka hnědého ve sledovaném
území udávají z roku 1970 na Havranickém vřesovišti a z roku 1990 na úhorové ploše u Popic Fiala et al.
(2007).
Bramborníček hnědý je v NPP zaznamenáván nepravidelně na průtahu, mnohem častěji na jaře než na podzim
(18 : 4), počet údajů mezi jednotlivými roky silně
kolísá. Po roce 1994 byl na jarním tahu zjištěn téměř
výlučně v květnu, pouze 2 údaje spadají do června:
18. 6. 1994 byl 1 ƃ pozorován u pohraniční silničky
mezi Lukovem a Příčkami (VŠ) a 11. 6. 2011 1 ad. ex.
na Starých vinicích u Hnanic (M. Richterová – www.
birds.cz/avif ). I když řada květnových a oba červnové
výskyty již spadají do hnízdního období druhu, nedostatek dalších údajů z daných lokalit svědčí o tom, že
se jedná spíše o opožděný tah než o možné hnízdění.
Výjimečným byl v uvedeném kontextu rok 2011, kdy
byl tah bramborníčka hnědého velmi zpožděný a v době
od 5. 5. do 11. 6. bylo zaznamenáno celkem 10 ex.
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Situation im NPP/NPT
(22 Angaben; W–11/O–11)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Ausnahmsweise Brut, regelmäßiges Vorkommen
während des Frühlingszuges, in geringerem
Umfang im Herbst.
Fiala et al. (2007) geben eine Brut des Braunkehlchens im Jahr 1970 auf der Heide Havraníky und
im Jahr 1990 auf einer Brachfläche in Popice an.
Im NPP wird das Braunkehlchen unregelmäßig während des Durchzuges verzeichnet, viel öfter
im Frühling als im Herbst (18 : 4), die Anzahl der
Angaben schwankt stark zwischen den einzelnen Jahren.
Nach dem Jahr 1994 wurde es während des Frühlingszuges fast ausschließlich im Mai festgestellt, nur 2 Angaben
fallen in den Juni: am 18. 6. 1994 wurde an der grenznahen Straße zwischen Lukov und Příčky 1 ƃ (VŠ)
und am 11. 6. 2011 in Staré vinice bei Hnanice 1 ad.
Ind. (M. Richterová – www.birds.cz/avif ) beobachtet.
Obwohl eine Reihe der Beobachtungen im Mai und
beide Vorkommen im Juni bereits in die Brutzeit der
Art fallen, zeugt der Mangel von weiteren Angaben aus
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během sedmi pozorování, z nichž kromě červnového jsou i údaje z 20. 5. (1 pár u křižovatky na Braitavu
v Podmyčích, VŠ) a 22. 5. (1 Ƃ u kravína v Horním
Břečkově, VŠ) značně pozdní. Nejvyšší počet bramborníčků hnědých byl zaznamenán v dubnu 1993 u Lukova
– 12 ex. (ZT in Martiško et al. 1995) a 10. 10. 2005
tamtéž – 10 ex. (VK).

Bramborníček
černohlavý
Schwarzkehlchen

den betreffenden Lokalitäten davon, dass es sich eher
um verspätete Durchzügler als um eine mögliche Brut
handelt. In diesem Zusammenhang war das Jahr 2011
außergewöhnlich, der Zug des Braunkehlchens war
phänologisch stark verspätet und im Zeitraum vom 5. 5.
bis zum 11. 6. wurden während 7 Beobachtungen insgesamt 10 Ind. verzeichnet, davon sind außer den Beobachtungen im Juni auch die Angaben vom 20. 5. (1 Paar
an der Kreuzung in Podmyče in Richtung Braitava, VŠ)
und vom 22. 5. (1 Ƃ beim Kuhstall in Horní Břečkov,
VŠ) erheblich verspätet. Die meisten Braunkehlchen
wurden im April 1993 bei Lukov verzeichnet – 12 Ind.
(ZT in Martiško et al. 1995), am 10. 10. 2005 wurden
ebendort 10 Ind. beobachtet (VK).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Bramborníček černohlavý obývá většinu jižnější Evropy,
od Irska po Kaspické jezero na východě, na jih do Malé
Asie, Středomoří a severozápadní Afriky. V ČR se vyskytuje v oblastech níže položených, teplejších a sušších než
bramborníček hnědý (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je druhem hlavně jeho nížinné, východní části,
i zde se však vyskytuje jen ostrůvkovitě a nepočetně.

Das Schwarzkehlchen bewohnt den Großteil des südlicheren Europa, von Irland bis zum Kaspischen Meer
im Osten und in Richtung Süden bis Kleinasien, bis
zum Mittelmeer und Nordwestafrika. In Tschechien
kommt es in niedriger gelegenen, wärmeren und trockeneren Gebieten als das Braunkehlchen vor (Šťastný
et al. 2006). In der Region Znojmo kommt die Art vor
allem in den Niederungen im östlichen Teil vor, auch
hier aber nur inselförmig und in geringen Zahlen.
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Situace v NPP/NPT (91 údajů; Z–5/V–86)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Pravidelně hnízdí 10–20 párů, výhradně
ve východní části sledovaného území. Zaznamenán od 18. března do 29. září.

Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

Bramborníček černohlavý hnízdí pravidelně v otevřených biotopech východní části NPP. Hnízdění bylo
prokázáno mnohokrát, např. 17. 5. 1997 nálezem
hnízda s 5 pull. na Havranickém vřesovišti (ZT in litt.),
12. 6. 2005 pozorováním dvou párů krmících mláďata
západně od Hnanic mezi křižovatkou k Fládnické chatě
a Horeckým kopcem (VŠ) nebo 31. 5. 2005, kdy byla
rodinka s vyvedenými mláďaty zjištěna na Hnanické
stráni (VK, JaP). Těžiště výskytu druhu v NPP leží
na vřesovištích a stepních plochách mezi Konicemi,
Popicemi, Havraníky a Hnanicemi. Nikdy však nebyl
zjištěn na vřesovišti na Kraví hoře. Pro Havranické vřesoviště udává nejvyšší zaznamenaný počet párů JM
– 25. 5. 1993 6 párů, JVa v červnu a červenci téhož
roku 4 páry (in Martiško et al. 1995). 24. 5. 2005
byly při systematické pochůzce vhodnými biotopy mezi
Konicemi a Hnanicemi zjištěny 3 páry na Popických kopečcích a jen 1 pár mezi Havraníky a Hnanicemi (VŠ,
VK, VP, RS, MV). V rámci sčítání ptáků na bodovém
transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje v roce 1993 a 1994 byl bramborníček černohlavý zjištěn na jednotlivých bodech s frekvencí 6,7 % (JM in Martiško et al. 1995). JVa (in
Martiško et al. 1995) jej v biotopu vřesovišť a úhorů
zjistil v denzitě 1,5 párů/10 ha, byl zde pátým nejhojnějším druhem. V rámci JPSP na bezlesých stanovištích
mezi Znojmem a Hnanicemi v letech 2002–2011 byl na
jednotlivých bodech zaznamenán s průměrnou frekvencí 9,72 % (MV), s nevýrazným klesajícím trendem (obr.
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Situation im NPP/NPT
(91 Angaben; W–5/O–86)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
Regelmäßig brüten 10–20 Paare, ausschließlich
im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Wird vom 18. März bis zum 29. September
verzeichnet.
Das Schwarzkehlchen brütet regelmäßig in den
offenen Biotopen im östlichen Teil des NPP. Eine Brut
wurde oftmals nachgewiesen, z. B. am 17. 5. 1997 durch
den Fund eines Nestes mit 5 pull. auf der Heide Havraníky (ZT in litt.), am 12. 6. 2005 durch die Beobachtung zweier Paare, die westlich von Hnanice zwischen
der Kreuzung zur Fládnická-Hütte und dem HoreckýHügel Jungvögel fütterten (VŠ) oder am 31. 5. 2005,
als eine Familie mit flüggen Jungvögeln in Hnanická
stráň festgestellt wurde (VK, JaP). Der Schwerpunkt
der Art im NPP liegt in den Heiden und den Steppenflächen zwischen Konice, Popice, Havraníky und
Hnanice. Auf der Heide in Kraví hora wurde die Art
nie festgestellt. Die meisten verzeichneten Paare auf der
Heide Havraníky gibt JM an – am 25. 5. 1993 waren
es 6 Paare, JVa gibt im Juni und Juli desselben Jahres
4 Paare an (in Martiško et al. 1995). Am 24. 5. 2005
wurden während einer systematischen Begehung geeigneter Biotope zwischen Konice und Hnanice 3 Paare
auf den Popické kopečky und nur 1 Paar zwischen
Havraníky und Hnanice festgestellt (VŠ, VK, VP, RS,
MV). Im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung im
Bereich der Heide Havraníky und des angrenzenden
Waldrandes in den Jahren 1993 und 1994 wurde das
Schwarzkehlchen an den einzelnen Punkten mit einer
Frequenz von 6,7 % verzeichnet (JM in Martiško et al.
6,7). JVa (in Martiško et al. 1995) stellte es im Biotop
der Heiden und Brachfelder in einer Populationsdichte von 1,5 Paaren/10 ha fest, es war hier demnach die
fünfthäufigste Art. Im Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf den unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo und Hnanice in den Jahren
2002–2011 wurde es an den einzelnen Punkten mit
einer durchschnittlichen Frequenz von 9,7 % verzeichnet (MV), der Trend war schwach abnehmend (Abb.
42). In Anbetracht dieser Angaben sind die Ergebnisse
von Exnerová et al. (1994) eindeutig übertrieben, die
im Jahr 1994 während der Untersuchung der Avifauna
Siedlungsbereich der Ortschaften innerhalb der Schutzzone des NPP und in einem rund 100 m breiten
Gürtel der angrenzenden Lebensräume 4 singende ƃ in
Konice, 5 in Popice, 11 in Havraníky und 3 in Hnanice
anführen. Die hohen Zahlen sind wohl auf einen me-

Obr. 42. – Početnost bramborníčka černohlavého zjištěná při JPSP na transektu Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot pro
každý rok byla použita hodnota vyšší)
Abb. 42.– Quantität des Schwarzkehlchens errichtet während der JPSP im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011 (der höhere
Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde verwendet)
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42). Ve světle uvedených údajů jsou evidentně nadsazené výsledky Exnerové et al. (1994), kteří na základě
průzkumu avifauny v intravilánech obcí ochranného pásma východní části NPP a ve zhruba 100 m
širokém pásu přilehlých biotopů v roce 1994 udávají
4 zp. ƃ v Konicích, 5 v Popicích, 11 v Havraníkách
a 3 v Hnanicích. Vysoké počty vyplývají zřejmě z metodické chyby ústící ve vícenásobnou registraci stejných
ptáků. Západně od Znojma bývají bramborníčci černohlaví zjišťováni jen nepravidelně, nejčastěji na Mašovické střelnici, kde byly 29. 5. 2001 zaznamenány
min. 4 páry (VŠ) a v rámci JPSP v letech 2005–2011
tu byli evidováni v roce 2005, 2007 a 2011, přičemž
pro roky 2006 a 2008 chybí údaje (MV). U Podmolí
byly 31. 5. 2011 pozorovány 2 páry na lokalitě Podmolí-strouha (VŠ). Hnízdní výskyt páru u Čížova na místě
bývalých zátarasů 17. 5. 1993 (JM a K. Rejmanová
in Martiško et al. 1995) nebyl již později potvrzen.
Další výskyty v západní části sledovaného území jsou
zřejmě jen tahové zastávky (6. 4. 1993 1 ƃ na Hamerských vrásách, JM a K. Rejmanová in Martiško et al.
1995, a 28. 4. 2005 2 ƃ a 1 Ƃ u odbočky na Braitavu,
VK), protože z těchto lokalit chybí jakékoli pozdější
údaje. Na podzimním tahu byl 28. 9. 2003 pozorován
samec s mládětem u Podmolí, nedaleko bunkru směrem
na Lukov (VŠ). Z výše uvedeného je zřejmé, že počet
zjišťovaných jedinců, párů či rodinek v jednotlivých
letech dosti výrazně kolísá, čemuž odpovídá i rozptyl
uváděného odhadu velikosti hnízdní populace pro sledované území (10–20 párů).
Na jaře se bramborníček černohlavý objevuje
v průběhu března, ve sledovaném území byl nejčasněji
zaznamenán 18. 3. 2004, kdy se 1 ex. zdržoval u silnice
mezi Havraníky a Hnanicemi (VK).

Bělořit šedý
Steinschmätzer

thodischen Fehler zurückzuführen, der zu einer mehrfachen Registrierung derselben Vögel führte. Westlich
von Znojmo werden die Schwarzkehlchen nur unregelmäßig verzeichnet, meist in Mašovická střelnice, wo
am 29. 5. 2001 mindestens 4 Paare festgestellt wurden
(VŠ). Im Rahmen des JPSP (Einheitliches Programm
zur Zählung von Vögeln in Tschechien) in den Jahren
2005–2011 wurden sie hier in den Jahren 2005, 2007
und 2011 verzeichnet, wobei in den Jahren 2006 und
2008 Angaben fehlen (MV). Am 31. 5. 2011 wurden
bei Podmolí an der Lokalität Podmolí-strouha 2 Paare
beobachtet (VŠ). Die Brut eines Paares bei Čížov an der
ehemaligen Grenzsperranlage, das am 17. 5. 1993 verzeichnet wurde (JM und K. Rejmanová in Martiško
et al. 1995), wurde später nicht mehr bestätigt. Weitere
Beobachtungen im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes sind wahrscheinlich nur kurze Aufenthalte
während des Zuges (1 ƃ am 6. 4. 1993 in Hamerské
vrásy, JM und K. Rejmanová in Martiško et al.
1995, und 2 ƃ und 1 Ƃ am 28. 4. 2005 an der Abzweigung nach Braitava, VK), aus diesen Lokalitäten
fehlen nämlich jegliche späteren Angaben. Während
des Herbstzuges wurde am 28. 9. 2003 bei Podmolí
ein Männchen mit einem Jungtier beobachtet, unweit
vom Bunker in Richtung Lukov (VŠ). Aus den oben
angeführten Informationen geht hervor, dass die Anzahl
der verzeichneten einzelnen Exemplare, Paare und
Familien in den einzelnen Jahren stark schwankt, was
auch durch die Streuung der angeführten Schätzungen
für die Größe der Brutpopulation im Untersuchungsgebiet abgebildet wird (10–20 Paare).
Im Frühling taucht das Schwarzkehlchen im Verlauf
des Monats März im Brutgebiet auf, im Untersuchungsgebiet wurde es am frühesten am 18. 3. 2004 gesehen,
als sich 1 Ind. an der Straße zwischen Havraníky und
Hnanice aufhielt (VK).
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Allgemeines Vorkommen
Der Steinschmätzer brütet von Nordwestafrika und
dem Osten Nordamerikas über Grönland, Europa,
Nord- und Mittelasien bis nach Westalaska. In Tschechien ist er auf dem gesamten Gebiet verbreitet, aber
nur sehr unregelmäßig (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo gehört er zu den Bewohnern der Sandgruben und Steinbrüche und ist ansonsten regelmäßiger
Durchzügler.
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Výskyt v širším kontextu
Bělořit šedý hnízdí od severozápadní Afriky a východu
Severní Ameriky přes Grónsko, Evropu, severní
a Střední Asii až do západní Aljašky. V ČR je rozšířen
po celém území, ale jen velmi nepravidelně (Šťastný et
al. 2006). Na Znojemsku patří mezi obyvatele pískoven
a lomů, pravidelně protahuje.

Situace v NPP/NPT (30 údajů; Z–4/V–26)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: průtah
Před rokem 1994 hnízdily ve východní části sledovaného území 1–2 páry, později zjišťován
pouze na průtahu.
Hnízdění bělořita šedého ve sledovaném území
udávají Fiala et al. (2007) u Havraníků – v kamenné
zídce na vřesovišti v letech 1970, 1971, 1973 a 1979,
u Popic – na vřesovišti u kaple v roce 1970 a v kamenné
zídce farské zahrady v letech 1971 a 1993 a u Hnanic –
na skalnatém kopečku v roce 1990. Hnízdo v kamenné
zídce u Havraníků našel ve dnech 31. 5.–3. 6. 1990
Pelz (1990), pravděpodobnému hnízdění v okolí této
obce nasvědčuje pozorování dvou párů 16. 5. 1993 –
jednoho při okraji zástavby směrem na Popice a jednoho
u silnice do Hnanic (Exnerová et al. 1994). Dalším
hnízdištěm byla polorozbořená zídka na okraji Konic
při cestě do Popic, kde byl 16. 5. 1994 pozorován pár,
22. 6. a 26. 6. posléze pár krmící mláďata (Exnerová et
al. 1994, AR). Po roce 1994 nebylo žádné další hnízdění
prokázáno.
Bělořit šedý se dnes ve sledovaném území objevuje jen
nepočetně a nepravidelně na průtahu. Na jaře byl zaznamenán 25. 4. 2002 – 1 Ƃ u odbočky z hlavní silnice
do Konic (VŠ), 8. 5. 2005 – 2 ex. v polích mezi Horním
Břečkovem a Lukovem, 25. 5. 2006 – 1 ex. u zemědělských objektů v Čížově (VK), 4. 5. 2007 – 1 ƃ na okraji
Lukova (VŠ) a 26. 4. 2010 – 1 ƃ u Čížova (R. Holiš –
www.birds.cz/avif ). Na podzimním tahu byl 1 ex. zjištěn
u silnice mezi Mašovicemi a Hradištěm 11. 9. 2005
(VK, RS) a 2 ex. byly zaznamenány 18. 9. 2006 na polní
cestě mezi Popicemi a Konicemi (VK).

Skalník zpěvný
Steinrötel

Situation im NPP/NPT
(30 Angaben; W–4/O–26)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Durchzug
Vor dem Jahr 1994 brüteten im östlichen Teil des
Untersuchungsgebietes 1–2 Paare, danach wurde
die Art nur auf dem Durchzug verzeichnet.
Fiala et al. (2007) führen eine Brut des Steinschmätzers im Untersuchungsgebiet an folgenden Lokalitäten an: bei Havraníky – in den Jahren 1970, 1971,
1973 und 1979 in einer Steinmauer auf der Heide, bei
Popice – im Jahr 1970 auf der Heide bei der Kapelle
und in den Jahren 1971 und 1993 in einer Steinmauer im Pfarrgarten und bei Hnanice – im Jahr 1990
auf einem felsigen Hügel. Pelz (1990) fand vom 31.
5.–3. 6. 1990 ein Nest in einer Steinmauer bei Havraníky, eine wahrscheinliche Brut in der Umgebung
dieser Gemeinde deutet auch die Beobachtung zweier
Paare am 16. 5. 1993 an – eines am Rand der bebauten
Fläche in Richtung Popice und eines an der Straße nach
Hnanice (Exnerová et al. 1994). Ein weiterer Brutplatz
war eine halb zerfallene Mauer am Rand von Konice in
Richtung Popice, wo am 16. 5. 1994 ein Paar beobachtet wurde. Am 22. 6. und am 26. 6. wurde hier dann ein
Paar beim Füttern der Jungvögel gesehen (Exnerová et
al. 1994, AR). Nach dem Jahr 1994 wurde keine weitere
Brut nachgewiesen.
Der Steinschmätzer kommt im Untersuchungsgebiet
heute nur mehr in geringen Zahlen und unregelmäßig
während des Durchzuges vor. Im Frühling wurde er
einige Male verzeichnet: am 25. 4. 2002 – 1 Ƃ an der
Abzweigung von der Hauptstraße nach Konice (VŠ),
am 8. 5. 2005 – 2 Ind. auf den Feldern zwischen Horní
Břečkov und Lukov, am 25. 5. 2006 – 1 Ind. bei landwirtschaftlichen Gebäuden in Čížov (VK), am 4. 5. 2007
– 1 ƃ am Rand von Lukov (VŠ) und am 26. 4. 2010 –
1 ƃ bei Čížov (R. Holiš – www.birds.cz/avif ). Während
des Herbstzuges wurde am 11. 9. 2005 1 Ind. an der
Straße zwischen Mašovice und Hradiště verzeichnet
(VK, RS), am 18. 9. 2006 wurden 2 Ind. auf einem
Feldweg zwischen Popice und Konice gesehen (VK).
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Monticola saxatilis
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Skalník zpěvný je druhem s paleoxeromontánním
typem rozšíření, žijící v jižních oblastech Evropy a Asie

Die Steinrötel ist eine Art mit paläoxeromontanem
Verbreitungstyp, lebt in den südlichen Gebieten
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a zasahující výskytem až do střední Evropy. Zatímco
při mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech
1973–77 bylo ještě prokázáno jeho hnízdění na Pavlovských kopcích jako na jediné lokalitě v ČR (Šťastný et
al. 1987), v 80. letech 20. století a později zde již zaznamenán nebyl a je pro území ČR hodnocen jako vymizelý
(Šťastný & Bejček 2003). V Rakousku hnízdí od 80.
let 20. století (Dvorak et al. 1983) až do současnosti
(Khil & Ranner 2011, JPo in litt.) už jen velmi lokálně
v Alpách.

Situace v NPP/NPT (7 údajů; Z–2/V–5)
MARTIŠKO et al. 1995: průtah
POLLHEIMER 2001: neuveden
Vymizelý druh hnízdící v 19. a na počátku
20. století.
První údaj o výskytu skalníka zpěvného ve sledovaném
území přináší Heinrich (1856), který uvádí, že občas
hnízdí na skalách u Dyje nad Znojmem, Vranovem nad
Dyjí a Bítovem. Čapek (1885) udává jeho hnízdění
kolem Dyje nad Znojmem. Kašpar (1889) píše:
„Tento pták bývá pro svůj zpěv zhusta chován v kleci a je
tudíž známý. Na Moravě vyskytuje se zřídka, tak na př.
na Štramberku, na pobřežních skalách řeky Dyje u Bítova

Europas und Asiens und reicht bis nach Mitteleuropa
hinein. Während der Brutvogelkartierung in den Jahren
1973–77 wurde noch ihre Brut in den Pavlovské-Hügeln
nachgewiesen, wobei es sich hier um die einzige Lokalität in Tschechien handelte (Šťastný et al. 1987), in den
80er Jahren des 20. Jahrhunderts und später wurde sie
hier nicht mehr verzeichnet und wird in Tschechien als
verschollen bzw. ausgestorben eingestuft (Šťastný &
Bejček 2003). In Österreich brütete sie von den 80er
Jahren des 20. Jahrhunderts (Dvorak et al. 1983) bis
in die Gegenwart (Khil & Ranner 2011, JPo in litt.)
nur mehr sehr beschränkt in den Alpen.

Situation im NPP/NPT
(7 Angaben; W–2/O–5)
MARTIŠKO et al. 1995: Durchzug
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Verschwundene Art, die hier im 19. und
zu Beginn des 20. Jahrhunderts brütete.
Die erste Angabe über ein Vorkommen der Steinrötel
im Untersuchungsgebiet stammt von Heinrich (1856),
der anführt, dass sie manchmal auf den Felsen an der
Thaya oberhalb von Znojmo, Vranov und Bítov brütet.

Údolí Dyje v oblasti Šobesu kolem roku 1900, pravděpodobný hnízdní biotop skalníka zpěvného (foto ze sbírek Jihomoravského muzea
ve Znojmě) | Das Thayatal im Gebiet Šobes um das Jahr 1990, wahrscheinlich das Bruthabitat der Steinrötel (das Foto aus der Sammlung des Südmährischen Museums Znojmo)
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a Znojma...“ Peřinka (1904) uvádí: „Sem tam někdy
se usídlí ve skalinách údolí Dyje párek drozda skalního.“
Tím údaje o výskytu skalníka zpěvného pro území
dnešního NPP/NPT končí a další výskyt udává až ZT
(in Martiško et al. 1995), který 7. 4. 1994 pozoroval
u Hardeggu samici. Téhož roku zaznamenali zpívajícího samce na kamenité stráni u Devíti mlýnů 16. a 21. 5.
Fiala et al. (2007). Tyto recentní údaje jsou v širším
měřítku zcela výjimečné.
Vymizení skalníka zpěvného ze sledovaného území
je v souladu s historií jeho výskytu v ČR, mimo jiné
jistě souvisí se způsobem využívání krajiny. Řada kamenitých a skalnatých svahů a hran údolí Dyje byla na
přelomu 19. a 20. století a ještě nějakou dobu po něm
odlesněna. S menší intenzitou využívání (především po
2. světové válce) však tyto plochy začaly zarůstat a charakter biotopů se radikálně změnil.

Kos horský
Ringdrossel

Čapek (1885) gibt an, dass sie in der Nähe der Thaya
oberhalb von Znojmo brütet. Kašpar (1889) schreibt:
„Dieser Vogel wird wegen seines Gesanges häufig in Käfigen
gehalten und ist deshalb bekannt. In Mähren kommt er nur
selten vor, zum Beispiel in Štramberk und an den Felsen
am Ufer der Thaya bei Bítov und bei Znojmo... “ Peřinka
(1904) führt an: „Manchmal lässt sich in den Felsen
im Thayatal ein Steinrötelpaar nieder.“ Damit enden die
Angaben über ein Vorkommen der Steinrötel auf dem
Gebiet des heutigen NPP/NPT, die nächste stammt erst
von ZT (in Martiško et al. 1995), der am 7. 4. 1994
bei Hardegg ein Weibchen beobachtete. In demselben
Jahr verzeichneten Fiala et al. (2007) am 16. und
21. 5. auf einem felsigen Hang bei Devět mlýnů jeweils
ein singendes Männchen. Diese rezenten Angaben
sind im größeren Maßstab aufgrund der rückläufigen
Bestände der Art in Mitteleuropa außergewöhnlich.
Das Verschwinden der Steinrötel aus dem Untersuchungsgebiet geht Hand in Hand mit der Geschichte
ihres Vorkommens in ganz Tschechien und hängt unter
anderem mit der Nutzung der Landschaft zusammen –
am Umbruch des 19. und 20. Jahrhunderts und noch
einige Zeit danach wurden zahlreiche steinige und
felsige Hänge und Talkanten der Thaya entwaldet. Die
Intensität der Nutzung sank aber (vor allem nach dem
2. Weltkrieg), diese Flächen begannen zuzuwachsen und
der Charakter der Lebensräume änderte sich stark.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Kos horský má v Evropě, která tvoří více než 95 % jeho
areálu, mozaikovité rozšíření, obývá zde většinu pohoří
od Skandinávie po Pyreneje. V ČR hnízdí v horách
od 800 m n. m. výše (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku kromě dále uvedeného údaje zjištěn nebyl.

Situace v NPP/NPT (1 údaj; Z–1/V–0)

Die Ringdrossel ist in Europa, wo mehr als 95 % ihres
Verbreitungsgebietes liegen, mosaikartig verbreitet und
bewohnt hier die meisten Gebirge von Skandinavien bis
zu den Pyrenäen. In Tschechien brütet sie in Gebirgen
mit einer Meereshöhe ab 800 m (Šťastný et al. 2006).
Bis auf eine Angabe (s. u.), wurde sie in der Region
Znojmo bisher nicht verzeichnet.

MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden

Situation im NPP/NPT (1 Angabe; W–1/O–0)

Zaznamenán jen v roce 1999 na jarním tahu.
Kos horský byl ve sledovaném území zjištěn pouze
jednou, když MR (in verb.) pozoroval 5. 4. 1999
na zahradě v Čížově cca 10 ex. Ptáci se drželi v hejnku,
byl mezi nimi nejméně jeden samec.
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MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Wurde nur im Jahr 1999 während des Frühlingszuges verzeichnet.
Die Ringdrossel wurde im Untersuchungsgebiet nur
einmal festgestellt, als MR (in verb.) am 5. 4. 1999
in einem Garten in Čížov ca. 10 Ind. beobachtete. Die
Vögel bildeten einen geschlossenen Schwarm, mindestens eines der Tiere war ein Männchen.
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Kos černý
Amsel
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Kos černý obývá většinu Evropy, severozápadní Afriku,
Malou Asii a přes středoasijská pohoří se jeho areál
táhne až do východní Číny. V ČR hnízdí na celém
území (Šťastný et al. 2006).

Die Amsel bewohnt den Großteil Europas, Nordwestafrika, Kleinasien und reicht über die mittelasiatischen
Gebirge bis nach Ostchina hinein. In Tschechien brütet
sie auf dem gesamten Gebiet (Šťastný et al. 2006).

Situace v NPP/NPT
(228 údajů; Z–119/V–109)

Situation im NPP/NPT
(228 Angaben; W–119/O–109)

MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí

MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Pravidelně a početně hnízdí v celém sledovaném
území, pravidelně zimuje.

Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

Kos černý je ve sledovaném území běžným, široce rozšířeným druhem. Hnízdění bylo prokázáno mnohokrát, např. 28. 4. 2002 byla v lese za Lukovem pozorována predace kosího hnízda s vejci sojkou, 25. 5. 2005
bylo v sadu za Havraníky nalezeno hnízdo s mláďaty
1,5 m vysoko ve vidlici kmene třešně, zajímavě umístěné
hnízdo na příhradovém stožáru vedení vysokého napětí
bylo zaznamenáno 29. 4. 2010 na Kraví hoře (VŠ).
Valášek (2005) našel v letech 2001–2004 ve sledované oblasti celkem 128 hnízd, přičemž podíl úspěšných hnízd odhadnutý z denní míry přežívání činil
31 %. S vysokou frekvencí se kos černý vyskytuje například v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje – v roce 1993 zde byl při sčítání
na bodovém transektu zjištěn na 69,3 % bodů, ale
také v lesním komplexu Braitava, kde byl zaznamenán s frekvencí 87,5 % (JM in Martiško et al. 1995).
V rámci JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem
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Brütet regelmäßig und zahlreich im ganzen
Untersuchungsgebiet, überwintert regelmäßig.
Die Amsel ist im Untersuchungsgebiet eine häufige
und weit verbreitete Art. Eine Brut wurde viele Male
nachgewiesen, z. B. am 28. 4. 2002 wurde im Wald
hinter Lukov die Prädation eines Amselnests mit Eiern
durch einen Eichelhäher beobachtet, am 25. 5. 2005
wurde in einem Obstgarten hinter Havraníky ein
Nest mit Jungvögeln gefunden, das 1,5 m hoch in der
Astgabel eines Kirschbaumes lag, am 29. 4. 2010
wurde in Kraví hora ein bemerkenswerter Neststandort in einem Hochspannungs-Gittermast verzeichnet
(VŠ). Valášek (2005) fand in den Jahren 2001–2004
insgesamt 128 Nester im Untersuchungsgebiet, wobei
der Anteil der erfolgreichen Bruten, geschätzt anhand
der täglichen Überlebensrate, 31 % betrug. Sehr zahlreich kommt die Amsel zum Beispiel im Bereich der
Heide Havraníky und der angrenzenden Waldränder
vor – im Jahr 1993 wurde sie hier im Rahmen einer
Punkt-Stopp-Zählung an 69,3 % der Punkte festgestellt, aber auch im Waldkomplex Braitava, wo sie mit
einer Frequenz von 87,5 % verzeichnet wurde (JM in
Martiško et al. 1995). Im Rahmen des tschechischen
Brutvogelmonitorings JPSP auf den unbewaldeten
Standorten zwischen Znojmo und Hnanice in den
Jahren 2002–2011 wurde sie an den einzelnen Punkten
mit einer durchschnittlichen Frequenz von 73,3 % festgestellt und war hier nach der Turteltaube die am zweithäufigsten registrierte Art, zudem mit einem ansteigenden Trend der Populationszahlen – siehe Abb. 43 (MV).

20

Obr. 43. – Početnost kosa černého zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
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Abb. 43.– Quantität der Amsel errichtet während der JPSP
im Transekt Znojmo-Hnanice in den Jahren 2002–2011 (der
höhere Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde
verwendet)
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Obr. 44. – Denzita kosa černého (párů/10 ha) v lesních porostech mezi Mašovicemi a Hradištěm v hnízdním období roku 1993
Abb. 44. – Dichte der Amsel (Paare/10 ha) in den Wäldern zwischen Mašovice und Hradiště in der Brutzeit des Jahres 1993

a Hnanicemi v letech 2002–2011 byl na jednotlivých
bodech zaznamenán s průměrnou frekvencí 73,3 %
a po hrdličce divoké zde byl druhým nejčastěji zjišťovaným druhem, navíc s pozitivním trendem vývoje početnosti – viz obr. 43 (MV). JVa (in Martiško et al. 1995
a in litt.) v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zjistil kosa černého v nejvyšší denzitě v jehličnatých porostech starých 11–20 let (8,5 párů/10 ha),
byl zde spolu se strnadem obecným také nejpočetnějším
druhem (dominance 16,0 %), v ostatních porostech se
denzita pohybovala v rozmezí 1,0–2,8 párů/10 ha (obr.
44). Denzita přepočítaná na celý studovaný lesní celek
(cca 300 ha) činila 2,0 párů/10 ha (JVa in litt.). Stejný
autor dále zjistil kosa v lesících na vřesovišti v denzitě
3,8 párů/10 ha, v otevřených biotopech vřesoviště
a úhorů v denzitě 1,5 párů/10 ha a obzvláště početně
v Gránickém údolí (12,0 párů/10 ha) – území na pomezí
volné krajiny a urbánního prostředí je pro něj evidentně velmi příznivé. Pollheimer (2001) v NPT zjistil
kosa černého v denzitě 6,4 párů/10 ha, což odpovídá
rozdílům biotopů NPP a NPT.
Kos černý je druhem stálým, ve sledovaném území
pravidelně zimuje. Na otevřených plochách s keři, kde
nachází potravu i úkryt, lze zastihnout i vyšší počty
těchto ptáků, např. 14. 12. 2004 bylo na Mašovické
střelnici při systematickém procházení území zjištěno
15 ex. a na Havranickém vřesovišti 10 ex. (VŠ, LK,
VK, VP, AR, JŠk, MV), 4. 2. 2005 v keřových pásech
mezi vinohrady východně od Konic 20 ex. (VŠ) nebo
15. 1. 2008 na Šobesu 10 ex. (MV).
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JVa (in Martiško et al. 1995 und in litt.) untersuchte
die Waldbestände zwischen dem Mašovický-Bach
und Hradiště und stellte die größte Dichte der Amsel
in Nadelwäldern mit einem Alter von 11–20 Jahren
fest (8,5 Paare/10 ha), gemeinsam mit der Goldammer
war sie hier auch die am zahlreichsten vertretene Art
(Dominanz von 16,0 %), in anderen Beständen lag die
Populationsdichte zwischen 1,0 und 2,8 Paaren/10 ha
(Abb. 44). Umgerechnet auf den gesamten untersuchten Waldbestand (ca. 300 ha) betrug die Dichte
2,0 Paare/10 ha (JVa in litt.). Derselbe Autor stellte die
Amsel in den Wäldchen auf der Heide mit einer Dichte
von 3,8 Paaren/10 ha fest, in den offenen Biotopen der
Heide und der Brachfelder waren es 1,5 Paare/10 ha
und besonders zahlreich war die Amsel im Gránické-Tal
(12,0 Paare/10 ha) – das Gebiet an der Grenze zwischen
der offenen Landschaft und dem Siedlungsraum ist für
sie offensichtlich sehr vorteilhaft. Pollheimer (2001)
stellte die Amsel im NPT in einer Siedlungsdichte
von 6,4 Paaren/10 ha fest, was den unterschiedlichen
Biotopen im NPP und im NPT entspricht.
Die Amsel ist ein Standvogel und überwintert regelmäßig im Untersuchungsgebiet. Auf offenen Flächen
mit Sträuchern, wo sie Nahrung und Verstecke finden,
können auch größere Zahlen dieser Vögel angetroffen
werden, z. B. am 14. 12. 2004 wurden während einer
systematischen Begehung von Mašovická střelnice
15 Ind. und auf der Heide Havraníky 10 Ind. festgestellt
(VŠ, LK, VK, VP, AR, JŠk, MV), am 4. 2. 2005 waren es
20 Ind. in der Strauchzone zwischen den Weinbergenöstlich von Konice (VŠ) und am 15. 1. 2008 10 Ind.
in Šobes (MV).
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Drozd kvíčala
Wacholderdrossel
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Allgemeines Vorkommen
Die Wacholderdrossel bewohnt Nord- und Mitteleuropa und West- und Mittelsibirien. Sie brütet in fast
ganz Tschechien, was die Folge einer Arealausdenung
ist, die bereits im 19. Jahrhundert begann (Šťastný et
al. 2006). In der Region Znojmo brütet sie zahlreicher
im westlichen Teil, östlich von Znojmo nur sehr mosaikartig und in geringen Zahlen. Der zum Untersuchungsgebiet nächstgelegene Brutplatz befindet sich bei
Dyjákovičky und Vrbovec (ca. 5 km von der Grenze des
NPP entfernt).

Situation im NPP/NPT
(122 Angaben; W–49/O–73)
Výskyt v širším kontextu
Drozd kvíčala obývá severní a střední Evropu a západní
a střední Sibiř. Hnízdí téměř na celém území ČR, což je
důsledek expanzního šíření, které začalo již v 19. století
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku hnízdí početněji v jeho západní části, na východ od Znojma jen velmi
mozaikovitě a v malých počtech. Sledovanému území
nejbližší hnízdiště se nachází u Dyjákoviček a Vrbovce
(cca 5 km od hranic NPP).

Situace v NPP/NPT (122 údajů; Z–49/V–73)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravděpodobně nepravidelně hnízdí jednotlivé
páry. Každoročně zimuje v počtu až několika set
jedinců.
Jediné hnízdění drozda kvíčaly pro sledované území
udávají Fiala et al. (2007), a to 4 párů v hájku jihozápadně od Konic v roce 1969. Později nebylo hnízdění
kvíčaly v NPP/NPT prokázáno, i když některé údaje
z hnízdní doby mu napovídají. Nadějný byl především rok 2005, kdy byl většinou 1 ex. opakovaně zjištěn
v okolí Hnanic – 18. 4., 24. 5. a 31. 5. (VŠ, RS, MV)
a také v oblasti mezi lomem a Andělským mlýnem
u Mašovic – 22. 5., 28. 5. a 31. 5. (MV, VŠ). Dalším
pravděpodobným hnízdištěm je okolí rybníků Jejkalů,
kde byl 1 varující ex. zaznamenán 20. 4. 2010 (AR)
a 20. 5. 2011 (VŠ). V hnízdní době byl dále zjištěn
na Havranickém vřesovišti 31. 5. 1994 1 zp. ƃ (JM
in Martiško et al. 1995) a 11. 6. 2004 1 ex. (MV),
na Sealsfieldově kameni 25. 5. 1995 1 ex. (AR). Fiala
et al. (2007) udávají výskyt kvíčaly v hnízdní době let

MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Wahrscheinlich brüten einzelne Paare
in unregelmäßigen Abständen. Überwintert
jeden Winter in Zahlen von bis zu einigen
Hundert Exemplaren.
Die einzige Brut der Wacholderdrossel im Untersuchungsgebiet wird von Fiala et al. (2007) angegeben,
und zwar 4 Paare im Jahr 1969 in einem Wäldchen
südwestlich von Konice. Später wurde eine Brut
im NPP/NPT nicht mehr nachgewiesen, obwohl
einige Angaben darauf hindeuten. Hoffnungsvoll war
besonders das Jahr 2005, als meist 1 Ind. wiederholt
in der Umgebung von Hnanice festgestellt wurde –
am 18. 4., 24. 5. und am 31. 5. (VŠ, RS, MV) und
auch im Bereich zwischen dem Steinbruch und der
Andělský-Mühle bei Mašovice – am 22. 5., 28. 5. und
am 31. 5. (MV, VŠ). Ein weiteres wahrscheinliches
Brutgebiet ist die Umgebung der Jejkaly-Teiche, wo
am 20. 4. 2010 (AR) und am 20. 5. 2011 (VŠ) jeweils
1 warnendes Ind. verzeichnet wurde. Während der
Brutzeit wurde weiters auch auf der Heide Havraníky
1 singendes ƃ am 31. 5. 1994 (JM in Martiško et al.
1995) und 1 Ind. am 11. 6. 2004 (MV) angetroffen,
am Sealsfieldův-Felsen 1 Ind. am 25. 5. 1995 (AR).
Fiala et al. (2007) führen Beobachtungen der Wacholderdrossel in der Brutzeit der Jahre 1972, 1975, 1979,
1982, 1993, 1995–1999, 2003 und 2004 an, und zwar
bei Čížov, Horní Břečkov, Mašovice, Hradiště, Konice,
Popice und Havraníky, leider aber ohne konkrete Daten
oder jegliche Details, was es schwierig macht, diese
Daten mit den oben angeführten Beobachtungen in
Zusammenhang zu bringen. Pollheimer (2001) führt
im NPT im Jahr 2000 die Brut von 3–5 Paaren an, diese
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1972, 1975, 1979, 1982, 1993, 1995–1999, 2003
a 2004 u Čížova, Horního Břečkova, Mašovic, Hradiště,
Konic, Popic a Havraníků, bohužel bez konkrétních dat a jakýchkoli podrobností, takže tyto údaje je
obtížné zasadit do kontextu s pozorováními uvedenými výše. Pollheimer (2001) uvádí pro NPT hnízdění
3–5 párů v roce 2000, tento údaj se však týká lokality
na přechodu luk a lesa u Merkersdorfu a leží již mimo
sledované území (JPo in verb.).
Drozd kvíčala v NPP pravidelně a početně zimuje.
Nejvyšší počet byl zaznamenán 4. 1. 2004 v aleji mezi
Lesnou a Vranovem nad Dyjí, kde se cca 900 ex. živilo
na jeřabinách (VŠ). Potravu evidentně skýtají také vinice
ve východní části sledovaného území, takže i zde bývají
zaznamenávána hejna čítající stovky jedinců: v okolí
Hnanic bylo 28. 11. 2004 napočítáno 600 ex. (Fiala et
al. 2007), 19. 12. 2008 a 17. 11. 2010 cca 500 ex. (VŠ,
GČ, VK, MV, resp. MŠ in verb.).

Drozd zpěvný
Singdrossel
Turdus philomelos
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Angabe betrifft aber Lokalitäten am Übergang zwischen
den Wiesen und den Wäldern bei Merkersdorf und liegt
somit schon außerhalb des Untersuchungsgebietes (JPo
in verb.).
Die Wacholderdrossel überwintert regelmäßig und
zahlreich im NPP. Die höchste Anzahl von Exemplaren
wurde am 4. 1. 2004 in einer Allee zwischen Lesná und
Vranov verzeichnet, wo ca. 900 Ind. Vogelbeeren fraßen
(VŠ). Auch die Weinberge im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes bieten offensichtlich Nahrung, denn
auch hier werden Schwärme mit Hunderten Exemplaren beobachtet: in der Umgebung von Hnanice wurden
am 28. 11. 2004 600 Ind. gezählt (Fiala et al. 2007),
am 19. 12. 2008 und am 17. 11. 2010 waren es jeweils
ca. 500 Ind. (VŠ, GČ, VK, MV bzw. MŠ in verb.).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Drozd zpěvný obývá území od pobřeží Atlantského
oceánu po Bajkal. V ČR je celoplošně rozšířen (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku je běžným druhem celé
oblasti.

Das Areal der Singdrossel reicht von der Atlantikküste
bis zum Baikalsee. In Tschechien ist sie über das gesamte
Land verbreitet (Šťastný et al. 2006). In der gesamten
Region Znojmo handelt es sich um eine übliche Art.

Situace v NPP/NPT (173 údajů; Z–86/V–87)

Situation im NPP/NPT
(173 Angaben; W–86/O–87)

MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí v celém sledovaném území, je
zde méně početný než kos černý. Zaznamenán
od 4. března do 30. října.
Drozd zpěvný ve sledovaném území pravidelně a početně hnízdí. Hnízdění bylo prokázáno mnohokrát, např. pozorováním inkubujícího jedince
na hnízdě v šípkovém keři mezi vinohrady na Kraví
hoře 1. 6. 2005, jedince krmícího mláďata v hnízdě
v zahradách na Hradišti 4. 6. 2005 nebo nálezem
hnízda se snůškou v bezu 4 m nad zemí v zahrádkářské
osadě na Kraví hoře 29. 4. 2010 (VŠ). Valášek (2005)
našel v letech 2001–2004 ve sledované oblasti celkem
109 hnízd, přičemž podíl úspěšných hnízd odhadnutý
z denní míry přežívání činil 31 % (stejně jako v případě
kosa černého). V prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje i v lesním komplexu Braitava
byl drozd zpěvný v rámci sčítání na bodovém transektu v roce 1993 zjištěn s menší frekcencí než kos černý
(viz výše) – 43,3 %, resp. 25,0 % (JM in Martiško et
al. 1995). V rámci JPSP na bezlesých stanovištích mezi
Znojmem a Hnanicemi v letech 2002–2011 byl na jednotlivých bodech zaznamenán s průměrnou frekvencí
56,9 % a byl zde osmým nejčastěji zjišťovaným druhem,
navíc s pozitivním trendem vývoje početnosti – viz
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Obr. 45. – Početnost drozda zpěvného zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
Abb. 45.– Quantität der Singdrossel errichtet während der JPSP
im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011
(der höhere Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde
verwendet)

MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig im gesamten Untersuchungsgebiet, ist weniger zahlreich als die Amsel. Wird
vom 4. März bis zum 30. Oktober verzeichnet.
Die Singdrossel brütet regelmäßig und zahlreich
im Untersuchungsgebiet. Eine Brut wurde viele Male
nachgewiesen, z. B. am 1. 6. 2005 durch die Beobachtung eines brütenden Ind. auf einem Nest in einer
Heckenrose zwischen den Weinbergen in Kraví hora,
am 4. 6. 2005 durch die Sichtung eines Exemplars beim
Füttern von Jungvögeln in einem Nest in den Gärten
in Hradiště oder am 29. 4. 2010 durch den Fund eines
Nestes in einem Holunderstrauch, 4 m hoch, in einer
Kleingartenkolonie in Kraví hora (VŠ). Valášek (2005)
fand in den Jahren 2001–2004 insgesamt 109 Nester
im Untersuchungsgebiet, wobei der Anteil der erfolgreichen Bruten, geschätzt anhand der täglichen Überlebensrate, 31 % betrug (genauso wie bei der Amsel).
Im Biotop der Heide Havraníky und des angrenzenden
Waldrandes und auch im Waldkomplex Braitava wurde
die Singdrossel im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung
im Jahr 1993 mit einer geringeren Frequenz als die
Amsel festgestellt (siehe oben), und zwar 43,3 % bzw.
25,0 % (JM in Martiško et al. 1995). Im Rahmen des
tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf den unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo und Hnanice
in den Jahren 2002–2011 wurde sie an den einzelnen Punkten mit einer durchschnittlichen Frequenz
von 56,9 % festgestellt und war hier die am achthäufigsten verzeichnete Art. Außerdem zeigt die Populationsgröße einen ansteigenden Trend – siehe Abb. 45 (MV).
JVa (in Martiško et al. 1995) verzeichnete die Singdrossel in den Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach
und Hradiště vorwiegend in den Nadelwäldern, wobei
ihre Population mit dem Alter der Bestände wuchs – von
2,2 Paaren/10 ha (Alter 11–20 Jahre) auf ein Maximum
von 8 Paaren/10 ha (61–70 Jahre), in den ältesten
Beständen sank sie wiederum auf 2,3 Paare/10 ha.
Was die Laubwälder betrifft, so kam die Singdrossel
erst in Beständen mit einem Alter von mehr als 60
Jahren vor, und das mit einer Siedlungsdichte von
2,2–1,0 Paare/10 ha, mit dem Alter des Bestandes sank
ihre Dichte also – siehe auch Abb. 46. Umgerechnet auf
den gesamten untersuchten Waldbestand (ca. 300 ha)
betrug die Dichte 1,8 Paare/10 ha (JVa in litt.). Zu den
dominanten Arten gehörte sie in allen vertretenen Altersstufen der Nadelwälder mit einem Alter von 20 bis
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Obr. 46. – Denzita drozda zpěvného (párů/10 ha) v lesních porostech mezi Mašovicemi a Hradištěm v hnízdním období roku 1993
Abb. 46.– Dichte der Singdrossel (Paare/10 ha) in den Wäldern zwischen Mašovice und Hradiště in der Brutzeit des Jahres 1993

obr. 45 (MV). JVa (in Martiško et al. 1995) v lesích
mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zjistil drozda
zpěvného převážně v jehličnatých porostech, přičemž
v nich denzita rostla s jejich věkem od 2,2 párů/10 ha
(věk 11–20 let) na maximum 8 párů/10 ha (61–70 let),
v nejstarších klesla na 2,3 párů/10 ha. Co se týče listnatých lesů, objevil se drozd až v porostech starších 60 let
v denzitě 2,2–1,0 párů/10 ha, tedy s věkem porostu klesající – viz také obr. 46. Denzita přepočítaná na celý studovaný lesní celek (cca 300 ha) činila 1,8 párů/10 ha
(JVa in litt.). K dominantním druhům patřil ve všech
zastoupených věkových stupních jehličnatých porostů
od 20 do 70 let. Stejný autor dále zjistil drozda zpěvného
v lesících na vřesovišti v denzitě 5,7 párů/10 ha, v otevřených biotopech vřesoviště a úhorů (1,2 párů/10 ha)
a početně v Gránickém údolí (8,5 párů/10 ha). Uvedená
čísla odpovídají představě drozda zpěvného jako obyvatele stinných, vlhkých lesů. Pollheimer (2001)
zjistil na území NPT drozda zpěvného v denzitě
3,1 párů/10 ha, tedy nižší než u kosa černého, což vysvětluje skutečností, že zde v lesních porostech převažují listnaté stromy.
Drozd zpěvný je stěhovavý druh, který se ze zimovišť
vrací převážně během března, ve sledovaném území byl
nejčasněji zjištěn 4. 3. 2007 – 1 zp. ƃ v údolí Hájského
potoka (VŠ) a stejného data v roce 2010 – cca 10 ex.
na mokřině při jihovýchodním okraji Podmolí (MV,
VB). Nejpozději byl zaznamenán 30. 10. 2011 u Lukova
(VŠ).
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70 Jahren. Derselbe Autor verzeichnete die Singdrossel
auch in den Wäldchen auf der Heide (5,7 Paare/10 ha),
in den offenen Biotopen der Heide und der Brachfelder
(1,2 Paare/10 ha) und zahlreich auch im Gránické-Tal
(8,5 Paare/10 ha). Die angeführten Zahlen bestätigen
die Einstufung der Singdrossel als Bewohner schattiger,
feuchter Wälder. Pollheimer (2001) stellte die Singdrossel im NPT in einer Dichte von 3,1 Paaren/10 ha
fest, also weniger als bei der Amsel, was er dadurch
erklärt, dass in den hiesigen Waldbeständen die Laubbäume überwiegen.
Die Singdrossel ist ein Zugvogel, der meist im März
aus den Winterquartieren zurückkehrt, die früheste
Beobachtung im Untersuchungsgebiet stammt
vom 4. 3. 2007 – 1 singendes ƃ im Tal des HájskýBaches (VŠ) und an demselben Datum im Jahr 2010 –
ca. 10 Ind. auf einer Feuchtwiese am südöstlichen Rand
von Podmolí (MV, VB). Die letzte Herbstbeobachtung
gelang für die Art am 30. 10. 2011 bei Lukov (VŠ).
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Drozd cvrčala
Rotdrossel
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Turdus iliacus
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Drozd cvrčala obývá rozsáhlý areál v rámci palearktické
oblasti od Islandu až po východní Sibiř. Centrem jejího
rozšíření je pás tajgy. V ČR patří mezi vzácně a nepočetně hnízdící druhy s výraznou tendencí k fluktuacím
(Šťastný et al. 2006).

Die Rotdrossel hat ein weitreichendes Verbreitungsgebiet im Rahmen der Paläarktis, von Island bis nach
Ostsibirien. Der Schwerpunkt ihrer Verbreitung liegt
in der Taigazone. In Tschechien gehört sie zu den selten
und in geringen Zahlen brütenden Arten mit einer
starken Tendenz zu Bestandsfluktuationen (Šťastný et
al. 2006).

Situace v NPP/NPT (10 údajů; Z–2/V–8)
MARTIŠKO et al. 1995: průtah
POLLHEIMER 2001: průtah
Zaznamenán v mimohnízdní době od 22. října
do 15. března v počtu až 100 jedinců.
Drozd cvrčala byl ve sledovaném území zaznamenán jen
devětkrát (druh zřejmě uniká pozornosti) a v roce 1991
byl zjištěn ve vývržcích puštíka z lokality nad Papírnou
(Obuch 1992). V době podzimního tahu byl zaznamenán 22. a 26. 10. 1993 – 1 ex., resp. 2 ex. u Mašovic
(JVa in Martiško et al. 1995), 1. 11. 2005 – 3 ex.
u roty v Hnanicích (VK), 26. 10. 2008 – 2 ex. cestou
od Podmolí k lesu (MP in verb.) a 18. 11. 2008 – více
ex. v hejnu kvíčal západně od Hnanic (MV, RS). V době
jarního tahu zastihli Fiala et al. (2007) 9. 3. 1996
4–8 ex. v lese u Havraníků a JPo (in Anonymus 2001)
15. 3. 2001 menší hejno u Hardeggu. Zimní výskyt byl
zjištěn jen v zimě 2003/04, kdy bylo 3. 1. 2004 na jeřabinách v silničních alejích mezi Lesnou a Onšovem
napočítáno cca 100 ex. spolu s cca 900 kvíčalami (VŠ)
a 13. 1. 2004 byl 1 ex. pozorován na okraji lesa u Konic
(VK).

Situation im NPP/NPT
(10 Angaben; W–2/O–8)
MARTIŠKO et al. 1995: Durchzug
POLLHEIMER 2001: Durchzügler
Wurde außerhalb der Brutzeit vom 22. Oktober
bis zum 15. März verzeichnet, in Zahlen von bis
zu 100 Exemplaren.
Die Rotdrossel wurde im Untersuchungsgebiet nur
neunmal verzeichnet (die Art entgeht vermutlich
leicht der Aufmerksamkeit der Beobachter) und im
Jahr 1991 wurde sie in den Gewöllen eines Waldkauzes aus der Lokalität oberhalb von Papírna festgestellt
(Obuch 1992). Während des Herbstzuges wurde die
Art am 22. und 26. 10. 1993 verzeichnet – 1 Ind. bzw.
2 Ind. bei Mašovice (JVa in Martiško et al. 1995),
weiters am 1. 11. 2005 – 3 Ind. bei dem Grenzschutzobjekt in Hnanice (VK), am 26. 10. 2008 – 2 Ind.
am Weg aus Podmolí zum Wald (MP in verb.) und
am 18. 11. 2008 – mehrere Ind. in einem Schwarm
Wacholderdrosseln westlich von Hnanice (MV, RS).
In der Zeit des Frühlingszuges trafen Fiala et al.
(2007) am 9. 3. 1996 4–8 Ind. im Wald bei Havraníky
an und JPo (in Anonymus 2001) sah am 15. 3. 2001
einen kleineren Schwarm bei Hardegg. Beobachtungen
im Winter stammen nur aus dem Winter 2003/04,
als am 3. 1. 2004 ca. 100 Ind. gemeinsam mit ca.
900 Wacholderdrosseln an den Vogelbeeren in der
Allee zwischen Lesná und Onšov gezählt wurden und
am 13. 1. 2004 1 Ind. am Waldrand bei Konice beobachtet wurde (VK).
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Allgemeines Vorkommen
Die Misteldrossel ist praktisch in ganz Europa verbreitet und lebt in Kleinasien bis zum nördlichen Iran und
Transkaukasien und im westlichen Sibirien. In Tschechien ist sie recht regelmäßig verbreitet, ihre Siedlungsdichte ist aber in der Regel nur gering (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo gehört sie in den Wäldern
der ganzen Region zu den regelmäßigen, aber wenig
zahlreichen Brutvögeln.

Situation im NPP/NPT
(163 Angaben; W–101/O–62)
Výskyt v širším kontextu
Drozd brávník je rozšířen prakticky v celé Evropě,
od Malé Asie po severní Írán a Zakavkazí a v západní
Sibiři. ČR obývá vcelku rovnoměrně, ovšem jeho populační hustota nebývá vysoká (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku patří mezi pravidelné, leč nepočetné
hnízdiče v lesích celé oblasti.

Situace v NPP/NPT (163 údajů; Z–101/V–62)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně, leč nepočetně hnízdí, zimuje.
Drozd brávník se ve sledovaném území vyskytuje celoročně. Hnízdění bylo prokázáno např. 13. 5. 2010 pozorováním dospělého jedince nosícího mláďatům potravu
sbíranou na louce u rybníků Jejkalů nebo rodinky se 3 juv.
u Podmolí 27. 6. 2010 (AR) a s 1 juv. 31. 5. 2011 (VŠ).
V hnízdní době je zjišťován v lesích západní i východní
části NPP/NPT, ale nijak početně – JM (in Martiško
et al. 1995) jej v lesním komplexu Braitava při sčítání
na bodovém transektu 18. 5. 1993 a 26. 5. 1994 zaznamenal jen jednou – frekvence 2,5 %. JVa (in Martiško
et al. 1995) zjistil brávníka v lesích mezi Mašovickým
potokem a Hradištěm pouze v porostech starších 80 let,
a to v jehličnatých v denzitě 1,9 párů/10 ha a v listnatých 1,1 párů/10 ha, mimo tuto oblast pak v Gránickém údolí v denzitě 0,5 párů/10 ha. Nízkou denzitu
uvádí i Pollheimer (2001), který pro NPT odhaduje
cca 20 hnízdících párů, tj. 0,15 párů/10 ha.
Početněji lze brávníky ve sledovaném území zastihnout spíše v období mimohnízdním, kdy se na místech
s dostupnou potravou dá pozorovat i více jedinců pohromadě. Oblíbenými potravními stanovišti jsou pole
a louky, obvykle poblíž stromů (okraje lesa, aleje podél

260

MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig, aber in geringen Zahlen,
überwintert.
Die Misteldrossel kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor. Eine Brut wurde z. B. am 13. 5. 2010
durch die Beobachtung eines futtertragenden adulten
Vogels nachgewiesen, welches es auf der Wiese bei den
Jejkaly-Teichen gesammelt hatte, bei Podmolí wurde
am 27. 6. 2010 eine Familie mit 3 juv. beobachtet
(AR) und am 31. 5. 2011 eine Familie mit 1 juv. (VŠ).
Während der Brutzeit wird die Misteldrossel in den
Wäldern im westlichen und östlichen Teil des NPP/
NPT verzeichnet, aber nur in geringen Zahlen – JM
(in Martiško et al. 1995) stellte sie während der PunktStopp-Zählung am 18. 5. 1993 und am 26. 5. 1994
im Waldkomplex Braitava nur einmal fest – Frequenz
2,5 %. JVa (in Martiško et al. 1995) stellte die Misteldrossel in den Wäldern zwischen dem MašovickýBach und Hradiště nur in Beständen in einem Alter
von mehr als 80 Jahren fest, und zwar in Nadelwäldern mit einer Siedlungsdichte von 1,9 Paaren/10 ha
und in Laubwäldern mit 1,1 Paaren/10 ha, außerhalb
dieses Gebietes noch im Gránické-Tal mit einer Dichte
von 0,5 Paaren/10 ha. Eine geringe Siedlungsdichte gibt auch Pollheimer (2001) an, der im NPT ca.
20 brütende Paare schätzt, dh. 0,15 Paare/10 ha.
In größeren Zahlen ist die Misteldrossel im Untersuchungsgebiet eher außerhalb der Brutzeit anzutreffen, wo an Stellen mit einem guten Nahrungsangebot
auch mehrere Exemplare auf einmal beobachtet werden
können. Beliebte Standorte zur Nahrungssuche sind
Felder und Wiesen, meist in der Nähe von Bäumen
(Waldränder, Alleen) – z. B. am 23. 2. 2003 wurden
auf einem Feld zwischen Lukov und dem Vraní-Felsen
6 Ind. beobachtet, am 21. 3. 2006 waren es 8 Ind.
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silnic) – např. 23. 2. 2003 bylo pozorováno 6 ex. na poli
mezi Lukovem a Vraní skálou, 21. 3. 2006 8 ex. v aleji
mezi Lukovem a Podmolím nebo 17. 11. 2011 10 ex.
na polích U Kapličky severozápadně od Lukova (VŠ).
Významným zimním zdrojem potravy jsou ale především plody ochmetu, při jejich úrodě se v porostech shromáždí desítky brávníků: 14. 12. 2004 to bylo
cca 50 ex. na okraji Havranického vřesoviště (VŠ, VK,
VP, AR, JŠk, MV), 9. 12. 2008 cca 60 ex. na Kraví
hoře (MV), podobně i 23. 1. 2008 v dubových porostech okolo Sealsfieldova kamene (MV) a 19. 12. 2008
západně od Hnanic (VK, VŠ).

Cvrčilka zelená
Feldschwirl

in einer Allee zwischen Lukov und Podmolí und
am 17. 11. 2011 wurden auf den Feldern „U Kapličky“
nordwestlich von Lukov 10 Ind. gesehen (VŠ). Eine
bedeutende Nahrungsquelle stellen im Winter die
Früchte der Eichenmistel dar, an der in den Wäldern
Dutzende von Misteldrosseln zusammenkommen:
am 14. 12. 2004 wurden ca. 50 Ind. am Rand der
Heide Havraníky gesehen (VŠ, VK, VP, AR, JŠk, MV),
am 9. 12. 2008 ca. 60 Ind. in Kraví hora (MV), ebenso
auch am 23. 1. 2008 in den Eichenwäldern rund um
den Sealsfieldův-Felsen (MV) und am 19. 12. 2008
westlich von Hnanice (VK, VŠ).
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Locustella naevia
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál cvrčilky zelené zabírá široký pás od Britských ostrovů a severního Španělska téměř k jezeru
Bajkal, nehnízdí ve většině středomořských zemí.
V ČR hnízdí v oblastech s dostatečnou nabídkou
vhodného prostředí pravidelně a hojně (Šťastný et al.
2006). Na Znojemsku hnízdí na řadě míst, nikde však
ve vysokých počtech.

Das Brutgebiet des Feldschwirls bildet einen breiten
Streifen von den Britischen Inseln und Nordspanien fast
bis zum Baikalsee, in den meisten Mittelmeerländern
brütet er aber nicht. In Tschechien brütet er regelmäßig und zahlreich in Gebieten mit einem ausreichenden
Angebot an geeigneten Lebensräumen (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo brütet er an zahlreichen
Stellen, aber nirgends in größeren Zahlen.

Situace v NPP/NPT (63 údajů; Z–16/V–47)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 40–50 párů, preferuje
východní část sledovaného území.
Cvrčilka zelená ve sledovaném území pravidelně
hnízdí, hnízdění bylo prokázáno 17. 6. 1993 pozorováním páru krmícího mláďata v porostu janovce na vřesovišti u Popic (JVa in Martiško et al. 1995) nebo
6. 7. 2001, kdy byl na jedné z pasek v lesním komplexu
Braitava zjištěn 1 ad. ex. s čerstvě vyvedeným mládětem
(MV). V hnízdní době bývá zaznamenávána na řadě
biotopů, s jistotou ji lze zastihnout na Havranickém vřesovišti, Mašovické střelnici, buření zarostlých lesních
pasekách ve 2. zóně NPP od Lukova po Braitavu, také
např. v mokřadní vegetaci s prorůstajícími keři na okraji
louky pod Ledovými slujemi apod. Většinou bývá zjištěn
jen 1 zp. ƃ. JM (in Martiško et al. 1995) ji v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje
při sčítání na bodovém transektu v hnízdním období let
1993 a 1994 zaznamenal s frekvencí 23,3 %, v lesních
porostech Braitavy 27,5 %. JVa (in Martiško et al.
1995) zjistil cvrčilku zelenou v lesích mezi Mašovickým

Situation im NPP/NPT
(63 Angaben; W–16/O–47)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 40 Paare, der östliche Teil des
Untersuchungsgebietes wird bevorzugt.
Der Feldschwirl brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, das Nisten wurde z. B. am 17. 6. 1993 durch die
Beobachtung eines Paares nachgewiesen, das in einem
Besenginster-Bewuchs bei Popice seinen Nachwuchs
fütterte (JVa in Martiško et al. 1995), am 6. 7. 2001
wurde auf einer der Lichtungen im Waldkomplex
Braitava 1 ad. Ind. mit einem frisch flüggen Jungvogel
gesehen (MV). Während der Brutzeit wird er in einer
Reihe von Biotopen verzeichnet, mit Sicherheit ist er
auf der Heide Havraníky, in Mašovická střelnice und
in Waldlichtungen mit reicher Gras- und Krautvegetation in der 2. Zone des NPP von Lukov bis Braitava
anzutreffen, weiters auch z. B. in Sumpfvegetation
mit einzelnen Sträuchern am Rand der Wiese unter
Ledové sluje usw. Meist wird nur 1 singendes ƃ festgestellt. JM (in Martiško et al. 1995) verzeichnete ihn
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potokem a Hradištěm pouze v nejmladších jehličnatých porostech do 10 let věku v denzitě 0,9 párů/10 ha,
mimo tuto oblast pak v lesících na úhorech a vřesovištích v denzitě 1,0 párů/10 ha. Pollheimer (2001)
na území NPT zaznamenal jen dvě teritoria cvrčilky
zelené, velikost populace odhaduje na 3–5 párů.
Na jaře se cvrčilky zelené ve sledovaném území objevují
během dubna, nejčasnější výskyt zpívajícího samce byl
zaznamenán 19. 4. 1974 na Havranickém vřesovišti
(Fiala et al. 2007).

Cvrčilka říční
Schlagschwirl

während der Punkt-Stopp-Zählung in der Brutzeit der
Jahre 1993 und 1994 auf der Heide Havraníky und
im daran anschließenden Waldrand mit einer Frequenz
von 23,3 %, in den Waldbeständen von Braitava mit
27,5 %. JVa (in Martiško et al. 1995) stellte den Feldschwirl in den Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach
und Hradiště nur in den jüngsten Nadelwäldern bis
zu einem Alter von 10 Jahren fest, die Siedlungsdichte betrug hier 0,9 Paare/10 ha, außerdem noch in den
Wäldchen auf Brachen und Heideflächen mit einer
Dichte von 1,0 Paaren/10 ha. Pollheimer (2001) verzeichnete auf dem Gebiet des NPT nur zwei Territorien des Feldschwirls, die Größe der Gesamtpopulation
schätzt er auf 3–5 Paare.
Im Frühling kommen die Feldschwirle im Untersuchungsgebiet während des Monats April an, die früheste
Beobachtung eines singenden Männchens stammt
vom 19. 4. 1974 auf der Heide Havraníky (Fiala et al.
2007).
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Locustella fluviatilis
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál crčilky říční se rozprostírá ve střední
a východní Evropě, přes polovinu evropské populace
žije v Rusku a Bělorusku. V ČR se vyskytuje místně
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku obývá řadu
lokalit, nikde však není početná.

Das Brutgebiet des Schlagschwirls liegt in Mittel- und
Osteuropa, über die Hälfte der europäischen Population lebt in Russland und Weißrussland. In Tschechien
kommt er nur stellenweise vor (Šťastný et al. 2006).
In der Region Znojmo bewohnt er eine Reihe von Lokalitäten, ist aber nirgendwo zahlreich.

Situace v NPP/NPT (87 údajů; Z–50/V–37)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 50–60 párů.
Výskyt cvrčilky říční ve sledovaném území uvádí
už Peřinka (1904, 1906) jak pro okolí Znojma, tak
pro okolí Vranova nad Dyjí, její biotop popisuje následovně: „...v mlází lesním na místech prameny zavlažovaných, kde bují chebdí a rákosí.“ Dodnes se vyskytuje
pravidelně, zpívající samci jsou zaznamenáváni na řadě
míst. U řeky Dyje mezi Ledovými slujemi a hrází Znojemské přehrady bylo 17. 5. 2005 zjištěno 16 zp. ƃ, tj.
cca 0,44 párů/1 km toku (VŠ, VP, AR, MV), při systematické pochůzce vřesovištěm a sady mezi Havraníky
a Popicemi 23. 5. 2005 byli slyšeni 3 zp. ƃ (VŠ, VK,VP,
RS a MV). Pravidelně lze cvrčilku říční zastihnout
i u rybníků a potoků s doprovodnými porosty vysoké
bylinné vegetace, nikde se však nevyskytuje ve vysokých
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Situation im NPP/NPT
(87 Angaben; W–50/O–37)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 50–60 Paare.
Das Vorkommen des Schlagschwirls im Untersuchungsgebiet wird schon von Peřinka (1904, 1906)
angeführt, und zwar in der Umgebung von Znojmo und
von Vranov. Sein Habitat beschreibt er folgendermaßen:
„... im Jungholz im Walde, an Stellen, die von Quellen
benetzt werden, wo Attich und Schilf wuchern.“ Die Art
kommt bis heute regelmäßig vor, singende Männchen
werden an zahlreichen Stellen verzeichnet. An der Thaya
zwischen Ledové sluje und dem Damm des Stausees
Znojmo wurden am 17. 5. 2005 16 singende ƃ festgestellt, dh. ca. 0,44 Paare/1 km Flusslauf (VŠ, VP,
AR, MV), während einer systematischen Begehung
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počtech. JM (in Martiško et al. 1995) ji v prostředí
Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje
při sčítání na bodovém transektu v hnízdním období let
1993 a 1994 zaznamenal jen jednou (frekvence 1,7 %),
na transektu v lesních porostech Braitavy zjistil při dvou
návštěvách celkem 15 ex. (frekvence 32,5 %), přičemž
však 11 bodů z 20 bylo umístěno nedaleko řeky Dyje.
Pollheimer (2001) udává pro území NPT 15 hnízdících párů vázaných na lineární (řeka Dyje) nebo maloplošné biotopy (paseky v počátečním stádiu sukcese).
Na jaře se cvrčilky říční ve sledovaném území objevují
na přelomu dubna a května, první zpívající samec byl
zaznamenán 26. 4. 2010 u Čížova (R. Holiš – www.
birds.cz/avif ).

Rákosník
proužkovaný
Schilfrohrsänger

der Heide und der Obstgärten zwischen Havraníky
und Popice am 23. 5. 2005 wurden 3 singende ƃ
gehört (VŠ, VK,VP, RS und MV). Der Schlagschwirl
ist auch an Teichen und Bächen mit begleitender, hoher
Krautvegetation regelmäßig anzutreffen, kommt aber
nirgendwo in größeren Zahlen vor. JM (in Martiško
et al. 1995) verzeichnete ihn während der Punkt-StoppZählung in der Brutzeit der Jahre 1993 und 1994
auf der Heide Havraníky und im daran anschließenden
Waldrand nur einmal (das ist eine Frequenz von 1,7 %),
auf einem Transekt in den Waldbeständen von Braitava
stellte er während zweiter Besuche insgesamt 15 Ind.
fest (Frequenz von 32,5 %), wobei sich aber 11 der
20 Punkte in der Nähe der Thaya befanden. Pollheimer (2001) gibt auf dem Gebiet des NPT 15 Brutpaare
an, die an lineare (Thaya) oder kleinflächige Biotope
(verbrachte Wiesen und Weiden im beginnenden
Stadium der Sukzession) gebunden sind.
Im Frühling tauchen die Schlagschwirle am Ende April
– Anfang Mai im Untersuchungsgebiet auf, das erste
singende Männchen wurde am 26. 4. 2010 bei Čížov
verzeichnet (R. Holiš – www.birds.cz/avif ).
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Allgemeines Vorkommen
Der Schilfrohrsänger ist von Nordskandinavien bis
Griechenland und zum Schwarzen Meer und von Irland
und Frankreich bis Westsibirien verbreitet. In Tschechien gehört er zu den regelmäßig Brutvögeln, wirklich
häufig ist er aber nur an wenigen Orten (Šťastný
et al. 2006). In der Region Znojmo gehört er zu den
häufigen Arten der Sumpfvegetation in der Umgebung
von Teichen und anderer Wasserflächen.

Situation im NPP/NPT
(10 Angaben; W–7/O–3)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
Regelmäßig brüten 1–3 Paare.

Výskyt v širším kontextu
Rákosník proužkovaný je rozšířen od severní Skandinávie po Řecko a Černé moře, od Irska a Francie
po západní Sibiř. V ČR patří mezi pravidelně hnízdící
druhy, ovšem jen místy je vysloveně běžný (Šťastný et
al. 2006). Na Znojemsku patří mezi běžné druhy mok-

Der Schilfrohrsänger wird in der Umgebung
von Znojmo bereits von Peřinka (1904) angegeben
(„bei der Thaya und an kleineren Teichen“). Heute findet
diese Art im Untersuchungsgebiet nur mehr sehr eingeschränkte Flächen an geeigneten Lebensräumen.
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řadních porostů v okolí rybníků a jiných vodních ploch.

Situace v NPP/NPT (10 údajů; Z–7/V–3)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Pravidelně hnízdí 1–3 páry.
Rákosníka proužkovaného pro okolí Znojma („u Dyje
a nevelikých rybníků“) uvádí již Peřinka (1904). Dnes
tento druh ve sledovaném území nachází jen velmi
omezené množství vhodných biotopů. Lokalitou pravidelného hnízdění se jeví pouze rybníky Jejkaly, kde bývá
zaznamenáván 1 zp. ƃ, výjimečně byli zjištěni 2 zp. ƃ –
15. 5. 1993 (AR in Martiško et al. 1995) a 6. 7. 2001
(MV), 5. 6. 2010 tu bylo prokázáno hnízdění pozorováním páru krmícího mláďata (AR). Nově obsadil rákosník
proužkovaný lokalitu Podmolí-strouha – 27. 6. 2010 tu
byl zjištěn 1 zp. ƃ a 1 další ex. (AR) a 11. 5. 2011 1 zp. ƃ
(VŠ). Mimoto byl 1 zp. ƃ zaznamenán také 23. 4. 1993
u Malého čížovského rybníka (AR in Martiško et al.
1995), později zde však uváděn není.

Rákosník zpěvný
Sumpfrohrsänger

Eine regelmäßige Brut scheint nur an den JejkalyTeichen stattzufinden, wo in der Regel 1 singendes ƃ
verzeichnet wird, ausnahmsweise auch 2 singende ƃ
– am 15. 5. 1993 (AR in Martiško et al. 1995) und
am 6. 7. 2001 (MV). Am 5. 6. 2010 wurde die Brut
durch die Beobachtung von 2 Vögeln, die Jungvögel fütterten, nachgewiesen (AR). Neuerdings hat der
Schilfrohrsänger die Lokalität Podmolí-strouha besetzt
– am 27. 6. 2010 wurde hier 1 singendes ƃ und ein
zweites Ind. festgestellt (AR), am 11. 5. 2011 1 singendes ƃ (VŠ). Außerdem wurde 1 singendes ƃ auch am
23. 4. 1993 am Čížovský malý-Teich verzeichnet (AR
in Martiško et al. 1995), später wird er hier aber nicht
mehr angeführt.
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Acrocephalus palustris
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Rákosník zpěvný obývá západní Palearktidu, v Evropě
chybí jen na severu a v části Středomoří. Hnízdí v podstatné části ČR, častěji v nížinách a pahorkatinách
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku obývá řadu lokalit
především v jeho východní části.

Der Sumpfrohrsänger bewohnt die westliche Paläarktis,
in Europa fehlt er nur im Norden und in einem Teil
des Mittelmeergebietes. Er brütet in einem erheblichen
Teil Tschechiens, öfter in den Niederungen und Hügelländern (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo
bewohnt er eine Reihe von Lokalitäten, besonders
im östlichen Teil.

Situace v NPP/NPT (51 údajů; Z–20/V–31)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 25–35 párů.
Výskyt rákosníka zpěvného v okolí Znojma udává
již Peřinka (1904), a to „ve vrboví, porostlém divokým
chmelem a kopřivami“. Jeho hnízdění bylo prokázáno např. 25. 6. 1993 pozorováním páru zaletujícího
s potravou do porostu rákosu u studánky v Popicích
(JVa in Martiško et al. 1995), nálezem hnízda
s mláďaty ve spleti svlačce a kopřiv u šípkového keře
jihozápadně od Hnanic 23. 6. 2003 (MV, VB) nebo
27. 6. 2010, kdy byl zaznamenán pár krmící mláďata
v rákosině lokality Podmolí-strouha (AR). V hnízdní
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Situation im NPP/NPT
(51 Angaben; W–20/O–31)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 25–35 Paare.

Ein Vorkommen des Sumpfrohrsängers in der
Umgebung von Znojmo gibt bereits Peřinka (1904)
an, und zwar „auf den Weiden, die mit wildem Hopfen
und Brennnesseln bewachsen sind“. Seine Brut wurde
z. B. am 25. 6. 1993 durch die Beobachtung eines Paares
nachgewiesen, das mit Nahrung in einen Schilfbewuchs
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době jsou 1–4 zp. ƃ pravidelně zjišťováni u rybníků
Jejkalů, další lokality jsou využívány spíše příležitostně. Častěji byl rákosník zpěvný pozorován např. jižně
od Čížova, v prostoru mezi Mašovicemi a Mašovickou
střelnicí nebo kolem Daníže nad Hnanicemi. Osidluje
také břehy řeky Dyje a porosty rákosí nebo vysokých
bylin v mokřinách v polích či u vodních ploch, někdy
zpívá i z hustých keřů, ruderální vegetace nebo zemědělských kultur, hlavně z porostů řepky. Pollheimer
(2001) odhaduje maximální velikost hnízdní populace
v NPT na 5–8 párů.
Na jaře je rákosník zpěvný ve sledovaném území zjišťován většinou až v květnu, jen v roce 2010 zaznamenal
AR první zpívající samce (2) u Podmolí již 30. 4.

Rákosník obecný
Teichrohrsänger

bei einer Quelle in Popice einflog (JVa in Martiško et
al. 1995), am 23. 6. 2003 durch den Fund eines Nestes
mit Jungvögeln in einem Dickicht aus Winden, Brennnesseln und Heckenrosen südwestlich von Hnanice (MV,
VB) oder am 27. 6. 2010, als im Schilf an der Lokalität
Podmolí-strouha ein Paar beim Füttern seines Nachwuchses verzeichnet wurde (AR). Während der Brutzeit
werden an den Jejkaly-Teichen regelmäßig 1–4 singende
ƃ festgestellt, weitere Lokalitäten werden eher gelegentlich genutzt. Öfter wurde der Sumpfrohrsänger z. B.
südlich von Čížov, im Bereich zwischen Mašovice und
Mašovická střelnice oder in der Umgebung des DanížBaches oberhalb von Hnanice beobachtet. Er besiedelt
auch die Ufer der Thaya und Schilfbestände und hohe
krautige Vegetation in feuchten Stellen auf Feldern oder
an Wasserflächen, manchmal singt er auch in dichtem
Gebüsch, in Ruderalvegetation oder in landwirtschaftlichen Kulturen, hauptsächlich in Rapsfeldern. Pollheimer (2001) schätzt die maximale Größe der Brutpopulation im NPT auf 5–8 Paare.
Im Frühling wird der Sumpfrohrsänger im Untersuchungsgebiet meist erst im Mai festgestellt, nur im Jahr
2010 verzeichnete AR die ersten 2 singenden Männchen
schon am 30. 4. bei Podmolí.
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Acrocephalus scirpaceus
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál rákosníka obecného zahrnuje většinu
Evropy kromě severu, dále sever Afriky a jihozápad Asie.
Rozšíření je ostrůvkovité. Na území ČR se vyskytuje
všude, kde nachází vhodné hnízdní prostředí (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku je obyvatelem rákosin
u vodních nádrží a v rozsáhlejších mokřadech.

Das Brutgebiet des Teichrohrsängers umfasst einen
Großteil Europas mit Ausnahme des Nordens, weiters
Nordafrika und Südwestasien. Die Verbreitung ist
nur inselförmig. Auf dem Gebiet Tschechiens kommt
er überall dort vor, wo er geeignete Bruthabitat findet
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo bewohnt
er Schilfbestände an Wasserflächen und in größeren
Feuchtgebieten.

Situace v NPP/NPT (14 údajů; Z–14/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Pravidelně hnízdí 1–3 páry na jediné lokalitě
v západní části sledovaného území, od roku 2001.
Jedinou lokalitou pravidelného výskytu rákosníka
obecného ve sledovaném území jsou rybníky Jejkaly
u Podmyčí, osídlené od roku 2001. V některých letech
jsou zde zaznamenáváni až 3 zp. ƃ – 23. 5. 2001 (VŠ)
a 16. 6. 2005 (MV). 5. 6. a 18. 6. 2010 bylo prokázáno hnízdění pozorováním dospělých ptáků krmících
mláďata (AR). Na jaře tu byl rákosník obecný zaznamenán nejdříve 24. 4. 2010 (AR).

Situation im NPP/NPT
(14 Angaben; W–14/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
An einer einzigen Lokalität im westlichen Teil
des Untersuchungsgebietes brüten seit dem Jahr
2001 regelmäßig 1–3 Paare.
Die einzige Lokalität im Untersuchungsgebiet,
an welcher der Teichrohrsänger regelmäßig vorkommt,
sind die Jejkaly-Teiche bei Podmyče, die im Jahr 2001
besiedelt wurden. In manchen Jahren werden hier

265

Pěvci | Sperlingsvögel

bis zu 3 singende ƃ verzeichnet – am 23. 5. 2001 (VŠ)
und am 16. 6. 2005 (MV). Am 5. 6. und am 18. 6. 2010
wurde eine erfolgreiche Brut nachgewiesen, als erwachsene Vögel mehrere Jungtiere fütterten (AR). Das
früheste Auftreten des Teichrohrsängers im Frühling
wurde am 24. 4. 2010 verzeichnet (AR).

Rákosník velký
Drosselrohrsänger
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál rákosníka velkého zahrnuje podstatnou
část Evropy kromě jejích nejsevernějších částí a Britských ostrovů, zasahuje až na západní Sibiř, žije v severní
Africe, Střední a východní Asii. V ČR je rozšířen méně
než rákosník obecný, preferuje nízké a střední polohy
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku obývá řadu mokřadních biotopů především v jeho východní části.

Das Brutgebiet des Drosselrohrsängers umfasst einen
erheblichen Teil Europas mit Ausnahme der nördlichsten Gebiete und der Britischen Inseln. Es reicht
bis nach Westsibirien, Nordafrika und Mittel- und
Ostasien. In Tschechien ist er weniger verbreitet als der
Teichrohrsänger, er zieht niedrige und mittlere Lagen
vor (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo
bewohnt er eine Reihe von Feuchtbiotopen, besonders
im östlichen Teil.

Situace v NPP/NPT (14 údajů; Z–12/V–2)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Pravidelně hnízdí 1–2 páry na jediné lokalitě
v západní části sledovaného území, od roku 2005.
Výskyt rákosníka velkého pro okolí Znojma udává již
Peřinka (1904). Martiško et al. (1995) ho zjistili jen
jednou – 17. 5. 1993 zpíval samec na Malém čížovském
rybníku. V roce 2005 byl poprvé zaznamenán na rybnících Jejkalech u Podmyčí (VK), od té doby tu byl
zjištěn také v letech 2006 a 2009–2011. Většinou se
jednalo o 1 zp. ƃ, v květnu 2010 byli opakovaně zjištěni
2 zp. ƃ (AR, TK in litt.). 18. 6. 2010 bylo prokázáno hnízdění pozorováním páru krmícího mláďata (AR).
Na jaře zde byl rákosník velký zaznamenán nejdříve
24. 4. 2010 (AR). Novou lokalitou výskytu je okolí
přítoku Daníže severozápadně od Hnanic, kde zpívajícího samce zaznamenal 12. 5. 2011 MV.
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Situation im NPP/NPT
(14 Angaben; W–12/O–2)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
An einer einzigen Lokalität im westlichen Teil
des Untersuchungsgebietes brüten seit dem Jahr
2005 regelmäßig 1–2 Paare.
Bereits Peřinka (1904) gibt in der Umgebung
von Znojmo ein Vorkommen des Drosselrohrsängers
an. Martiško et al. (1995) stellten ihn nur einmal
fest – am 17. 5. 1993 sang ein Männchen am Čížovský
malý-Teich. Im Jahr 2005 wurde er das erste Mal an
den Jejkaly-Teichen bei Podmyče verzeichnet (VK),
seitdem wurde er auch in den Jahren 2006 und 2009–
2011 festgestellt. Meist handelte es sich um 1 singendes ƃ, im Mai 2010 wurden wiederholt 2 singende ƃ
verzeichnet (AR, TK in litt.). Am 18. 6. 2010 gelang
ein Brutnachweis durch ein Jungvögel fütterndes Paar
(AR). Das früheste Vorkommen des Drosselrohrsängers
im Frühling wurde am 24. 4. 2010 verzeichnet (AR).
Eine neue Lokalität, an der die Art vorkommt, ist die
Umgebung eines Zuflusses des Daníž-Baches, wo MV
am 12. 5. 2011 ein singendes Männchen verzeichnete.
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Sedmihlásek hajní
Gelbspötter
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál sedmihláska hajního leží ve střední
a severní Evropě, na východ zasahuje po střední Sibiř.
Malá izolovaná populace žije v Íránu. Na území ČR se
vyskytuje poměrně rovnoměrně, hojnější je v nízkých
a středních polohách (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku se vyskytuje na řadě lokalit, spíše v jeho východní
části.

Das Brutgebiet des Gelbspötters liegt in Mittel- und
Nordeuropa, im Osten reicht es bis Mittelsibirien. Eine
kleine, isolierte Population lebt im Iran. In Tschechien ist er recht gleichmäßig verbreitet, öfter kommt er
in niedrigen und mittleren Lagen vor (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo kommt er an zahlreichen
Lokalitäten vor, bevorzugt im östlichen Teil.

Situace v NPP/NPT (61 údajů; Z–14/V–47)

Situation im NPP/NPT
(61 Angaben; W–14/O–47)

MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí

MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung

Pravidelně hnízdí 20–30 párů, preferuje
východní část sledovaného území.

Regelmäßig brüten 20–30 Paare, der östliche Teil
des Untersuchungsgebietes wird vorgezogen.

Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

Výskyt sedmihláska hajního v okolí Znojma udává
poprvé Peřinka (1904). Dnes je sedmihlásek ve sledovaném území každoročně zjišťován na více lokalitách, nepatří však k početným druhům. Často bývá
zaznamenáván v obcích či jejich blízkém okolí – zpívající samec byl zjištěn např. 15. 5. 2005 ve Vranově
nad Dyjí, 31. 5. 2005 v Onšově, 19. 6. 2006 u drůbežárny v Lukově (VŠ) nebo 7. 5. 2011 u Čížova (TK
in litt.). Výskyt v hnízdní době je uváděn také např.

Das Vorkommen des Gelbspötters in der Umgebung
von Znojmo wird das erste Mal von Peřinka (1904) angegeben. Heute wird er im Untersuchungsgebiet alljährlich an mehreren Lokalitäten festgestellt, gehört aber
nicht zu den häufigen Arten. Er wird oft in Ortschaften
und ihrer nahen Umgebung verzeichnet – jeweils ein
singendes Männchen wurde z. B. am 15. 5. 2005 in
Vranov, am 31. 5. 2005 in Onšov, am 19. 6. 2006 beim

5

4

3

2

1
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011
Rok | Jahr

Obr. 47. – Početnost sedmihláska hajního zjištěná při JPSP na transektu Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot pro každý rok
byla použita hodnota vyšší)
Abb. 47.– Quantität des Gelbspötters errichtet während der JPSP im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011 (der höhere Wert von
zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde verwendet)
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ze Šobesu, zahrádek na Hradišti nebo z ústí Žlebského potoka, ovšem i z řady dalších míst. Při sčítání
ptáků na bodovém transektu v roce 1993 byl v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje
zjištěn s frekcencí 8,3 % (JM in Martiško et al. 1995),
JVa (in Martiško et al. 1995) jej v lesících na úhorech
a vřesovištích zjistil v denzitě 0,5 párů/10 ha, mimo ně
v tomto prostředí jen v denzitě 0,1 párů/10 ha. V rámci
JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem a Hnanicemi v letech 2002–2011 byl na jednotlivých bodech zaznamenán s průměrnou frekvencí 8,06 % s pozitivním
trendem vývoje početnosti (MV) – obr. 47.
Na jaře je sedmihlásek hajní ve sledovaném území zjišťován většinou až v květnu, jen v roce 2001 byl již 24. 4.
zaznamenán 1 zp. ƃ v zahradě popické fary a v roce
2002 dne 27. 4. v Lukově (VŠ).

Pěnice vlašská
Sperbergrasmücke
Sylvia nisoria
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Geflügelhof in Lukov (VŠ) oder am 7. 5. 2011 bei Čížov
(TK in litt.) verzeichnet. Ein Vorkommen während
der Brutzeit wird z. B. auch in Šobes, in den Gärten
in Hradiště, an der Mündung des Žlebský-Baches
und auch an zahlreichen weiteren Stellen angegeben.
Im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung im Bereich
der Heide Havraníky und der angrenzenden Waldränder im Jahr 1993 wurde der Gelbspötter an 8,3 % der
Punkte festgestellt (JM in Martiško et al. 1995), JVa
(in Martiško et al. 1995) stellte ihn in den Feldgehölzen auf den Brachen und Heideflächen mit einer Dichte
von 0,5 Paaren/10 ha fest, außerhalb dieser Wäldchen
nur in einer Dichte von 0,1 Paaren/10 ha. Im Rahmen
des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf den
unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo und
Hnanice in den Jahren 2002–2011 wurde er an den einzelnen Punkten mit einer durchschnittlichen Frequenz
von 8,06 % verzeichnet (MV), der Trend war positiv
(Abb. 47).
Im Frühling wird der Gelbspötter im Untersuchungsgebiet meist erst im Mai festgestellt, nur im Jahr 2001
wurde das erste singende Männchen schon am 24. 4.
im Pfarrgarten in Popice und im Jahr 2002 schon
am 27. 4. in Lukov verzeichnet (VŠ).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál pěnice vlašské se rozprostírá od severní
Itálie a středního Německa na východ po Mongolsko
a řeku Ob. V ČR je nejvzácnější pěnicí, její hnízdní
výskyt je soustředěn do nížin a pahorkatin (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku je vázána především
na keřové porosty otevřených ploch v jeho východní
části s vysokou početností např. na Načeratickém kopci
u Znojma.

Das Brutgebiet der Sperbergrasmücke reicht von Norditalien und Mitteldeutschland bis in die Mongolei und
zum Fluss Ob. In Tschechien ist sie die seltenste Grasmücke, ihr Brutvorkommen beschränkt sich auf die
Niederungen und Hügelländer (Šťastný et al. 2006).
In der Region Znojmo ist sie vor allem an Strauchbestände auf offenen Flächen im östlichen Teil gebunden,
sehr zahlreich ist sie zum Beispiel auf dem NačeratickýHügel bei Znojmo.

Situace v NPP/NPT (122 údajů; Z–8/V–114)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Pravidelně hnízdí asi 75 párů, téměř výhradně
ve východní části sledovaného území.

Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

Pěnice vlašská patří mezi nejvýznamnější druhy sledovaného území, je jedním ze dvou předmětů ochrany
Ptačí oblasti Podyjí. Její výskyt je téměř výlučně vázán
na otevřenou krajinu východní části NPP. Na přelomu
19. a 20. století ji však Peřinka (1904, 1906) udával
nejen pro okolí Znojma, ale jako hojnou ji označil i pro
jihovýchodní část okresu Vranovského (jihovýchodní
hranici tehdy tvořila přibližně spojnice Lukov – Milíčovice). Hnízdění ve sledovaném území poprvé doložil
v roce 1950 nálezem hnízda na Kraví hoře u Znojma
VH (in Klejdus 1980). Následují sporadické údaje
ze 70. a 80. let (Fiala et al. 2007), až v dalších desetiletích, po zpřístupnění hraničního pásma a vyhlášení národního parku, informací o distribuci a početnosti
pěnice vlašské přibylo. Martiško et al. (1995) odhadli
velikost její populace na více než 50 párů, přičemž ji
neuvádějí z Mašovické střelnice, která byla až do roku
1996 nepřístupná. Valášek (2005) podle sledování z let
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Obr. 48. – Početnost pěnice vlašské zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
Abb. 48.– Quantität der Sperbergrasmücke errichtet während der
JPSP im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–
2011 (der höhere Wert von zwei Kontrolle in jeden Jahr
wurde verwendet)

Situation im NPP/NPT
(122 Angaben; W–8/O–114)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Regelmäßig brüten rund 75 Paare, nahezu
ausschließlich im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Die Sperbergrasmücke gehört zu den bedeutendsten
Arten des Untersuchungsgebietes, sie ist eines der zwei
Schutzgüter des Vogelschutzgebietes Podyjí. Sie kommt
fast ausschließlich in der offenen Landschaft im östlichen Teil des NPP vor. Ende des 19. / Anfang des
20. Jahrhunderts wurde sie aber von Peřinka (1904,
1906) nicht nur in der Umgebung von Znojmo angegeben, sondern er bezeichnete sie auch im südöstlichen
Teil des Bezirkes Vranov als häufig (die südöstliche
Grenze wurde damals ungefähr von der Verbindungslinie zwischen den Gemeinden Lukov und Milíčovice
gebildet). Eine Brut im Untersuchungsgebiet wurde
erstmals im Jahr 1950 belegt, und zwar durch den Fund
eines Nestes in Kraví hora bei Znojmo (VH in Klejdus
1980). Es folgten sporadische Angaben aus den 70er
und 80er Jahren (Fiala et al. 2007). Zahlreichere Informationen über die Verbreitung und die Bestandszahlen der Sperbergrasmücke gab es erst in den folgenden
Jahrzehnten, als das Grenzgebiet zugänglich gemacht
und der Nationalpark ernannt wurde. Martiško et al.
(1995) schätzten die Größe ihrer Population auf mehr
als 50 Paare, wobei sie sie im Bereich von Mašovická
střelnice nicht anführen, da dieser Schießplatz bis zum
Jahr 1996 unzugänglich war. Valášek (2005) schätzte
die Population aufgrund von Beobachtungen aus den
Jahren 2001–2004 auf 44–56 Paare. Ausgehend von Ergebnissen eines gezielten Monitorings und einer detaillierteren Untersuchung in den Jahren 2005–2007 wurde
die Schätzung auf mindestens 75 Paare erhöht (Hora et
al. 2010). Im Jahr 2009 wurden in Mašovická střelnice
20 Paare bzw. Territorien festgestellt (MV). Im Rahmen
des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf
den unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo und
Hnanice in den Jahren 2002–2011 wurde die Sperbergrasmücke an den einzelnen Punkten mit einer durchschnittlichen Frequenz von 40,0 % verzeichnet (MV),
der Trend war in diesem Zeitraum leicht fallend (Abb.
48). Valášek (2005) fand im Untersuchungsgebiet in
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2001–2004 odhadl velikost populace na 44–56 párů.
Na základě výsledků cíleného monitoringu a podrobnějšího průzkumu v letech 2005–2007 byl odhad
zvýšen na nejméně 75 párů (Hora et al. 2010). V roce
2009 bylo na Mašovické střelnici zjištěno 20 párů,
resp. hnízdních teritorií (MV). V rámci JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem a Hnanicemi v letech
2002–2011 byla pěnice vlašská na jednotlivých bodech
zaznamenána s průměrnou frekvencí 40,0 %, s mírně
negativním trendem vývoje početnosti (MV) – obr. 48.
Valášek (2005) našel v letech 2001–2004 ve sledované oblasti celkem 22 hnízd. Podíl úspěšných hnízd odhadnutý z denní míry přežívání činil 42 %. V rámci
uvedené studie bylo v Podyjí zjištěno i nejčasnější datum
snůšky v ČR – 4. 5. (Valášek 2005, srov. K. Weidinger
in Šťastný & Hudec 2011).
Výskyt pěnice vlašské je tradičně spojován s výskytem
ťuhýka obecného, avšak vzájemná výhodnost případných mezidruhových hnízdních asociací není jednoznačná, jak ukázaly údaje z Podyjí (viz Valášek 2008b).
Západně od Mašovické střelnice bývá zjišťována jen
nepravidelně, přičemž častějším místem výskytu jsou
jen keřové porosty navazující jižně na intravilán Čížova,
kde byl 1 zp. ƃ zjištěn 17. 5. 1993 (JM in Martiško
et al. 1995), 13. 5. 2002 (VŠ), 19. 5. 2009 (MV)
a 5. a 12. 5. 2010 (TK in litt., resp. MV a RS). Zcela
výjimečný zatím zůstává výskyt u Podmolí (směrem
k Pustému rybníku), kde byl 1 zp. ƃ pozorován
27. 6. 2010 (AR), a u bývalé roty PS v Podmyčích, kde
byl 1 zp. ƃ zjištěn 1. 6. 2011 (MV, RN).
Na jaře se pěnice vlašská ve sledovaném území
objevuje počátkem května, časný přílet byl zaznamenán
17. 4. 1992 – 2 ex. na Havranickém vřesovišti (Reiter
et al. 1993).

den Jahren 2001–2004 insgesamt 22 Nester. Der Anteil
der erfolgreichen Bruten, geschätzt anhand der täglichen
Überlebensrate, betrug 42 %. Im Rahmen der erwähnten Studie wurde in Podyjí auch das früheste Gelege
verzeichnet – am 4. 5. (Valášek 2005, vgl. Weidinger
in Šťastný & Hudec 2011).
Das Vorkommen der Sperbergrasmücke wird traditionell mit dem Vorkommen des Neuntöters in Verbindung gebracht, die gegenseitigen Vorteile einer etwaigen
Assoziierung während der Brutzeit ist allerdings nicht
eindeutig, wie aus den Angaben in Podyjí hervorgeht
(siehe Valášek 2008b).
Westlich von Mašovická střelnice wird die Sperbergrasmücke nur unregelmäßig verzeichnet, wobei sie
häufiger nur in den Strauchbeständen südlich vom Ortsgebiet von Čížov anzutreffen ist, wo jeweils 1 singendes ƃ am 17. 5. 1993 (JM in Martiško et al. 1995),
am 13. 5. 2002 (VŠ), am 19. 5. 2009 (MV) und am
5. und 12. 5. 2010 festgestellt wurde (TK in litt. bzw.
MV und RS). Völlig außergewöhnlich bleiben bisher
die Vorkommen bei Podmolí (in Richtung zum PustýTeich), wo am 27. 6. 2010 ein singendes ƃ beobachtet wurde (AR), und bei dem ehemaligen Objekt der
Grenzschutztruppen in Podmyče, wo am 1. 6. 2011 ein
singendes ƃ verzeichnet wurde (MV, RN).
Im Frühling taucht die Sperbergrasmücke Anfang
Mai im Untersuchungsgebiet auf, eine frühere Ankunft
wurde am 17. 4. 1992 verzeichnet – 2 Ind. auf der
Heide Havraníky (Reiter et al. 1993).

Pěnice vlašská obývá ve studované oblasti otevřenou krajinu s křovinami | Die Sperbergrasmücke besiedelt im Untersuchungsgebiet die offene
Landschaft mit Sträuchern
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Pěnice pokřovní
Klappergrasmücke
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Allgemeines Vorkommen
Die Klappergrasmücke bewohnt ein weitreichendes Brutareal im Großteil Eurasiens und fehlt nur in
Irland, Südwestfrankreich, auf der Iberischen und auf
der Apenninhalbinsel und im Norden Skandinaviens.
In Tschechien ist sie auf dem gesamten Gebiet verbreitet
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo kommt sie
an zahlreichen Lokalitäten vor.

Situation im NPP/NPT
(83 Angaben; W–26/O–57)
Výskyt v širším kontextu
Pěnice pokřovní obývá rozsáhlý hnízdní areál v podstatné části Eurasie, chybí v Irsku, jihozápadní Francii,
na Pyrenejském a Apeninském poloostrově a na severu
Skandinávie. V ČR je rozšířená na celém území (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku se vyskytuje na řadě lokalit.

Situace v NPP/NPT (83 údajů; Z–26/V–57)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí, preferuje východní část sledovaného území.
Pěnice pokřovní ve sledovaném území pravidelně
hnízdí, hnízdění bylo prokázáno např. nálezem hnízda
se čtyřmi vejci na hlohu (cca 0,6 m vysoko) na Mašovické střelnici 9. 5. 2003 (MV), dále pozorováním
páru krmícího mláďata 24. 5. 2005 v keřích na okraji
obce za farou v Popicích (VK, VŠ) nebo 28. 5. 2005
na Hradišti (VŠ). Hnízdním biotopem v NPP/NPT jsou
pro ni keřové porosty v zahradách a na plochách veřejné
zeleně v obcích, v otevřené krajině (vřesoviště, meze,
stepi apod.) nebo i v okrajích lesních porostů. Není zde
však druhem nijak početným. JM (in Martiško et al.
1995) ji při sčítání ptáků na bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního
okraje zjistil s frekvencí 13,3 %, JVa (in Martiško et
al. 1995) pro lesíky na úhorech a vřesovištích udává
denzitu 2,9 párů/10 ha, přičemž v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm ji zjistil jen v jehličnatých
porostech do 10 let věku, a to v denzitě 0,9 párů/10 ha.
V NPT nenachází pěnice pokřovní vhodné biotopy,
Pollheimer (2001) udává jen 4 hnízdící páry
(0,03 párů/10 ha).
Přílet pěnice pokřovní do sledovaného území je zaznamenáván ve druhé polovině dubna, nejdříve byla zatím
pozorována 15. 4. 1992 v Lukově (VŠ).

MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig, zieht den östlichen Teil des
Untersuchungsgebietes vor.
Die Klappergrasmücke brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, eine Brut wurde zum Beispiel am
9. 5. 2003 durch den Fund eines Nestes mit vier Eiern auf
einem Weißdornstrauch (ca. 0,6 m hoch) in Mašovická
střelnice nachgewiesen (MV), weiters am 24. 5. 2005
durch die Beobachtung eines Paares beim Füttern
der Jungvögel im Gebüsch hinter dem Pfarrgebäude
am Rand von Popice (VK, VŠ) oder am 28. 5. 2005
in Hradiště (VŠ). Ihr Bruthabitat im NPP/NPT sind
Strauchbestände in Gärten und in öffentlichen Grünanlagen in den Ortschaften, in der offenen Landschaft (Heiden, Böschungen, Steppen usw.) oder auch
an Waldrändern. Sie ist hier aber nicht besonders
zahlreich. JM (in Martiško et al. 1995) stellte sie im
Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung im Bereich der
Heide Havraníky und der angrenzenden Waldränder
mit einer Frequenz von 13,3 % fest, JVa (in Martiško
et al. 1995) gibt in den Feldgehölzen auf den Brachen
und Heideflächen eine Dichte von 2,9 Paaren/10 ha an,
wobei er sie in den Wäldern zwischen dem MašovickýBach und Hradiště nur in Nadelwäldern bis zu einem
Alter von 10 Jahren feststellte, und zwar in einer Dichte
von 0,9 Paaren/10 ha. Im NPT findet die Klappergrasmücke sehr wenige Habitate, Pollheimer (2001) gibt
nur 4 Brutppare an (0,03 Paare/10 ha).
Die Ankunft der Klappergrasmücke im Untersuchungsgebiet wird in der zweiten Aprilhälfte verzeichnet, die früheste bisherige Beobachtung stammt
vom 15. 4. 1992 in Lukov (VŠ).
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Pěnice hnědokřídlá
Dorngrasmücke
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Allgemeines Vorkommen
Die Dorngrasmücke ist in Europa vom Polarkreis bis
Nordafrika und von Irland bis Sibirien verbreitet.
In Tschechien kommt sie regelmäßig in geeigneten
Lebensräumen auf dem gesamten Gebiet vor (Šťastný
et al. 2006). In der Region Znojmo gehört sie zu den
üblichen, wenn auch nicht besonders häufigen Arten.

Situation im NPP/NPT
(71 Angaben; W–16/O–55)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Výskyt v širším kontextu
Pěnice hnědokřídlá je rozšířena v Evropě od polárního kruhu po sever Afriky a od Irska po Sibiř. V ČR se
ve vhodných typech prostředí vyskytuje rovnoměrně
po celém území (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
patří mezi běžné, třebaže nijak početné druhy.

Situace v NPP/NPT (71 údajů; Z–16/V–55)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí, preferuje východní část sledovaného území.
Pěnice hnědokřídlá ve sledovaném území pravidelně
hnízdí, hnízdění bylo prokázáno pozorováním jedinců
krmících mláďata 29. 5. 2001 na Mašovické střelnici
(VŠ) nebo 24. 5. 2005 na Popických kopečcích (VK).
V NPP je zaznamenávána po celém území, často v okolí
sídel, na otevřených, suchých plochách s rozvolněnými
porosty keřů a vyšší vegetace. JM (in Martiško et al.
1995) ji při sčítání ptáků na bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního
okraje zjistil s frekvencí 20,0 %, v lesním komplexu
Braitava 10,0 %. JVa (in Martiško et al. 1995)
pro lesíky na úhorech a vřesovištích udává její denzitu
1,4 párů/10 ha, pro úhory a vřesoviště 0,6 párů/10 ha.
V lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm ji
zjistil jen v listnatých porostech do 10 let věku, a to
v denzitě 4,1 párů/10 ha (byla zde jedním z pouhých
tří zaznamenaných druhů ptáků) – vyžaduje mezernaté
lesní kultury s jednotlivými keři. V rámci JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem a Hnanicemi v letech
2002–2011 byla pěnice hnědokřídlá na jednotlivých
bodech zaznamenána se stejnou průměrnou frekvencí jako pěnice pokřovní – 11,7 % (MV). V NPT nenachází vhodné biotopy, Pollheimer (2001) udává
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Brütet regelmäßig, zieht den östlichen Teil des
Untersuchungsgebietes vor.
Die Dorngrasmücke brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, eine Brut wurde durch die Beobachtung
von Vögeln beim Füttern ihres Nachwuchses belegt,
und zwar am 29. 5. 2001 in Mašovická střelnice (VŠ)
oder am 24. 5. 2005 auf den Popické kopečky (VK).
Sie wird auf dem gesamten Gebiet des NPP verzeichnet,
oft in der Umgebung von menschlichen Siedlungen,
auf offenen, trockenen Flächen mit lockerem Strauchbewuchs und höherer Vegetation. JM (in Martiško et
al. 1995) stellte sie im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung auf der Heide Havraníky und im angrenzenden
Waldrand mit einer Frequenz von 20,0 % fest, im Waldkomplex Braitava mit 10,0 %. JVa (in Martiško et al.
1995) führt in den Feldgehölzen auf den Brachen und
Heideflächen eine Dichte von 1,4 Paaren/10 ha an, auf
den Brachen und Heiden selbst 0,6 Paare/10 ha. In den
Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště
stellte er sie nur in den Laubwäldern mit einem Alter bis
10 Jahre (Vorwaldstufe) fest, und zwar in einer Dichte
von 4,1 Paaren/10 ha (sie war hier eine von nur drei verzeichneten Vogelarten) – die Art braucht lichte Waldkulturen mit einzelnen Sträuchern. Im Rahmen des
tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf den unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo und Hnanice
in den Jahren 2002–2011 wurde die Dorngrasmücke
an den einzelnen Punkten mit derselben durchschnittlichen Frequenz wie die Klappergrasmücke verzeichnet
– 11, 7 % (MV). Im NPT findet die Dorngrasmücke
kaum geeignete Habitate, Pollheimer (2001) gibt nur
5 (höchstens 10) Brutpaare auf verbrachten Wiesen und
verbuschten Schlagflächen an (0,04 Paare/10 ha).
Im Frühling taucht die Art im Verlauf des Monats
April im Untersuchungsgebiet auf, eine frühe Ankunft
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jen 5 (maximálně 10) hnízdících párů na okrajích luk
a pasekách (0,04 párů/10 ha).
Na jaře se pěnice hnědokřídlá ve sledovaném území
objevuje v průběhu dubna, brzký přílet byl zaznamenán
5. 4. 2007 – 2 ex. na Kraví hoře (VK).

Pěnice slavíková
Gartengrasmücke

wurde am 5. 4. 2007 verzeichnet – 2 Ind. in Kraví hora
(VK).
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Sylvia borin
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Pěnice slavíková je rozšířena v celé Evropě s výjimkou
nejjižnějších částí. Na východ zasahuje až po západní
Sibiř. V ČR se vyskytuje prakticky na celém území, spíše
v nižších a středních polohách (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku obývá řadu míst, patří tu k běžným
druhům.

Die Gartengrasmücke ist in ganz Europa mit Ausnahme
der südlichsten Teile verbreitet. Im Osten reicht sie bis
nach Westsibirien. In Tschechien kommt sie praktisch
auf dem gesamten Gebiet vor, mit einem Schwerpunkt
in niedrigeren und mittleren Lagen (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo bewohnt sie eine Reihe
von Lokalitäten und gehört hier zu den üblichen Arten.

Situace v NPP/NPT (56 údajů; Z–28/V–28)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí v celém sledovaném území.
Ve sledovaném území bývá pěnice slavíková zjišťována každoročně na řadě lokalit, přičemž výrazně převažují údaje z jeho lesnatých částí a okolí vod nad údaji
z otevřené krajiny (vřesoviště, Mašovická střelnice).
Hnízdění bylo dokladováno snůškou se třemi vejci, která
byla nalezena 23. 5. 1937 v Gránickém údolí, dnes je
uložena v JMM pod inv. č. 608 (Reiter 2002). Biotopové preference naznačují kvantitativní výzkumy z hnízdní
doby 1993 a 1994: při sčítání ptáků na bodovém transektu byla v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje zjištěna s frekvencí 11,7 %,
v lesním komplexu Braitava 27,5 % (JM in Martiško
et al. 1995). V rámci JPSP na bezlesých stanovištích mezi
Znojmem a Hnanicemi v letech 2002–2011 byla na
jednotlivých bodech zaznamenána s nízkou průměrnou
frekvencí 1,38 % (MV). JVa (in Martiško et al. 1995)
ji v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zjistil
v nejvyšší denzitě v nejmladších jehličnatých porostech – do 10 let věku 7,4 párů/10 ha, ve věku 11–20 let
6,4 párů/10 ha. Dále byla zastoupena už jen v listnatých
porostech věku 31–40 let v denzitě 3,6 párů/10 ha a jehličnatých porostech starších 80 let v denzitě 0,5 párů/10
ha. V mladých jehličnatých porostech a v uvedeném
věkovém stupni listnatých porostů patřila k dominantním druhům. Denzita přepočítaná na celý studovaný
lesní celek (cca 300 ha) činila 1,4 párů/10 ha (JVa in
litt.). Nízké zastoupení pěnice slavíkové zjistil stejný
autor při kvantitativním výzkumu avifauny v lesících

Situation im NPP/NPT
(56 Angaben; W–28/O–28)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig im ganzen Untersuchungsgebiet.
Die Gartengrasmücke wird im Untersuchungsgebiet
alljährlich an zahlreichen Lokalitäten verzeichnet, wobei
die Angaben aus bewaldeten Gebieten und aus der
Umgebung von Gewässern häufiger sind als Angaben aus
der offenen Landschaft (Heiden, Mašovická střelnice).
Eine Brut wurde durch ein Gelege mit 3 Eiern belegt,
das im Südmährischen Museum Znojmo zu finden ist
(Inventarnr. 608) und am 23. 5. 1937 im GránickéTal gefunden wurde (Reiter 2002). Die quantitativen
Untersuchungen aus der Brutzeit der Jahre 1993 und
1994 deuten die Habitat-Präferenzen an: während einer
Punkt-Stopp-Zählung auf der Heide Havraníky und
im angrenzenden Waldrand wurde sie mit einer Frequenz
von 11,7 % festgestellt, im Waldkomplex Braitava mit
27,5 % (JM in Martiško et al. 1995). Im Rahmen des
tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf den unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo und Hnanice
in den Jahren 2002–2011 wurde sie an den einzelnen
Punkten mit der niedrigen durchschnittlichen Frequenz
von 1,38 % verzeichnet (MV). JVa (in Martiško et
al. 1995) verzeichnete in den Wäldern zwischen dem
Mašovický-Bach und Hradiště ihre größte Dichte in
den jüngsten Nadelwaldflächen – bis 10 Jahre waren
es 7,4 Paare/10 ha, im Bestandsalter von 11–20
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na vřesovištích a úhorech – 0,5 párů/10 ha. Pollheimer (2001) v NPT zjistil pěnici slavíkovou převážně
v keřových porostech podél řeky Dyje a Fugnitze, její
početnost odhaduje na 9–10 párů.
Na jaře byla ve sledovaném území zjištěna nejdříve
28. 4. 2002 v lese za Lukovem směrem k Vraní skále
(VŠ).

Pěnice černohlavá
Mönchsgrasmücke

Jahren waren es 6,4 Paare/10 ha. Weiters war sie nur
mehr in den Laubwäldern mit einem Alter von 31–40
Jahren (3,6 Paare/10 ha) und in Nadelwäldern von
über 80 Jahren (0,5 Paare/10 ha) vertreten. In jungen
Nadelwäldern und in der angeführten Altersstufe der
Laubwälder gehörte sie zu den dominanten Arten. Umgerechnet auf den gesamten untersuchten Waldbestand
(ca. 300 ha) betrug die Dichte 1,4 Paare/10 ha (JVa in
litt.). Derselbe Autor stellte während der quantitativen Untersuchung der Avifauna in den Wäldchen auf
Heiden und Brachfeldern nur eine geringe Siedlungsdichte der Gartengrasmücke fest – 0,5 Paare/10 ha.
Pollheimer (2001) stellte die Art im NPT vorwiegend
in den Strauchbeständen entlang der Thaya und der
Fugnitz fest, ihre Zahl schätzt er auf 9–10 Paare.
Der Frühest dokumentierte Frühlingstermin war
im Untersuchungsgebiet der 28. 4. 2002, und zwar
im Wald hinter Lukov in Richtung zum Vraní-Felsen (VŠ).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál pěnice černohlavé se rozprostírá
v celé Evropě vyjma nejsevernějších částí, dále v Asii
až po západní Sibiř a v severní Africe. V ČR patří
mezi nejpočetnější druhy ptáků (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku je běžným, široce rozšířeným druhem.

Das Brutgebiet der Mönchsgrasmücke erstreckt sich
über ganz Europa mit Ausnahme der nördlichsten Teile,
weiters bis Westsibirien und Nordafrika. In Tschechien
gehört sie zu den häufigsten Vogelarten (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo ist die Art häufig und
weit verbreitet.
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Situace v NPP/NPT (165 údajů; Z–72/V–93)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí v celém sledovaném území.
Ve sledovaném území patří pěnice černohlavá
k běžným druhům. Její výskyt v okolí Znojma uvádí
již Peřinka (1904), snůška s 5 vejci byla nalezena
1. 5. 1939 v Trauznickém údolí, je dokladována v JMM
pod inv. č. 618 (Reiter 2002). Později bylo hnízdění
prokázáno např. nálezem hnízda se 3 vejci v hájku jihozápadně od Hnanic 5. 5. 2003 a čerstvého hnízda
(později se snůškou 5 vajec) tamtéž 6. 5. 2004, pozorováním rodinky (Ƃ s 5 juv.) na okraji Havranického
vřesoviště 31. 5. 2002 nebo nálezem hnízda s 5 vejci
v keři hlohu v lese u Kozích stezek 17. 5. 2005 (MV).
Zaznamenávána je v nejrůznějších biotopech v obcích
i volné krajině – v zahradách, zarostlých sadech, na vřesovišti, v břehových porostech, lesích apod., podmínkou
jejího výskytu je přítomnost keřů. Biotopové preference naznačují výsledky sčítání ptáků na bodovém transektu v roce 1993 v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje a v lesním komplexu Braitava,
kdy byla zjištěna s frekvencí 55,0 %, resp. 85,0 % (JM
in Martiško et al. 1995). JVa (in Martiško et al. 1995)
v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zjistil
pěnici černohlavou v nejvyšší denzitě v nejmladších
a nejstarších jehličnatých porostech – do 10 let věku
v denzitě 4,9 párů/10 ha, nad 70 let 4,2–4,6 párů/10 ha,
v listnatých lesích preferovala porosty ve věku 71–80 let
(obr. 49). Denzita přepočítaná na celý studovaný lesní
celek (cca 300 ha) činila 2,9 párů/10 ha, byla zde

Situation im NPP/NPT
(165 Angaben; W–72/O–93)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig im ganzen Untersuchungsgebiet.
Die Mönchsgrasmücke gehört im Untersuchungsgebiet zu den beinahe allgegenwärtigen Arten. Ihr
Vorkommen in der Umgebung von Znojmo führt
bereits Peřinka (1904) an, am 1. 5. 1939 wurde
im Trauznické-Tal ein Gelege mit 5 Eiern gefunden,
das im Südmährischen Museum unter der Inventarnummer 618 zu finden ist (Reiter 2002). Spätere
Nachweise der Brut stammen z. B. vom 5. 5. 2003,
an dem in einem Wäldchen südwestlich von Hnanice
ein Nest mit 3 Eiern gefunden wurde, ebendort wurde
am 6. 5. 2004 ein frisches Nest gefunden (später
mit einem Gelege von 5 Eiern), am 31. 5. 2002 wurde
am Rand der Heide Havraníky eine Familie beobachtet
(Ƃ mit 5 juv.) oder am 17. 5. 2005 wurde in einem
Weißdornstrauch im Wald bei Kozí stezky ein Nest
mit 5 Eiern gefunden (MV). Die Art wird in verschiedensten Habitaten in den Gemeinden und auch in der
offenen Landschaft verzeichnet – in Gärten, verwachsenen Obstgärten, auf Heiden, in der Ufervegetation
verschiedener Gewässer, Wäldern usw. Ihr Vorkommen
ist nur durch die Anwesenheit von Sträuchern als Neststandort bedingt. Die Ergebnisse der Punkt-Stopp-Zählungen aus dem Jahr 1993 deuten die Habitat-Präferenzen an – auf der Heide Havraníky und im angrenzenden
Waldrand bzw. im Waldkomplex Braitava wurde die Art
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Obr. 49. – Denzita pěnice černohlavé (párů/10 ha) v lesních porostech mezi Mašovicemi a Hradištěm v hnízdním období roku 1993
Abb. 49. – Dichte der Mönchsgrasmücke (Paare/10 ha) in den Wäldern zwischen Mašovice und Hradiště in der Brutzeit des Jahres 1993
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Obr. 50. – Početnost pěnice černohlavé zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší).
Abb. 50.– Quantität der Mönschsgrasmücke errichtet während der
JPSP im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren
2002–2011 (der höhere Wert von zwei Kontrollen in jedem
Jahr wurde verwendet)

sedmým nejhojnějším druhem (JVa in litt.). Stejný
autor dále srovnal avifaunu naprosto rozdílných biotopů
zalesněného, vlhkého údolí Gránického potoka a otevřených, teplých a suchých vřesovišť a úhorů – při
liniovém sčítání zjistil v prvním případě pěnici černohlavou ve vysoké denzitě 16,0 párů/10 ha, byla zde nejpočetnějším druhem (dominance 11,9 %), ve druhém
jen v denzitě 0,2 párů/10 ha. V rámci JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem a Hnanicemi v letech
2002–2011 byla na jednotlivých bodech zaznamenána s průměrnou frekvencí 58,9 % (MV), zjištěný trend
(obr. 50) koresponduje se situací v širším okolí. Pollheimer (2001) udává pro NPT denzitu 13,4 párů/10 ha,
což odpovídá rozdílu mezi biotopy zastoupenými
v obou částech sledovaného území.
Na jaře se pěnice černohlavá ve sledovaném území
objevuje koncem března a začátkem dubna, nejčasnější přílet byl zaznamenán 17. 3. 2002 v údolí Lukovského potoka (VŠ).
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mit einer Frequenz von 55,0 % bzw. 85,0 % festgestellt
(JM in Martiško et al. 1995). JVa (in Martiško et
al. 1995) verzeichnete in den Wäldern zwischen dem
Mašovický-Bach und Hradiště die größte Dichte der
Mönchsgrasmücke in den jüngsten und in den ältesten
Nadelwäldern – bis 10 Jahre waren es 4,9 Paare/10 ha,
im Bestandsalter von über 70 Jahren waren es 4,2 bis 4,6
Paare/10 ha, in den Laubwäldern zog die Art Bestände
mit einem Alter von 71–80 Jahren vor (Abb. 49). Umgerechnet auf das gesamte untersuchte Waldgebiet (ca.
300 ha) betrug die Dichte 2,9 Paare/10 ha Wald, die
Mönchsgrasmücke war hier die siebenthäufigste Art (JVa
in litt.). Derselbe Autor verglich weiters die Avifauna
der sehr unterschiedlichen Biotope des bewaldeten,
feuchten Tales des Gránický-Baches und der offenen,
warmen und trockenen Heideflächen und Brachen –
im Rahmen einer Linientaxierung stellte er die Mönchsgrasmücke im ersten Fall in einer hohen Dichte von
16,0 Paaren/10 ha fest, sie war hier die am zahlreichsten
vertretene Art (Dominanz von 11,9 %), im zweiten Fall
betrug die Dichte nur 0,2 Paare/10 ha. Im Rahmen des
tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf den unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo und Hnanice
in den Jahren 2002–2011 wurde sie an den einzelnen Punkten mit einer durchschnittlichen Frequenz
von 58,9 % verzeichnet (MV), der ermittelte Trend
(Abb. 50) korrespondiert mit der Situation in der
größeren Umgebung. Pollheimer (2001) gibt für den
NPT eine Dichte von 13,4 Paaren/10 ha an, was dem
Unterschied zwischen den Lebensräumen bzw. deren
Verteilung in beiden Einheiten des Untersuchungsgebietes entspricht.
Im Frühling kommt die Mönchsgrasmücke Ende
März und Anfang April im Untersuchungsgebiet an,
die früheste Ankunft wurde am 17. 3. 2002 im Tal des
Lukovský-Baches verzeichnet (VŠ).
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Budníček lesní
Waldlaubsänger
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Phylloscopus sibilatrix
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál budníčka lesního odpovídá v Evropě
oblastem s listnatým a smíšeným lesem. V Asii vybíhá až
po řeku Irtyš a zasahuje také do západní části Kavkazu.
V ČR hnízdí pravidelně a chybí jen v oblastech, které
jsou bezlesé (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je
ve vhodných biotopech běžným druhem.

Das Brutgebiet des Waldlaubsängers deckt sich
in Europa mit der Verbreitung der Laub- und Mischwäldern. In Asien reicht sein Areal bis zum Fluss Irtysch
und bis in den westlichen Kaukasus hinein. In Tschechien brütet er regelmäßig und fehlt nur in unbewaldeten
Gebieten (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo
ist er in geeigneten Lebensräumen eine häufige Art.

Situace v NPP/NPT (74 údajů; Z–50/V–24)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí v celém sledovaném území,
preferuje jeho západní část.
Budníček lesní ve sledovaném území pravidelně
hnízdí, hnízdění bylo prokázáno např. nálezem hnízda
se 6 pull. při cestě na Nový Hrádek 14. 6. 1991 (Šimek
1991), pozorováním rodinky s vyvedenými mláďaty
1. 6. 2005 na Braitavě (MV) nebo nálezem hnízda se
6 vejci v údolí Lukovského potoka 13. 5. 2010 (VB
in litt.). Je zaznamenáván prakticky ve všech listnatých i smíšených lesích území. JM (in Martiško et al.
1995) jej při sčítání ptáků na bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního
okraje v letech 1993 a 1994 zjistil s frekvencí 11,7 %,

Situation im NPP/NPT
(74 Angaben; W–50/O–24)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig im gesamten Untersuchungsgebiet, zieht seinen westlichen Teil vor.
Der Waldlaubsänger brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, Nachweise der Brut sind z. B. der
Fund eines Nestes mit 6 pull. am Weg nach Nový
Hrádek am 14. 6. 1991 (Šimek 1991), die Beobachtung einer Familie mit flüggen Jungvögeln am 1.
6. 2005 in Braitava (MV) oder der Fund eines Nestes
mit 6 Eiern im Tal des Lukovský-Baches am 13. 5.
2010 (VB in litt.). Er wird praktisch in allen Laub- und
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Obr. 51. – Denzita budníčka lesního (párů/10 ha) v lesních porostech mezi Mašovicemi a Hradištěm v hnízdním období roku 1993
Abb. 51. – Dichte des Waldlaubsängers (Paare/10 ha) in den Wäldern zwischen Mašovice und Hradiště in der Brutzeit des Jahres 1993
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v lesním komplexu Braitava 50,0 %. JVa (in Martiško
et al. 1995) pro lesíky na úhorech a vřesovištích udává
jeho denzitu 1,0 párů/10 ha. V lesích mezi Mašovickým
potokem a Hradištěm jej v nejvyšších denzitách zjistil
v jehličnatých i listnatých porostech starých 20 až 60 let
(6,6–9,1 párů/10 ha, s výjimkou listnatých porostů
5. věkového stupně – denzita 2,9 párů/10 ha). Překvapivě byl zaznamenán i v nejmladších jehličnatých porostech do 10 let věku, a to v nízké denzitě 0,8 párů/10 ha
(viz také obr. 51). Denzita přepočítaná na celý studovaný lesní celek (cca 300 ha) činila 4,3 párů/10 ha
a budníček lesní zde byl po pěnkavě obecné druhým
nejhojnějším druhem (JVa in litt.). Pollheimer (2001)
udává pro NPT vysokou hnízdní denzitu 7,1 párů/10 ha
s poukazem na vysoké zastoupení vhodných biotopů –
bukových a dubo-habrových porostů s řídkým nebo
chybějícím keřovým podrostem.
Na jaře se budníček lesní ve sledovaném území
objevuje v průběhu dubna, brzký přílet byl zaznamenán 10. 4. 2009 – 1 zp. ƃ v oblasti Lipina – Kirchenwald (MV).

Budníček menší
Zilpzalp
Phylloscopus collybita
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Mischwäldern des Untersuchungsgebietes verzeichnet.
JM (in Martiško et al. 1995) stellte ihn in den Jahren
1993 und 1994 im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung auf der Heide Havraníky und im angrenzenden
Waldrand mit einer Frequenz von 11,7 % fest, im Waldkomplex Braitava mit 50,0 %. JVa (in Martiško et al.
1995) führt in den Wäldchen auf den Brachen und Heideflächen eine Dichte von 1,0 Paaren/10 ha an. In den
Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště
wurde seine größte Dichte in Nadel- und Laubwäldern mit einem Alter von 20 bis 60 Jahren festgestellt
(6,6 – 9,1 Paare/10 ha, mit Ausnahme der Laubwälder
der 5. Altersstufe – 2,9 Paare/10 ha). Überraschenderweise wurde er auch in den jüngsten Nadelwäldern bis
10 Jahre verzeichnet, und zwar in einer geringen Dichte
von 0,8 Paaren/10 ha (siehe auch Abb. 51). Umgerechnet auf das gesamte untersuchte Waldgebiet (ca. 300 ha)
betrug die Dichte 4,3 Paare/10 ha Wald, der Waldlaubsänger war hier nach dem Buchfinken die zweithäufigste Art (JVa in litt.). Pollheimer (2001) gibt im NPT
eine hohe Siedlungsdichte von 7,1 Paaren/10 ha an und
verweist auf den hohen Anteil geeigneter Habitate –
Buchen- und Eichen-Hainbuchenwälder mit spärlicher
oder gänzlich fehlender Strauchschicht.
Im Frühling taucht der Waldlaubsänger im Verlauf des
Monats April im Untersuchungsgebiet auf, eine frühe
Ankunft wurde am 10. 4. 2009 verzeichnet – 1 singendes ƃ im Bereich Lipina – Kirchenwald (MV).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál budníčka menšího zabírá naprostou
většinu Evropy, značnou část Asie a severozápadní
Afriku. Na území ČR je rozšířen všude (Šťastný et al.
2006). Na Znojemsku se řadí k běžným druhům.

Das Brutgebiet des Zilpzalps umfasst fast ganz Europa,
einen erheblichen Teil Asiens und Nordwestafrika. In
Tschechien ist er überall verbreitet (Šťastný et al. 2006).
In der Region Znojmo gehört er zu den häufigen Arten.

Situace v NPP/NPT (168 údajů; Z–90/V–78)

Situation im NPP/NPT
(168 Angaben; W–90/O–78)

MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí v celém sledovaném území, zaznamenán od 6. března do 11. října.
Budníček menší je ve sledovaném území hojně rozšířeným, početně hnízdícím druhem. Hnízdění bylo
prokázáno v roce 1992 nálezem hnízda na Vraní
skále (ZT in Martiško et al. 1995). Zaznamenáván
je ve všech typech lesů, v sídlech i otevřené krajině.
JM (in Martiško et al. 1995) jej při sčítání ptáků na
bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje v letech 1993
a 1994 zjistil s frekvencí 28,3 %, v lesním komplexu
Braitava 67,5 %. JVa (in Martiško et al. 1995)
pro lesíky na úhorech a vřesovištích udává jeho denzitu
1,4 párů/10 ha, pro vřesoviště a úhory 0,1 párů/10 ha.
V lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm jej
zjistil ve výrazně nižších denzitách než budníčka lesního,
v rozmezí 0,6–5,1 párů/10 ha (obr. 52). Denzita přepočítaná na celý studovaný lesní celek (cca 300 ha) činila
2,5 párů/10 ha (JVa in litt.). V rámci JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem a Hnanicemi v letech
2002–2011 byl budníček menší na jednotlivých bodech
zaznamenán s průměrnou frekvencí 27,8 % (MV),

MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig im ganzen Untersuchungsgebiet, wurde vom 6. März bis zum 11. Oktober
verzeichnet.
Der Zilpzalp ist im Untersuchungsgebiet eine weit
verbreitete und häufige Brutvogelart. Eine Brut wurde
im Jahr 1992 durch den Fund eines Nestes am VraníFelsen nachgewiesen (ZT in Martiško et al. 1995). Er
wird in allen Waldtypen, in menschlichen Siedlungen
und auch in der offenen Landschaft verzeichnet. JM
(in Martiško et al. 1995) stellte ihn in den Jahren 1993
und 1994 im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung auf
der Heide Havraníky und im angrenzenden Waldrand
mit einer Frequenz von 28,3 % fest, im Waldkomplex
Braitava mit 67,5 %. JVa (in Martiško et al. 1995)
führt in den Wäldchen auf den Brachen und Heideflächen eine Dichte von 1,4 Paaren/10 ha an, auf den
Brachen und Heideflächen selbst 0,1 Paare/10 ha.
In den Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach und
Hradiště stellte er den Zilpzalp in wesentlich geringeren
Zahlen als den verwandten Waldlaubsänger fest, und
zwar in Abundanzen von 0,6–5,1 Paaren/10 ha (Abb.
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Obr. 49. – Denzita budníčka menšího (párů/10 ha) v lesních porostech mezi Mašovicemi a Hradištěm v hnízdním období roku 1993
Abb. 49. – Dichte des Zilpzalps (Paare/10 ha) in den Wäldern zwischen Mašovice und Hradiště in der Brutzeit des Jahres 1993
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Obr. 53. – Početnost budníčka menšího zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)

20

Abb. 53.– Quantität des Zilpzalps errichtet während der JPSP
im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–
2011 (der höhere Wert von zwei Kontrolem in jedem Jahr
wurde verwendet)
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zjištěný trend (obr. 53) odpovídá trendu let 1982–2010
v ČR. Pollheimer (2001) udává pro NPT u budníčka
menšího taktéž nižší denzitu než u budníčka lesního,
a to 6,2 párů/10 ha. Při sčítání ptáků na bodech zde byl
zaznamenán s frekvencí 85 % a patří k nejrozšířenějším
druhům území.
Na jaře se budníček menší ve sledovaném území
objevuje v průběhu března, brzký přílet byl zaznamenán
6. 3. 2007 – 1 zp. ƃ v lesích u Lukova (VŠ). Poslední
výskyt zaznamenal J. Havlíček (www.birds.cz/avif ) –
11. 10. 2010 u Hnanic.

Budníček větší
Fitis

52). Umgerechnet auf den gesamten untersuchten
Waldbestand (ca. 300 ha) betrug die Siedlungsdichte
2,5 Paare/10 ha (JVa in litt.). Im Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf den unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo und Hnanice in den
Jahren 2002–2011 wurde der Zilpzalp an den einzelnen Punkten mit einer durchschnittlichen Frequenz
von 27,8 % verzeichnet (MV), der festgestellte Trend
(Abb. 53) entspricht dem Trend in den Jahren 1982–
2010 in ganz Tschechien. Pollheimer (2001) führt
im NPT ebenfalls eine niedrigere Dichte des Zilpzalps
als des Waldlaubsängers an, und zwar 6,2 Paare/10 ha.
Während einer Punkttaxierung im Jahr 2000 wurde
er hier mit einer Frequenz von 85 % verzeichnet und
gehört zu den Arten im Gebiet mit der dichtesten Verbreitung und der höchsten Siedlungsdichte.
Im Frühling taucht der Zilpzalp im Monat März
im Untersuchungsgebiet auf, eine frühe Ankunft wurde
am 6. 3. 2007 verzeichnet – 1 singendes ƃ in den
Wäldern bei Lukov (VŠ). Die späteste Beobachtung
stammt vom 11. 10. 2010 bei Hnanice (J. Havlíček –
www.birds.cz/avif ).
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Phylloscopus trochilus
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Budníček větší je rozšířen ve značné části Evropy kromě
jihu. V Asii zasahuje daleko na Sibiř až po Čukotku.
V ČR patří mezi běžné druhy s rozšířením od nížin
po nejvyšší polohy (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku se řadí k běžným druhům.

Der Fitis ist in einem großen Teil Europas mit Ausnahme
des Südens verbreitet. In Asien reicht er bis weit
ins östliche Sibirien, bis Tschukotka hinein. In Tschechien gehört er zu den verbreiteten Arten, er ist von
den Niederungen bis in die höchsten Lagen zu finden
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo gehört
er zu den häufigen Arten.

Situace v NPP/NPT (81 údajů; Z–27/V–54)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Nejméně početný ze tří druhů budníčků, pravidelně hnízdí. Preferuje východní část sledovaného území.
Budníček větší ve sledovaném území pravidelně hnízdí,
hnízdění bylo prokázáno v roce 1991 nálezem hnízda
na Kraví hoře (ZT in Martiško et al. 1995). Ze všech tří
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Situation im NPP/NPT
(81 Angaben; W–27/O–54)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Die seltenste der drei Laubsängerarten (Waldlaubsänger, Zilpzalp, Fitis) im Gebiet, brütet
hier regelmäßig. Bevorzugt östlichen Teil des
Untersuchungsgebietes.
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Obr. 54. – Početnost budníčka většího zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
Abb. 54. – Quantität des Fitis errichtet während der JPSP im Transekt
Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011 (der höhere
Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde verwendet)

druhů budníčků je nejméně početný a nejméně rozšířený. JM (in Martiško et al. 1995) jej při sčítání ptáků na
bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště
a navazujícího lesního okraje v letech 1993 a 1994 zjistil
s frekvencí 43,3 %, v lesním komplexu Braitava 20,0 %.
JVa (in Martiško et al. 1995) ho v lesících na úhorech
a vřesovištích nezjistil, pro vřesoviště a úhory udává
denzitu 0,3 párů/10 ha. V lesích mezi Mašovickým
potokem a Hradištěm jej zjistil početně jen v nejmladších jehličnatých porostech do 10 let věku (v denzitě
10,7 párů/ha), přičemž zde byl budníček větší spolu se
strnadem obecným i druhem nejpočetněji zastoupeným
(dominance 20,6 %). Denzita přepočítaná na celý studovaný lesní celek (cca 300 ha) činila 1,7 párů/10 ha
(JVa in litt.). V rámci JPSP na bezlesých stanovištích
mezi Znojmem a Hnanicemi v letech 2002–2011 byl
budníček větší na jednotlivých bodech zaznamenán
s průměrnou frekvencí 9,17 % (MV), zjištěný trend
(obr. 54) odpovídá trendu let 1982–2010 v ČR. Pollheimer (2001) udává pro NPT jen 6–7 hnízdících
párů, druh zde nenachází vhodné biotopy.
Na jaře se budníček větší ve sledovaném území
objevuje v průběhu dubna, již 1. 4. 1992 byl 1 zp. ƃ
zjištěn u Lukova (VŠ).

Der Fitis brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet,
eine Brut wurde im Jahr 1991 durch den Fund eines
Nestes in Kraví hora nachgewiesen (ZT in Martiško et
al. 1995). Er ist unter den drei Laubsängern die Art mit
der geringsten Verbreitung und Bestandsgröße. JM (in
Martiško et al. 1995) fand ihn im Rahmen einer PunktStopp-Zählung auf der Heide Havraníky und im angrenzenden Waldrand in den Jahren 1993 und 1994 mit
einer Frequenz von 43,3 %, im Waldkomplex Braitava
mit 20,0 %. JVa (in Martiško et al. 1995) stellte ihn
in den Wäldchen auf den Brachen und Heideflächen
nicht fest, auf den Brachen und Heideflächen selbst gibt
er eine Dichte von 0,3 Paaren/10 ha an. In den Wäldern
zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště stellte er
die Art in größeren Zahlen nur in den jüngsten Nadelwäldern bis zu einem Alter von 10 Jahren fest (in einer
Dichte von 10,7 Paaren/ha), wobei der Fitis hier gemeinsam mit der Goldammer die am zahlreichsten
vertretene Art darstellte (Dominanz von 20,6 %). Umgerechnet auf den gesamten untersuchten Waldbestand
(ca. 300 ha) betrug die Dichte 1,7 Paare/10 ha (JVa
in litt.). Im Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf den unbewaldeten Standorten zwischen
Znojmo und Hnanice in den Jahren 2002–2011 wurde
der Fitis an den einzelnen Punkten mit einer durchschnittlichen Frequenz von 9,17 % verzeichnet (MV),
der festgestellte Trend (Abb. 54) entspricht dem Trend
in den Jahren 1982–2010 in ganz Tschechien. Pollheimer (2001) gibt im NPT nur 6–7 Brutpaare an, die Art
findet hier kaum geeigneten Lebensräume in den älteren
Waldbeständen vor.
Im Frühling taucht der Fitis im Verlauf des Monats
April im Untersuchungsgebiet auf, eine frühe Ankunft
wurde bereits am 1. 4. 1992 verzeichnet – 1 singendes ƃ
bei Lukov (VŠ).
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Králíček obecný
Wintergoldhähnchen
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Regulus regulus
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál králíčka obecného se rozprostírá v podstatné části Evropy, s výjimkou nejzazšího severu
a některých oblastí jihu, a v Asii až po oblast Omska
a Tobolska. V ČR se vyskytuje na většině území, více
ve středních a vyšších polohách (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku se řadí k běžným druhům.

Das Brutgebiet des Wintergoldhähnchens erstreckt sich
über einen wesentlichen Teil Europas mit Ausnahme
des höchsten Nordens und einiger Gebiete im Süden,
in Asien bis nach Omsk und Tobolsk. In Tschechien
kommt er auf dem Großteil des Gebietes vor, mit einem
Schwerpunkt in den mittleren und höheren Lagen
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo gehört er
zu den häufigen Arten.

Situace v NPP/NPT (63 údajů; Z–46/V–17)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt, preferuje západní část sledovaného území.
Kralíček obecný se ve sledovaném území vyskytuje
pravidelně, celoročně, nepatří však k hojným druhům.
Shromážděné údaje svědčí o tom, že je zde méně početný
než králíček ohnivý, podíl počtu záznamů obou druhů
v hnízdní době je cca 1 : 1,3 (celkem 71 záznamů).
Případů, kdy byl na téže lokalitě v hnízdní době zjištěn
králíček obecný a zároveň králíček ohnivý nebyl zaznamenán, bylo 12, opačných případů 19. Je vázán na jehličnaté nebo smíšené porosty, vzhledem k jejich distribuci v území nepřekvapí, že z 31 údajů o výskytu
v hnízdní době se jen 8 vztahuje k východní části sledovaného území. JVa (in Martiško et al. 1995) jej v lesích
mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zjistil pouze
v jehličnatých porostech starých 51–60 let v denzitě
2,8 párů/10 ha. V listnatých porostech Braitavy stáří
90–140 let jej JVa (in litt.) 24. 4. a 4.–5. 5. 2000 zjistil
s dominancí 1,2 %, zdržoval se zde na jednotlivých
smrcích či v jejich skupinách. V otevřené krajině vřesovišť a křovinatých stepí se v hnízdní době nevyskytuje – viz např. Valášek (2012a), bývá zde však zaznamenáván v zimě – 14. 12. 2004 byl 1 ex. zjištěn na Mašovické střelnici a 6 ex. na Havranickém vřesovišti (VŠ,
VK, VP, AR, JŠk, MV). Pollheimer (2001) odhaduje
početnost králíčka obecného v NPT na 17–20 párů
(tj. 0,13 párů/10 ha) s komentářem, že nízké zastoupení druhu vyplývá z jeho vazby na jehličnaté porosty,
které se v daném území vyskytují jen ostrůvkovitě a jsou
v rámci cílených opatření národního parku postupně
přeměňovány.
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Situation im NPP/NPT
(63 Angaben; W–46/O–17)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, zieht den westlichen
Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Das Wintergoldhähnchen kommt regelmäßig und
ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, gehört aber
nicht zu den häufigen Arten. Die verfügbaren Angaben
zeugen davon, dass es hier weniger zahlreich als das
Sommergoldhähnchen ist, die Anteile der Angaben
beider Arten während der Brutzeit sind etwa 1 : 1,3
(insgesamt 71 Angaben). Es gab 12 Fälle, an denen an
einer Lokalität während der Brutzeit nur das Wintergoldhähnchen und nicht das Sommergoldhähnchen
festgestellt wurde, umgekehrt waren es jedoch 19 Fälle.
Die Art ist an Nadel- oder Mischwälder gebunden,
in Anbetracht der Verteilung dieser Biotope im Untersuchungsgebiet ist es nicht überraschend, dass nur
8 der insgesamt 31 Angaben während der Brutzeit aus
dem östlichen Teil stammen. JVa (in Martiško et al.
1995) stellte das Wintergoldhähnchen in den Wäldern
zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště nur
in Nadelwäldern im Alter von 51–60 Jahren fest, und
zwar in einer Dichte von 2,8 Paaren/10 ha. In den Laubwäldern in Braitava mit einem Alter von 90–140 Jahren
wurde es von JVa (in litt.) am 24. 4. und 4.–5. 5. 2000
mit einer Dominanz von 1,2 % festgestellt, es hielt sich
hier auf vereinzelten Fichten oder Fichtengruppen auf.
In der offenen Landschaft der Heide und Strauchsteppe
kommt es während der Brutzeit nicht vor – siehe z. B.
Valášek (2012a), es wird hier aber im Winter verzeichnet – am 14. 12. 2004 wurde 1 Ind. in Mašovická
střelnice und 6 Ind auf der Heide Havraníky festgestellt (VŠ, VK, VP, AR, JŠk, MV). Pollheimer (2001)
schätzt die Zahlen des Wintergoldhähnchens im NPT
auf 17–20 Paare (dh. 0,13 Paare/10 ha) und führt an,
dass die geringe Anwesenheit der Art mit ihrer Bindung
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an Nadelwälder zusammenhängt, die im betreffenden
Gebiet verinselt vorkommen und durch das Lebensraummanagement seit der Gründung des Nationalparks
sukzessive umgewandelt werden.
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Králíček ohnivý
Sommergoldhähnchen
Regulus ignicapilla
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál králíčka ohnivého zahrnuje Evropu
bez Skandinávie, Irska, severní poloviny Anglie, Pobaltských států, Ruska, Běloruska a Ukrajiny, mimoto žije
také v Malé Asii a v části severní Afriky. V ČR je běžně
rozšířen (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří
mezi běžné druhy.

Das Brutgebiet des Sommergoldhähnchens umfasst
Europa mit Ausnahme von Skandinavien, Irland, der
nördlichen Hälfte Englands, der baltischen Staaten,
Russland, Weißrussland und der Ukraine, außerdem
lebt es noch in Kleinasien und in einem Teil Nordafrikas. In Tschechien ist es häufig (Šťastný et al. 2006).
In der Region Znojmo gehört es zu den üblichen Arten.

Situace v NPP/NPT (40 údajů; Z–34/V–6)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí, je zaznamenáván častěji než
králíček obecný. Preferuje západní část sledovaného území.
Králíček ohnivý ve sledovaném území pravidelně
hnízdí, hnízdění bylo prokázáno 8. 5. 2011 v údolí Hamerského potoka. Byla zde pozorována samice zalétající s potravou k hnízdu, které bylo umístěno v koncové
části spodní větve mohutného smrku cca 14 m nad zemí.
Smrk rostl v okraji porostu ve svahu nad potokem (VŠ).
Králíček ohnivý je v NPP/NPT početnější než králíček
obecný (viz komentář k předchozímu druhu). JVa
(in Martiško et al. 1995 a in litt.) jej v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm (celkem cca 300 ha)
v roce 1993 zjistil v denzitě 0,7 párů/10 ha, králíčka
obecného v denzitě 0,1 párů/10 ha. JM (in Martiško
et al. 1995) ho při sčítání ptáků na bodovém transektu v lesním komplexu Braitava v letech 1993 a 1994
pozoroval dvakrát (frekvence 5,0 %), králíčka obecného
nezjistil vůbec. V listnatých porostech s vtroušenými smrky stáří 90–140 let téhož lesního celku jej JVa
(in litt.) 24. 4. a 4.–5. 5. 2000 zaznamenal s dominancí 0,4 %, králíčka obecného nepozoroval. Pollheimer
(2001) zjistil králíčka ohnivého také ve vyšší početnosti než králíčka obecného, pro NPT udává 23–25 hnízdících párů (tj. 0,18 párů/10 ha). Zjištěný rozdíl vysvětluje větší tolerancí králíčka ohnivého k výskytu listnatých

Situation im NPP/NPT
(40 Angaben; W–34/O–6)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig, wird öfter als das Wintergoldhähnchen verzeichnet. Zieht den westlichen Teil
des Untersuchungsgebietes vor.
Das Sommergoldhähnchen brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, ein entsprechender Nachweis wurde
am 8. 5. 2011 im Tal des Hamerský-Baches erbracht.
Hier wurde ein Weibchen beobachtet, das mit Nahrung
zu einem Nest flog, das sich in ca. 14 m Höhe am endständigen Teil des unteren Astes einer mächtigen Fichte
befand. Die Fichte wuchs am Rand eines Bestandes
am Hang oberhalb des Baches (VŠ). Das Sommergoldhähnchen ist im NPP/NPT häufiger als das Wintergoldhähnchen (siehe Kommentar zur vorigen Art). JVa
(in Martiško et al. 1995 und in litt.) stellte es im Jahr
1993 in den Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach
und Hradiště (insgesamt ca. 300 ha) in einer Dichte von
0,7 Paaren/10 ha fest, das Wintergoldhähnchen mit nur
0,1 Paar/10 ha. JM (in Martiško et al. 1995) stellte es
im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung in den Jahren
1993 und 1994 im Waldkomplex Braitava zweimal fest
(Frequenz von 5,0 %), das Wintergoldhähnchen verzeichnete er überhaupt nicht. JVa (in litt.) verzeichnete es am 24. 4. und am 4.–5. 5. 2000 in Laubwäldern
mit eingestreuten Fichten mit einem Alter von 90–140
Jahren in demselben Waldkomplex mit einer Dominanz
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stromů, takže obývá i smíšené porosty, kde se jehličnaté
stromy vyskytují jen jednotlivě.
Přílet králíčka ohnivého do sledovaného území je zaznamenáván od druhé poloviny března, nejčasnějším údajem je pozorování 1 zp. ƃ v údolí Lukovského
potoka 17. 3. 2002 (VŠ).

Lejsek šedý
Grauschnäpper

von 0,4 %, das Wintergoldhähnchen beobachtete er
überhaupt nicht. Pollheimer (2001) stellte das Sommergoldhähnchen ebenfalls in größeren Zahlen als das
Wintergoldhähnchen fest, für den NPT gibt er 23–25
Brutpaare an (dh. 0,18 Paare/10 ha). Den ermittelten
Unterschied erklärt er mit der größeren Toleranz des
Sommergoldhähnchens zur Anwesenheit von Laubbäumen, es bewohnt auch Mischwälder, in denen Nadelbäume nur vereinzelt vorkommen.
Die Ankunft des Sommergoldhähnchens im Untersuchungsgebiet wird ab der zweiten Märzhälfte verzeichnet, die früheste Angabe ist die Beobachtung von 1 singendem ƃ vom 17. 3. 2002 im Tal des Lukovský-Baches
(VŠ).
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Muscicapa striata
Allgemeines Vorkommen
Der Grauschnäpper brütet in ganz Europa, Nordwestafrika und Südwestasien. Auf dem Gebiet Tschechiens ist
er ziemlich regelmäßig verbreitet, gehört aber nirgends
zu den häufigen Arten (Šťastný et al. 2006). Er bewohnt
die ganze Region Znojmo und ist hier teilweise häufig.

Situation im NPP/NPT
(41 Angaben; W–20/O–21)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig, aber nicht besonders zahlreich im gesamten Untersuchungsgebiet.

Výskyt v širším kontextu
Lejsek šedý hnízdí v celé Evropě, severozápadní Africe
a jihozápadní Asii. Na území ČR je rozšířen vcelku rovnoměrně, nikde však nepatří mezi hojné druhy (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku je běžný, obývá celou tuto
oblast.

Situace v NPP/NPT (41 údajů; Z–20/V–21)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně, leč nepříliš početně hnízdí po celém
sledovaném území.
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Der Grauschnäpper brütet schon seit langem und
regelmäßig im Untersuchungsgebiet, davon zeugt ein
Gelege mit 6 Eiern, das am 6. 6. 1937 im GránickéTal gefunden wurde und sich heute unter der Inventarnummer 587 im Südmährischen Museum befindet
(Reiter 2002), oder der Fund eines Nests mit 5 Eiern
auf einer Kiefer, 2 m hoch, ebendort am 20. 4. 1949
(Hanák 2004). Später gelangen Brutnachweise z. B. im
Jahr 1994 durch den Fund eines Nestes in einer Halbhöhle in einer Erle in Havraníky (Fiala et al. 2007), ein
weiteres wurde am 20. 5. 2005 oberhalb der Verzweigung
eines tief ansetzenden Lindenastes auf dem Friedhof in
Vranov gefunden (VŠ). Im NPP/NPT besiedelt der
Grauschnäpper Ortschaften, die galerieartige Vegetation
entlang der Thaya (zwischen den Mündungen der Bäche
Klaperův und Žlebský wurden am 17. 5. 2005 von VŠ
8 singende ƃ festgestellt) und auch andere Bestände an
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Lejsek šedý ve sledovaném území dlouhodobě pravidelně hnízdí, jak o tom svědčí snůška se 6 vejci nalezená
6. 6. 1937 v Gránickém údolí, dnes umístěná v JMM
pod inv. č. 587 (Reiter 2002), nebo nález hnízda
s 5 vejci na borovici, 2 m vysoko, 20. 4. 1949 tamtéž
(Hanák 2004). Později bylo hnízdění prokázáno např.
nálezem hnízda v polodutině olše v Havraníkách v roce
1994 (Fiala et al. 2007) nebo nad rozvětvením vodorovné spodní větve lípy na hřbitově ve Vranově nad
Dyjí 20. 5. 2005 (VŠ). V NPP/NPT osidluje lejsek šedý
obce, galeriové porosty podél řeky Dyje (mezi ústím
Klaperova a ústím Žlebského potoka bylo 17. 5. 2005
zjištěno 8 zp. ƃ, VŠ) nebo i u jiných vod a jiné starší,
především listnaté, nezapojené lesy po celém území. JVa
(in Martiško et al. 1995) jej v lesích mezi Mašovickým
potokem a Hradištěm v roce 1993 zjistil v jehličnatých
porostech starších 60 let a v listnatých porostech starších
40 let v denzitě 1,8–4,4 párů/10 ha, denzita přepočítaná na celý lesní celek (cca 300 ha) činila 1,9 párů/10 ha
(JVa in litt.). Pollheimer (2001) pro NPT odhaduje
velikost populace lejska šedého na 23–24 párů (cca
0,18 párů/10 ha).
Ve sledovaném území je lejsek šedý na jaře zaznamenáván od května, nejranější výskyt byl registrován
1. 5. 2010 v lese mezi Příčkami a Podmolím (VŠ).

Lejsek malý
Zwergschnäpper

Gewässern und andere ältere Wälder, besonders lichte
Laubwälder auf dem gesamten Gebiet. JVa (in Martiško
et al. 1995) stellte ihn im Jahr 1993 in den Wäldern
zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště in Nadelwäldern mit einem Alter von mehr als 60 Jahren und
in Laubwäldern von mehr als 40 Jahren fest, und zwar
in einer Dichte von 1,8–4,4 Paaren/10 ha, umgerechnet auf den gesamten Waldkomplex (ca. 300 ha) betrug
die Dichte 1,9 Paare/10 ha (JVa in litt.). Pollheimer
(2001) schätzt die Populationsgröße des Grauschnäppers im NPT auf 23–24 Paare (ca. 0,18 Paare/10 ha).
Im Untersuchungsgebiet wird der Grauschnäpper
im Frühling ab Mai verzeichnet, die früheste Beobachtung fand am 1. 5. 2010 im Wald zwischen Příčky und
Podmolí statt (VŠ).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál lejska malého se rozprostírá od střední
Evropy po Kamčatku, Sachalin a severozápadní Čínu.
V ČR je rozšířen roztroušeně až ostrůvkovitě ve zřejmé
závislosti na vhodném hnízdním prostředí (Šťastný et
al. 2006). Na Znojemsku nebyl mimo NPP zjištěn.

Das Brutgebiet des Zwergschnäppers reicht von Mitteleuropa bis Kamtschatka, Sachalin und Nordwestchina.
In Tschechien ist er verstreut bis inselförmig verbreitet
und ist direkt von geeigneten Bruthabitaten abhängig
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo wurde er
außerhalb des NPP nicht verzeichnet.

Situace v NPP/NPT (23 údajů; Z–23/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Do roku 2005 hnízdilo cca 5 párů, později nezaznamenán.
Lejsek malý patří k nejvzácnějším pěvcům sledovaného území. Jeho hnízdění prokázal ZT (in litt.), který
20. 7. 1996 našel hnízdo se 3 pull. v lesních porostech
Braitavy, na jediné tradiční lokalitě výskytu druhu v NPP.
Poprvé jej zde zaznamenali 8. 5. 1985 Fiala et al. (2007),
maximálně bylo zjištěno 5 zp. ƃ – 17.–18. 5. 1993
(JM in Martiško et al. 1995) a 17. 5. 1995 (DH a B.

Situation im NPP/NPT
(23 Angaben; W–23/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Bis zum Jahr 2005 brüteten ca. 5 Paare, später
wurde er nicht mehr verzeichnet.
Der Zwergschnäpper gehört zu den seltensten Singvögeln im Untersuchungsgebiet. Ein Brutnachweis gelang
ZT (in litt.), der am 20. 7. 1996 in den Waldbeständen in Braitava ein Nest mit 3 pull. fand – dies ist die
einzige traditionelle Lokalität, an der die Art im NPP
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Jagoš in Martiško 1996). V roce 1996 zaznamenal AR
15., 21. a 25. 5. 3 zp. ƃ, zřejmě se nejednalo o stejné
jedince. V dalších letech však počet pozorování výrazně
klesl, byl zjištěn jen 1 ex. nebo 1 zp. ƃ – 23. 5. 2002
a 25. 5. 2003 (Fiala et al. 2007) a 1. 6. 2005 (MV),
později tu už nebyl zaznamenán. Pokud autoři uvedli
bližší popis místa výskytu lejska malého, vždy se jednalo
o starý listnatý les na pravém břehu řeky Dyje nebo
ve svahu nad ním mezi lávkou u Zadních Hamrů
a místem, kde se k řece přibližuje státní hranice s Rakouskem. Ojediněle byl druh zaznamenán i jinde:
17. 5. 1984 1 ex. na Ledových slujích (PMa in litt.),
5. 6. 2000 2 zp. ƃ v čížovském polesí na lokalitě Hamry
(Fiala et al. 2007), 17. 5. 2005 1 zp. ƃ u Širokého pole
(MV) a 11. 6. 2005 1 zp. ƃ ve vysokém lese v ústí rokle
na Příčkách (VŠ). Poslední uvedený údaj je dosud posledním zjištěným výskytem lejska malého ve sledovaném území. Pollheimer (2001) udává pro NPT 3 teritoria, všechna u pravého břehu Dyje: asi 500 m proti
proudu od ústí Ochsengraben, pod Umlaufem v jeho
východní části a asi v polovině mezi Novohrádeckým
mlýnem a ústím Žlebského potoka. Polohu tradičního
hnízdiště a lokalizaci zpívajících samců zjištěných mimo
ně přibližuje obr. 55.

vorkommt. Das erste Mal wurde der Zwergschnäpper
hier am 8. 5. 1985 von Fiala et al. (2007) verzeichnet, es wurden höchstens 5 singende ƃ festgestellt, und
zwar am 17.–18. 5. 1993 (JM in Martiško et al. 1995)
und am 17. 5. 1995 (DH und B. Jagoš in Martiško
1996). Im Jahr 1996 verzeichnete AR am 15., 21. und
25. 5. jeweils 3 singende ƃ, wahrscheinlich handelte es
sich nicht um dauerhaft anwesende Exemplare. In den
folgenden Jahren sank die Zahl der Beobachtungen
stark ab, es wurden nur einzelne Ind. oder einzelne
singende Männchen festgestellt – am 23. 5. 2002 und
am 25. 5. 2003 (Fiala et al. 2007) und am 1. 6. 2005
(MV), später wurde er hier nicht mehr verzeichnet.
Soweit die Autoren eine nähere Beschreibung der Lokalität angegeben hatten, an der der Zwergschnäpper
beobachtet worden war, handelte es sich immer um alte
Laubwälder am rechten Ufer der Thaya oder am darüber
liegenden Hang, zwischen der Brücke bei Zadní Hamry
und der Stelle, wo sich die österreichische Grenze
an den Fluss annähert. Vereinzelt wurde die Art auch
an anderen Stellen verzeichnet: am 17. 5. 1984 1 Ind.
in Ledové sluje (PMa in litt.), am 5. 6. 2000 2 singende
ƃ an der Lokalität Hamry im Forstgebiet Čížov (Fiala
et al. 2007), am 17. 5. 2005 1 singendes ƃ bei Široké
pole (MV) und am 11. 6. 2005 1 singendes ƃ im hohen

Obr. 55. – Lokalizace tradičního hnízdiště a jednotlivých zpívajících samců mimo ně ve sledovaném území v letech 1984–2011
Abb. 55. – Die Lokalisation des traditionellen Brutplatzes und der einzelnen singenden Männchen auβer dem Brutplatz im Untersuchungsgebiet
in den Jahren 1984–2011
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Ze zimovišť se lejsek malý vrací pozdě, samec zpívající
29. 4. 2001 v jilmovém hájku u ústí Klaperova potoka
(VŠ) byl výjimečně rychlý.

Lejsek bělokrký
Halsbandschnäpper

Wald an der Mündung der Schlucht in Příčky (VŠ).
Die letztere Angabe stellt bisher auch die letzte Beobachtung des Zwergschnäppers im Untersuchungsgebiet
dar. Pollheimer (2001) gibt im NPT 3 Territorien an,
alle am rechten Thayaufer: ungefähr 500 m stromaufwärts von der Mündung des Ochsengrabens, unterhalb
des Umlaufes in seinem östlichen Teil und ungefähr
in der Mitte zwischen der Novohrádecký-Mühle und
der Mündung des Žlebský-Baches. Die Lage des traditionellen Brutplatzes und die Lokalisierung der außerhalb
dieser Stelle verzeichneten singenden Männchen ist
in Abb. 55 zu sehen.
Aus den Winterquartieren kehrt der Zwergschnäpper
erst spät zurück, das Männchen, das am 29. 4. 2001
in einem Ulmenhain an der Mündung des KlaperůvBaches sang (VŠ), war außergewöhnlich früh zurück
gekehrt.
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Allgemeines Vorkommen
Der Halsbandschnäpper ist in Mittel- und Osteuropa
verbreitet. Seine Siedlungsdichte in Tschechien nimmt
von Südosten nach Nordwesten ab (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo gehört er eher zu den
üblichen Arten.

Situation im NPP/NPT
(80 Angaben; W–49/O–31)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Výskyt v širším kontextu
Lejsek bělokrký je rozšířen ve střední a východní Evropě.
V ČR obsazenost území i početnost klesá od jihovýchodu na severozápad (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
patří spíše k druhům početným.

Situace v NPP/NPT (80 údajů; Z–49/V–31)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí ve starších listnatých lesích
celého sledovaného území.
První výskyt lejska bělokrkého ve sledovaném území
udává P. Hanák, který jej 6. 5. 1952 zjistil v Mločím
údolí (Hanák 2004). Hnízdění bylo doloženo např.

Brütet regelmäßig in älteren Laubwäldern
im gesamten Untersuchungsgebiet.
Das erste Vorkommen des Halsbandschnäppers
im Untersuchungsgebiet gibt P. Hanák an, der ihn
am 6. 5. 1952 im Salamandertal feststellte (Hanák
2004). Die Brut wurde z. B. durch den Fund jeweils
einer besetzten Bruthöhle am 11. 5. 1997 in der
Umgebung von Čížov (ZT in litt.) und am 9. 5. 2007
im Trauznické-Tal (VK) bestätigt, oder auch durch die
Beobachtung einer Familie mit flüggem Nachwuchs
am 31. 5. 2003 auf den Papírenské-Felsen (VK, JaP).
JM (in Martiško et al. 1995) stellte ihn im Rahmen
einer Punkt-Stopp-Zählung im Waldkomplex Braitava
in den Jahren 1993 und 1994 mit einer Frequenz von
12,5 % fest. JVa (in Martiško et al. 1995) stellte den
Halsbandschnäpper in den Wäldern zwischen dem
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nálezem obsazené dutiny 11. 5. 1997 na Čížovsku (ZT
in litt.) a 9. 5. 2007 v Trauznickém údolí (VK) nebo pozorováním rodinky s vyvedenými mláďaty 31. 5. 2003
na Papírenských skalách (VK, JaP). JM (in Martiško
et al. 1995) jej při sčítání ptáků na bodovém transektu v lesním komplexu Braitava v letech 1993 a 1994
zjistil s frekvencí 12,5 %. V lesích mezi Mašovickým
potokem a Hradištěm jej JVa (in Martiško et al. 1995)
v roce 1993 zaznamenal jen v nejstarších jehličnatých
porostech (denzita 1,0 párů/10 ha) a v listnatých porostech starších 50 let v denzitě 1,8–4,6 párů/10 ha.
Denzita přepočítaná na celý studovaný lesní celek
(cca 300 ha) činila 1,3 párů/10 ha (JVa in litt.). Pollheimer (2001) odhaduje pro NPT cca 80 hnízdících
párů (0,6 párů/10 ha) a označuje národní park za významnou lokalitu pro daný druh.
Na jaře se lejsek bělokrký objevuje v průběhu
dubna, ve sledovaném území byl zaznamenán nejdříve
16. 4. 2006 na návsi v Konicích (VK), na hnízdišti
17. 4. 2010 v lese u Schwalbenfelsen (VŠ).

Lejsek černohlavý
Trauerschnäpper

Mašovický-Bach und Hradiště im Jahr 1993 nur in den
ältesten Nadelwäldern (Dichte von 1,0 Paaren/10 ha)
und in Laubwäldern mit einem Alter von mehr als
50 Jahren (1,8–4,6 Paare/10 ha) fest. Umgerechnet auf
den gesamten untersuchten Waldbestand (ca. 300 ha)
betrug die Dichte 1,3 Paare/10 ha (JVa in litt.). Pollheimer (2001) schätzt im NPT ca. 80 Brutpaare
(0,6 Paare/10 ha) und bezeichnet den Nationalpark als
bedeutendes Vorkommen in Österreich.
Im Frühling taucht der Halsbandschnäpper im Verlauf
des Monats April auf, im Untersuchungsgebiet wurde
er am frühesten am 16. 4. 2006 auf dem Dorfplatz
in Konice (VK) verzeichnet, die früheste Beobachtung
am Brutplatz stammt vom 17. 4. 2010 im Wald beim
Schwalbenfelsen (VŠ).
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Ficedula hypoleuca
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Lejsek černohlavý hnízdí souvisle ve velké části Evropy,
chybí na jihu a jihovýchodě. Dále je rozšířen v západní
Asii po Altaj a v severní Africe. V ČR je hojnější v severní
části území, na jihu je jeho výskyt ostrůvkovitý a řídký
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku hnízdí vzácně,
častěji je zaznamenáván na tahu.

Der Trauerschnäpper brütet zusammenhängend
in einem großen Teil Europas und fehlt nur im Süden
und Südosten. Weiters ist er in Westasien bis zum Altaigebirge und in Nordafrika verbreitet. In Tschechien ist
er im nördlichen Teil des Gebietes häufiger, im Süden ist
sein Vorkommen inselförmig und selten (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo brütet er selten, häufiger
wird er während des Zuges verzeichnet.

Situace v NPP/NPT (18 údajů; Z–11/V–7)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: nepravidelně hnízdí, zalétá za potravou
Vzácně hnízdí jednotlivé páry, nepravidelně je zaznamenáván na jarním tahu.
Lejsek černohlavý patří mezi vzácné druhy sledovaného území. Hnízdění bylo prokázáno jen jednou, když
Tunka (1994) našel 8. 6. 1993 u Hardeggu hnízdo se
7 pull. V době hnízdění byl lejsek černohlavý v NPP/
NPT zjištěn ještě několikrát, z toho ve dvou případech na stejné lokalitě v daném roce opakovaně: 17. 5.
a 11. 6. 2005 zpívající, resp. lovící samec v suťovém
porostu pod Vraní skálou (VŠ) a 7. a 21. 5. 2011 1 zp.
ƃ v údolí přítoku Daníže severozápadně od Hnanic
(VŠ, resp. MV). Zpívajícího samce v hnízdním období
zaznamenali dále Fiala et al. (2007) 26. 5. 1992
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Situation im NPP/NPT
(18 Angaben; W–11/O–7)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: unregelmäßiger Brutvogel, Nahrungsgast
Selten brüten einzelne Paare, die Art wird auch
unregelmäßig während des Frühlingszuges
verzeichnet.
Der Trauerschnäpper gehört im Untersuchungsgebiet
zu den seltenen Arten. Ein Brutnachweis gelang nur
einmal, als Tunka (1994) am 8. 6. 1993 bei Hardegg
ein Nest mit 7 pull. fand. Im NPP/NPT wurde der
Trauerschnäpper noch einige Male während der
Brutzeit verzeichnet, davon in zwei Fällen wieder-
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u Papírny a ve stejné oblasti i JM (in Martiško et al.
1995) 24. 5. 1993, 3. 6. 2002 u Hardeggu A. Ranner
(in Anonymus 2002) a 1. 6. 2005 (hnědý ex.) v porostech Braitavy VP (in verb.). Do doby tahu spadá pozorování 1 ex. 2. 5. 1985 na Braitavě (Fiala et al. 2007),
30. 4. 1990 u Nového Hrádku (VŠ in Martiško et al.
1995), 5. 5. 2010 u Čížova (TK in litt.) a 27. 4. 2011
u pravostranného přítoku Znojemské přehrady (MV).
Pollheimer (2001) udává pro NPT dvě teritoria lejska
černohlavého s tím, že hnízdní status tohoto druhu je
nejasný.

Mlynařík
dlouhoocasý
Schwanzmeise

holt in demselben Jahr und an derselben Lokalität.
Am 17. 5. und am 11. 6. 2005 wurde in der Geröllforest unterhalb des Vraní-Felsens ein singendes bzw.
jagendes Männchen verzeichnet (VŠ) und am 7. und
21. 5. 2011 noch jeweils 1 singendes ƃ im Tal eines Zuflusses des Daníž-Baches nordwestlich von Hnanice (VŠ
bzw. MV). Jeweils ein singendes Männchen während
der Brutzeit verzeichneten weiters Fiala et al. (2007)
am 26. 5. 1992 bei Papírna und in demselben Gebiet
auch JM (in Martiško et al. 1995) am 24. 5. 1993,
A. Ranner am 3. 6. 2002 bei Hardegg (in Anonymus
2002) und VP (in verb.) am 1. 6. 2005 (braunes Ind.)
in der Wäldern in Braitava. In die Zeit des Zuges fallen
die Beobachtungen von jeweils 1 Ind. am 2. 5. 1985
in Braitava (Fiala et al. 2007), am 30. 4. 1990 bei Nový
Hrádek (VŠ in Martiško et al. 1995), am 5. 5. 2010
bei Čížov (TK in litt.) und am 27. 4. 2011 an einem
rechtsseitigen Zufluss des Stausees Znojmo (MV).
Pollheimer (2001) gibt im NPT zwei Territorien des
Trauerschnäppers an und ergänzt, dass der Brutstatus
dieser Art unklar ist.
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Aegithalos caudatus
Allgemeines Vorkommen
Die Schwanzmeise brütet in ganz Eurasien von Portugal
bis Kamtschatka, nach Süden bis nach Mittelchina und
Iran. In Tschechien ist sie recht regelmäßig verbreitet,
am häufigsten ist sie in den niedrigen Lagen (Šťastný
et al. 2006). In der Region Znojmo gehört sie zu den
üblichen, wenn auch nicht besonders zahlreich vertretenen Vogelarten.

Situation im NPP/NPT
(104 Angaben; W–58/O–46)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Výskyt v širším kontextu
Mlynařík dlouhoocasý hnízdí v celé Eurasii od Portugalska po Kamčatku, na jih po střední Čínu a Írán. V ČR
se vyskytuje vcelku rovnoměrně, nejhojněji v nižších
polohách (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří
k běžným, třebaže nijak početným druhům ptáků.

Situace v NPP/NPT (104 údajů; Z–58/V–46)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí

Regelmäßig brüten 35–40 Paare, überwintert.
Die Schwanzmeise brütet regelmäßig, aber nur
in geringen Zahlen im Untersuchungsgebiet. Es liegen
zahlreiche Brutnachweise vor, meist werden Familien
mit flüggen Jungvögeln beobachtet. Außerdem existieren Beobachtungen, die eine genauere Lokalisierung des
Brutplatzes ermöglichen, einige der ersten sind der Fund
eines Nestes mit 8 pull., 2,5 m hoch auf einer Weide,
am 26. 4. 1948 im Trauznické-Tal oder ein Nest mit
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Pravidelně hnízdí 35–40 párů, zimuje.
Mlynařík dlouhoocasý ve sledovaném území pravidelně, leč nepočetně hnízdí. Hnízdění bylo prokázáno mnohokrát, nejčastěji jsou zaznamenávány
rodinky s vyvedenými mláďaty. Mimoto existují pozorování umožňující přesněji lokalizovat místo hnízdění,
k prvním patří nález hnízda s 8 pull. na vrbě 2,5 m
vysoko 26. 4. 1948 v Trauznickém údolí nebo hnízda
s 8 vejci na akátu 3,5 m vysoko 20. 4. 1949 u Konic
(Hanák 2004). Nověji byla stavba hnízda zaznamenána např. 24. 4. 2001 na Havranickém vřesovišti, 26. 3. 2005 na Braitavě proti Ledovým slujím (VŠ)
nebo 21. 4. 2006 na Kozích stezkách (AR), 19. 4. 2005
bylo u popické kaple nalezeno čerstvě dostavěné hnízdo
v keři janovce, 1,7 m nad zemí (VŠ, MV), 29. 4. 2010
byl na Kraví hoře pozorován pár krmící mláďata (VŠ)
a v květnu 2011 oznámil nález obsazeného hnízda
v zahradě v Popicích PBí (in verb.). Z některých částí
území jsou údaje o výskytu mlynaříka velmi sporé – například v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm JVa (in litt.) v roce 1993 zaznamenal jen jeho přítomnost bez kvantitativních údajů. Naopak v jiných
částech je pozorován opakovaně – např. na Havranickém vřesovišti nebo na Braitavě, kde v listnatých porostech stáří 90–140 let (80–100 ha) JVa (in litt.) 24. 4.
a 4.–5. 5. 2000 zjistil 2 páry. Územím ČR probíhá
zřejmě přechodné pásmo mezi ssp. caudatus a europaeus
(Šťastný & Hudec 2011), což některé údaje ze sledovaného území dokládají: zastoupení poddruhů u párů
zjištěných v hnízdní době bylo zaznamenáno šestkrát,
ve čtyřech případech patřili oba jedinci páru k ssp.
caudatus, jednou k ssp. europaeus a jednou patřil samec
k ssp. europaeus a samice vykazovala znaky křížence (JM,
VŠ, JVa). Početnost hnízdní populace v NPP je odhadována na 25–30 párů. Pollheimer (2001) odhaduje, že
na území NPT hnízdí cca 10 párů mlynaříků.
Mlynařík dlouhoocasý je ve sledovaném území pravidelně zaznamenáván i v zimě, a to v maximálním počtu
20 ex. v hejnu: 6. 1. 2006 u řeky mezi Vranovem nad
Dyjí a lávkou u Zadních Hamrů (VŠ, VK, AK) nebo
11. 1. 2008 u řeky mezi Šobesem a ústím Trauznického
potoka (VK, KF). Velikost zimních hejn byla zaznamenána čtrnáctkrát, průměrně činila 10,5 ex.
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8 Eiern, 3,5 m hoch auf einer Robinie, am 20. 4. 1949
bei Konice (Hanák 2004). In jüngerer Zeit wurde auch
Nestbauverhalten beobachtet, z. B. am 24. 4. 2001
auf der Heide Havraníky, am 26. 3. 2005 in Braitava
gegenüber von Ledové sluje (VŠ) oder am 21. 4. 2006
in Kozí stezky (AR), am 19. 4. 2005 wurde in einem
Besenginsterstrauch bei der Kapelle in Popice ein frisch
fertig gebautes Nest gefunden, in 1,7 m Höhe (VŠ,
MV), am 29. 4. 2010 wurde in Kraví hora ein Paar beim
Füttern des Nachwuchses beobachtet (VŠ) und im Mai
2011 teilte PBí (in verb.) den Fund eines besetzten
Nestes in einem Garten in Popice mit. In einigen Teilen
des Gebietes sind die Angaben über ein Vorkommen
der Schwanzmeise sehr spärlich – zum Beispiel in den
Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště
verzeichnete JVa (in litt.) im Jahr 1993 nur ihre Anwesenheit, ohne quantitative Angaben zu machen.
In anderen Teilen dagegen wird sie wiederholt beobachtet – z. B. auf der Heide Havraníky oder in Braitava,
wo JVa (in litt.) am 24. 4. und am 4.–5. 5. 2000 in den
Laubwäldern mit einem Alter von 90–140 Jahren
(80–100 ha) 2 Paare feststellte. Durch Tschechien
verläuft wahrscheinlich eine Übergangszone zwischen
den Ssp. caudatus und europaeus (Šťastný & Hudec
2011), was durch einige Angaben aus dem Untersuchungsgebiet belegt wird: bei Paaren, die in der Brutzeit
verzeichnet wurden, wurde sechsmal auch die Unterart
bestimmt, in vier der Fälle gehörten beide Exemplare
zur Ssp. caudatus, einmal zur Ssp. europaeus und einmal
war das Männchen ein europaeus und das Weibchen wies
Merkmale eines Hybriden auf (JM, VŠ, JVa). Die Brutpopulation im NPP wird auf 25–30 Paare geschätzt.
Pollheimer (2001) schätzt, dass auf dem Gebiet des
NPT ca. 10 Schwanzmeisenpaare brüten.
Die Schwanzmeise wird im Untersuchungsgebiet
regelmäßig auch im Winter verzeichnet, und zwar
mit einer Höchstzahl von 20 Ind. in einem Schwarm:
am 6. 1. 2006 am Fluss zwischen Vranov und der Brücke
bei Zadní Hamry (VŠ, VK, AK) oder am 11. 1. 2008
am Fluss zwischen Šobes und der Mündung des Trauznický-Baches (VK, KF). Die Größe der Winterschwärme betrug bei 14 Beobachtungen durchschnittlich
10,5 Ind.
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Sýkora babka
Sumpfmeise
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Parus palustris
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Areál sýkory babky má dvě základní části. První
zahrnuje značnou část Evropy kromě severu, části Velké
Británie a Pyrenejského poloostrova, druhá se nachází
ve východní Asii od Sachalinu po severní Čínu. Malá
populace žije i v Barmě. V ČR obývá podstatnou část
území, místy však zcela chybí (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku se řadí k běžným druhům.

Das Verbreitungsgebiet der Sumpfmeise hat zwei wesentliche Teile. Der erste Teil umfasst einen erheblichen
Teil Europas mit Ausnahme des Nordens, eines Teiles
von Großbritannien und der Iberischen Halbinsel, der
zweite reicht in Ostasien von Sachalin bis nach Nordchina. Eine kleine Population lebt auch in Burma. In Tschechien bewohnt die Art einen Großteil des Gebietes,
fehlt aber stellenweise völlig (Šťastný et al. 2006).
In der Region Znojmo gehört sie zu den häufigen Arten.

Situace v NPP/NPT (107 údajů; Z–86/V–21)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí a zimuje, výrazně preferuje
západní část sledovaného území.
Sýkora babka ve sledovaném území pravidelně hnízdí,
její početnost však není nijak vysoká. Hnízdění bylo
prokázáno např. 30. 4. 2002 v údolí Lukovského potoka
pozorováním páru krmícího mláďata (VŠ), rodinky
1. 6. 2005 na Braitavě nebo nálezem obsazeného hnízda
4. 5. 2007 na okraji lesa pod Hardeggem (VP in verb.).
V hnízdní době ji lze zastihnout především ve starších
lesních porostech, spíše v západní části sledovaného
území (21 údajů : 11 údajům z východní části), vzácně
bývá pozorována i v jiných biotopech (sady, vřesoviště) a výjimečně v lidských sídlech (20. 5. 2005, Vranov
nad Dyjí, VŠ). JVa (in Martiško et al. 1995) ji v lesích
mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zaznamenal jen v listnatých porostech starých 41–50 let, a to
v denzitě 1,4 párů/10 ha. Na Braitavě v listnatých porostech stáří 90–140 let 24. 4. a 4.–5. 5. 2000 zjistil 6 ex.,
dominance 2,5 % (JVa in litt.). TK (in litt.) označil
sýkoru babku na základě průzkumu z 2. 4. 2010 pro
některá místa v okolí Čížova za jeden z početně dominantních druhů pěvců. Pollheimer (2001) pro NPT
odhaduje velikost hnízdní populace na 150–165 párů
(1,13–1,24 párů/10 ha) a zjištěnou denzitu označuje
pro území dané velikosti za nadprůměrnou.
Sýkora babka obývá NPP/NPT celoročně, v zimním
období se objevuje i na krmítkách a v okolí lidských
sídel, častěji také v otevřené krajině – 14. 12. 2004
byl při systematickém procházení Mašovické střelnice zjištěn 1 ex. a na vřesovištích mezi Hnanicemi
a Konicemi bylo zaznamenáno celkem 8 ex. (LK, VK,
VP, AR, JŠk, VŠ, MV).

Situation im NPP/NPT
(107 Angaben; W–86/O–21)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet und überwintert regelmäßig, zieht den
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes stark
vor.
Die Sumpfmeise brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, ihre Zahlen sind aber nicht besonders hoch.
Eine Brut wurde z. B. am 30. 4. 2002 nachgewiesen,
als im Tal des Lukovský-Baches ein Paar beim Füttern
der Jungtiere beobachtet wurde (VŠ), durch die Beobachtung einer Familie am 1. 6. 2005 in Braitava oder
durch den Fund eines besetzten Nestes am 4. 5. 2007
am Waldrand unterhalb von Hardegg (VP in verb.).
Während der Brutzeit ist sie vor allem in älteren Waldbeständen anzutreffen, eher im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes (21 Angaben : 11 Angaben im östlichen Teil), selten wird sie auch in anderen Biotopen
beobachtet (Obstgärten, Heiden) und ausnahmsweise auch in menschlichen Siedlungen (20. 5. 2005,
Vranov, VŠ). JVa (in Martiško et al. 1995) verzeichnete sie in den Wäldern zwischen dem MašovickýBach und Hradiště nur in Laubwäldern mit einem
Alter von 41–50 Jahren, und zwar in einer Dichte von
1,4 Paaren/10 ha. In Braitava stellte er am 24. 4. und
4.–5. 5. 2000 insgesamt 6 Ind. in Laubwäldern mit
einem Alter von 90–140 Jahren fest, Dominanz von
2,5 % (JVa in litt.). Ausgehend von einer Untersuchung
vom 2. 4. 2010 bezeichnete TK (in litt.) die Sumpfmeise
an einigen Stellen in der Umgebung von Čížov als eine
der zahlenmäßig dominanten Singvogelarten. Pollheimer (2001) schätzt für den NPT eine Brutpopulation
von 150–165 Paaren (1,13–1,24 Paare/10 ha) und bezeichnet die festgestellte Siedlungsdichte als überdurchschnittlich für das betreffende Gebiet.
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Die Sumpfmeise bewohnt den NPP/NPT ganzjährig, während des Winters kommt sie auch an Vogelhäuschen und in der Umgebung menschlicher Siedlungen vor, häufiger auch in der offenen Landschaft
– am 14. 12. 2004 wurde während einer systematischen
Begehung von Mašovická střelnice 1 Ind. festgestellt,
auf den Heiden zwischen Hnanice und Konice wurden
insgesamt 8 Ind. verzeichnet (LK, VK, VP, AR, JŠk, VŠ,
MV).

Sýkora lužní
Weidenmeise
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Parus montanus
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Areál sýkory lužní zaujímá větší část Evropy (kromě
části na jihu kontinentu, Britských ostrovů a Pyrenejského poloostrova) a značnou část Asie až po Kamčatku
a Japonsko. V ČR je nepravidelně rozšířena po většině
území (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří
k málo početným druhům.

Das Verbreitungsgebiet der Weidenmeise umfasst einen
Großteil Europas (mit Ausnahme eines Teiles im Süden,
der Britischen Inseln und der Iberischen Halbinsel) und
einen erheblichen Teil Asiens bis nach Kamtschatka und
Japan. In Tschechien ist die Art unregelmäßig auf dem
Großteil des Gebietes verbreitet (Šťastný et al. 2006).
In der Region Znojmo gehört sie zu den wenig zahlreichen Arten.

Situace v NPP/NPT (38 údajů; Z–25/V–13)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 20–30 párů, zimuje. Preferuje
západní část sledovaného území.
Sýkora lužní ve sledovaném území pravidelně hnízdí,
není však nijak početná. První údaj o výskytu podal
Čapek (1919), který ji v červenci 1919 pozoroval
v okolí Vranova nad Dyjí. 6. 8. 1981 zaznamenal 1 ex.
v borovém lese jižně od Znojma Balát (1981). Údajů
o výskytů přibývá až po roce 1992. Hnízdění bylo prokázáno např. 11. 5. 1997 pozorováním páru krmícího
mláďata v dutině u Čížova (ZT in litt.) nebo 10. 5. 2010,
kdy byl v okraji jehličnatého lesa u rybníků Jejkalů
zjištěn 1 ex. s výstelkou pro hnízdo v zobáku (VŠ).
Výskyty v hnízdní době se soustřeďují výrazně více do
západní části sledovaného území (poměr pozorování je
14 : 5), přičemž je zajímavé, že po roce 2000 z východní
části neexistuje jediný údaj. JVa (in Martiško et al.
1995) v roce 1993 zaznamenal sýkoru lužní v lesích
mezi Mašovickým potokem a Hradištěm jen v listnatých porostech starších 80 let (bez udání kvantity),
v lesících na úhorech a vřesovištích v denzitě 1 pár/10 ha.
Na Braitavě ji 24. 4. a 4.–5. 5. 2000 zjistil v jehličnatém porostu stáří 10–30 let a smrkové monokultuře stáří
80–90 let (vždy 1 pár, JVa in litt.). Pollheimer (2001)
udává pro území NPT 9 hnízdících párů sýkory lužní
plus 2 hraniční teritoria, přičemž konstatuje, že druh se
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Situation im NPP/NPT
(38 Angaben; W–25/O–13)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 20–30 Paare, überwintert.
Zieht den westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Die Weidenmeise brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, ist aber nicht besonders zahlreich vertreten. Die erste Angabe über ein Vorkommen stammt von
Čapek (1919), der sie im Juli 1919 in der Umgebung
von Vranov beobachtete. Am 6. 8. 1981 verzeichnete Balát (1981) 1 Ind. in einem Kiefernwald südlich
von Znojmo. Die Angaben vermehren sich erst nach
dem Jahr 1992. Eine Brut wurde z. B. am 11. 5. 1997
durch die Beobachtung eines Paares nachgewiesen, das
in einer Baumhöhle bei Čížov Jungvögel fütterte (ZT
in litt.), oder am 10. 5. 2010, als am Rand eines Nadelwaldes an den Jejkaly-Teichen 1 Ind. verzeichnet
wurde, das Nistmaterial im Schnabel trug (VŠ). Die Beobachtungen in der Brutzeit stammen meist aus dem
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes (der Anteil
beträgt 14 : 5), wobei interessant ist, dass nach dem Jahr
2000 keine Angabe aus dem östlichen Teil stammt. JVa
(in Martiško et al. 1995) verzeichnete die Weidenmeise im Jahr 1993 in den Wäldern zwischen dem Mašovic-
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soustřeďuje do lesnicky ovlivněných porostů s vysokým
zastoupením jehličnatých stromů.
Sýkora lužní se ve sledovaném území vyskytuje celoročně, v mimohnízdní době bývá zjišťována i v otevřené
krajině, např. na Havranickém vřesovišti 11. 9. 1992
1 ex. (Z. Hubálek in Martiško et al. 1995) nebo 12.
a 13. 8. a 3. 9. 1993 tamtéž, navíc v pohnízdní době
1993 na mnoha místech v okolí Hnanic a Mašovic (JVa
in Martiško et al. 1995).

Sýkora parukářka
Haubenmeise

ký-Bach und Hradiště nur in Laubwäldern mit einem
Alter von mehr als 80 Jahren (ohne eine Mengenangabe), in den Wäldchen auf den Brachen und Heideflächen führte er eine Dichte von 1 Paar/10 ha an. In
Braitava stellte er sie am 24. 4. und am 4.–5. 5. 2000
in einem Nadelwald mit einem Alter von 10–30 Jahren
und in einer Fichtenmonokultur mit einem Alter von
80–90 Jahren fest (jeweils 1 Paar, JVa in litt.). Pollheimer (2001) gibt im NPT 9 Brutpaare der Weidenmeise
plus 2 grenzübergreifende Territorien an, wobei er feststellt, dass die Art vor allem in forstwirtschaftlich beeinflussten Beständen mit einem hohen Nadelbaumanteil vorkommt.
Die Weidenmeise kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, außerhalb der Brutzeit wird sie
auch in der offenen Landschaft verzeichnet, z. B.
am 11. 9. 1992 wurde 1 Ind. auf der Heide Havraníky beobachtet (Z. Hubálek in Martiško et al. 1995),
am 12. und 13. 8. und am 3. 9. 1993 ebendort,
außerdem gibt es nach der Brutzeit des Jahres 1993 auch
zahlreiche Angaben aus der Umgebung von Hnanice
und Mašovice (JVa in Martiško et al. 1995).
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Parus cristatus
Allgemeines Vorkommen
Der absolute Großteil des Verbreitungsgebietes der
Haubenmeise liegt in Europa, wo sie nur im Norden
Skandinaviens, in einem größeren Teil Großbritanniens und auf der Apenninhalbinsel nicht vorhanden ist.
In Tschechien ist sie recht zusammenhängend verbreitet,
gehört aber nicht zu den häufigen Arten (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo kommt sie nur lokal vor.

Situation im NPP/NPT
(36 Angaben; W–21/O–15)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Výskyt v širším kontextu
Naprostá většina areálu sýkory parukářky leží v Evropě,
kde se nevyskytuje jen na severu Skandinávie, ve větší
části Velké Británie a na Apeninském poloostrově. V ČR
je rozšířena vcelku souvisle, ale nepatří mezi hojné
druhy (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku se vyskytuje jen lokálně.

Situace v NPP/NPT (36 údajů; Z–21/V–15)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí

Regelmäßig brüten 15–20 Paare, überwintert.
Die Haubenmeise brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, für sie gilt dasselbe wie für die Weidenmeise – sie ist nicht besonders zahlreich und ihr
Vorkommen konzentriert sich eher in den westlichen
Teil (das Verhältnis der Angaben aus dem westlichen und őstlichen Teil beträgt 9 : 4). Dies muss aber
nicht immer der Fall gewesen sein, denn Peřinka
(1904) bezeichnet sie als eine Art, die typisch für die
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Pravidelně hnízdí 15–20 párů, zimuje.
Sýkora parukářka ve sledovaném území pravidelně hnízdí, platí pro ni totéž jako pro sýkoru lužní
– je nepočetná a hnízdní výskyt se soustřeďuje spíše
do západní části (poměr údajů v západní a východní
části je 9 : 4). Nemuselo tomu tak být vždycky,
protože Peřinka (1904) ji označuje za druh v hornatinách v okolí Znojma typický. Hnízdění bylo doloženo
nálezem hnízda 16. 5. 1984 mezi Čížovem a Hardeggem (PMa in litt.) nebo 29. 4. 2001 v ústí Lukovského potoka – dutina v bříze (VŠ). JVa (in Martiško et
al. 1995) v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm v roce 1993 zaznamenal parukářku jen v jehličnatých porostech stáří 51–60 let v denzitě 2,7 párů/10 ha.
Na Braitavě ji 24. 4. a 4.–5. 5. 2000 zjistil ve smrkové
monokultuře staré 80–90 let (JVa in litt.). Pollheimer
(2001) udává pro NPT pouze 2–3 hnízdící páry sýkory
parukářky, nízkou početnost přisuzuje její vazbě na jehličnaté lesy a velkým teritoriím druhu.
Sýkora parukářka se ve sledovaném území vyskytuje
celoročně, v mimohnízdní době bývá zaznamenávána
v jehličnatých lesích po celém území, zjišťované počty
však nejsou nijak vysoké – maximálně bylo 17. 11. 2008
na Braitavě zaznamenáno 5 ex. (VŠ) nebo 20. 11. 2009
na Kraví hoře v lese směrem do Konic 3 ex. (MV).

Sýkora uhelníček
Tannenmeise

Berggebiete in der Umgebung von Znojmo ist. Ein
Brutnachweis gelang durch den Fund eines Nestes am
16. 5. 1984 zwischen Čížov und Hardegg (PMa in
litt.) oder auch am 29. 4. 2001 in einem Hohlraum
in einer Birke an der Mündung des Lukovský-Baches
(VŠ). JVa (in Martiško et al. 1995) verzeichnete sie im
Jahr 1993 in den Wäldern zwischen dem MašovickýBach und Hradiště nur in Laubwäldern mit einem
Alter von 51–60 Jahren, und zwar in einer Dichte von
2,7 Paaren/10 ha. In Braitava stellte er sie am 24. 4. und
am 4.–5. 5. 2000 in einer Fichtenmonokultur mit einem
Alter von 80–90 Jahren fest (JVa in litt.). Pollheimer
(2001) gibt im NPT nur 2–3 Brutpaare der Haubenmeise an, die niedrigen Zahlen schreibt er ihrer Bindung
an Nadelwälder und den großen Territorien der Art zu.
Die Haubenmeise kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, außerhalb der Brutzeit wird sie in Nadelwäldern im ganzen Untersuchungsgebiet beobachtet,
die festgestellten Zahlen sind aber nicht besonders
hoch – die Höchstzahl beträgt 5 Ind am 17. 11. 2008
in Braitava (VŠ) bzw. 3 Ind am 20. 11. 2009 in Kraví
hora im Wald Richtung Konice (MV).

EU

CZ

A

BDIR

§

RL

TCBM

RL

TCBM

–

–

–

C

LC

??

Parus ater
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Areál sýkory uhelníčka se rozprostírá v celé Evropě
kromě nejsevernějších částí, v zalesněných horách severozápadní Afriky a v podstatné části Asie. V ČR je
rozšířena vcelku rovnoměrně s mezerami v bezlesých
nížinách (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku se řadí
k běžným druhům.

Das Verbreitungsgebiet der Tannenmeise erstreckt sich
über ganz Europa mit Ausnahme der nördlichsten
Gebiete, über die bewaldeten Berge Nordwestafrikas
und über einen erheblichen Teil Asiens. In Tschechien
ist sie recht regelmäßig verbreitet, fehlt aber in den unbewaldeten Niederungen (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo gehört sie zu den häufigen Arten.

Situace v NPP/NPT (82 údajů; Z–60/V–22)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí a zimuje, preferuje
západní část sledovaného území.
Sýkora uhelníček se ve sledovaném území vyskytuje celoročně, pravděpdobné hnízdění dokládá pozorování boje dvou párů o budku a páření u rybníků Jejkalů
10. 5. 2005 (VŠ). V hnízdní době je zaznamenávána
výrazně častěji v jeho západní části než v části východní
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Situation im NPP/NPT
(82 Angaben; W–60/O–22)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet und überwintert regelmäßig, zieht den
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Die Tannenmeise kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, eine wahrscheinliche Brut wird
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(45 : 11 údajům), což je ostatně plně v souladu s distribucí jehličnanů (případně bukových porostů), na které
je biotopově vázána. JVa (in Martiško et al. 1995) ji
v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zaznamenal ve všech zastoupených jehličnatých porostech starších 10 let s výjimkou 3. a 7. věkového stupně
v denzitě 1,9–8,2 párů/10 ha, přičemž v porostech
starých 11–20 let a 41–50 let patřila k druhům dominantním (8,0 %, resp. 6,2 %) a nejvyšší denzity i dominance (13,0 %) dosahovala v porostech ve věku 50–60
let. Na Braitavě ji 24. 4. a 4.–5. 5. 2000 v listnantých
porostech (hlavně dubových a bukových) stáří 90–140
let zjistil s dominancí 3,3 % (JVa in litt.). Pollheimer
(2001) udává pro NPT 32–35 párů sýkory uhelníčka
(tj. 0,25 párů/10 ha).
Sýkora uhelníček se ve sledovaném území vyskytuje
celoročně, změny v preferenci biotopů v mimohnízdní
době nejsou patrné.

Sýkora modřinka
Blaumeise

von der Beobachtung eines Revierkampfes zweier
Paare um einen Brutkasten und einer Paarung an den
Jejkaly-Teichen am 10. 5. 2005 belegt (VŠ). Während
der Brutzeit wird sie wesentlich häufiger im westlichen
Teil des Gebietes als im östlichen verzeichnet (45 : 11
Angaben), was mit der Verteilung der Nadelwälder
(bzw. Buchenbestände) übereinstimmt, von welchen
die Art hinsichtlich ihres Lebensraumes abhängig ist.
JVa (in Martiško et al. 1995) verzeichnete sie in den
Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště
in allen vertretenen Nadelwäldern im Alter von mehr
als 10 Jahren, mit Ausnahme der 3. und 7. Altersstufe,
in einer Dichte von 1,9–8,2 Paaren/10 ha, wobei die
Tannenmeise in Beständen mit einem Alter von 11–20
und 41–50 Jahren zu den dominanten Arten gehörte
(8,0 % bzw. 6,2 %), die größte Dichte und Dominanz
(13,0 %) erreichte sie in Beständen mit einem Alter von
50–60 Jahren. In Braitava beobachtete er sie am 24. 4.
und am 4.–5. 5. 2000 in den Laubwäldern (hauptsächlich Eichen- und Buchenwälder) mit einem Alter von
90–140 Jahren mit einer Dominanz von 3,3 % (JVa
in litt.). Pollheimer (2001) gibt im NPT 32–35 Paare
der Tannenmeise an (dh. 0,25 Paare/10 ha).
Die Tannenmeise kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, Änderungen der Habitat-Präferenzen
außerhalb der Brutzeit sind nicht erkennbar.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Sýkora modřinka žije v celé Evropě kromě nejsevernějších částí, v severní Africe, Malé Asii a na Středním
Východě. V ČR je rozšířena celoplošně (Šťastný et al.
2006). Na Znojemsku patří k nejběžnějším druhům.

Die Blaumeise lebt in ganz Europa mit Ausnahme
der nördlichsten Gebiete, in Nordafrika, Kleinasien und im Mittleren Osten. In Tschechien ist die
auf dem gesamten Gebiet verbreitet (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo gehört sie zu den häufigsten Arten.

Situace v NPP/NPT (201 údajů; Z–129/V–72)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001 : hnízdí
Pravidelně hnízdí a zimuje. Preferuje
západní část sledovaného území.

MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

Sýkora modřinka se ve sledovaném území vyskytuje celoročně, hnízdění bylo doloženo mnohokrát, např.
nálezem obsazené dutiny v údolí Žlebského potoka
1. 5. 2001, pozorováním páru krmícího mláďata
4. 6. 2005 v zahrádkách na Hradišti nebo páru zahánějícího strakapouda velkého od dutiny v údolí Hamerského potoka 8. 5. 2011 (VŠ). Její biotopové preference jsou
dobře patrné z výsledků průzkumu JVa (in Martiško et
al. 1995), který ji v lesích mezi Mašovickým potokem
a Hradištěm zaznamenal ve všech listnatých porostech
starších 50 let v denzitě 3,4–10,2 párů/10 ha a v nejstarších jehličnatých porostech v denzitě 7,4 párů/10 ha,
přičemž ve všech těchto věkových stupních patřila
k druhům dominantním, v listnatých porostech starých
71–80 let byla dokonce druhem nejpočetnějším (dominance 19,9 %). Denzita přepočítaná na celý studovaný
lesní celek (cca 300 ha) činila 4,0 párů/10 ha a modřinka
tu byla 5. nejpočetnějším druhem. Druhým nejpočetnějším druhem (dominance 10,3 %) po pěnkavě
obecné byla ve starých listnatých lesích stáří 90–140 let
na Braitavě 24. 4. a 4.–5. 5. 2000 (JVa in litt.). V rámci
JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem a Hnanicemi v letech 2002–2011 byla sýkora modřinka na jednotlivých bodech zaznamenána s průměrnou frekvencí
9,17 % (MV), zjištěný trend (obr. 56) odpovídá trendu
let 1982–2010 v ČR. Pollheimer (2001) pro NPT
zjistil denzitu sýkory modřinky 4,5 párů/10 ha.
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Situation im NPP/NPT
(201 Angaben; W–129/O–72)

8
6

Brütet und überwintert regelmäßig. Zieht den
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Die Blaumeise kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, es liegen zahlreiche Brutnachweise vor, z. B.
am 1. 5. 2001 durch den Fund einer besetzten Bruthöhle im Tal des Žlebský-Baches, am 4. 6. 2005 durch die
Beobachtung eines Paares, das in den Gärten in Hradiště
Jungvögel fütterte, oder am 8. 5. 2011 durch die Beobachtung eines Paares, das einen Buntspecht von einer
Bruthöhle im Tal des Hamerský-Baches verjagte (VŠ).
Ihre Habitat-Präferenzen sind gut aus den Ergebnissen
von JVa (in Martiško et al. 1995) abzulesen, er verzeichnete sie in den Wäldern zwischen dem MašovickýBach und Hradiště in allen vertretenen Laubwäldern
mit einem Alter von mehr als 50 Jahren in einer Dichte
von 3,4–10,2 Paaren/10 ha und in den ältesten Nadelwäldern mit einer Dichte von 7,4 Paaren/10 ha, wobei
die Blaumeise in all diesen Altersstufen zu den dominanten Arten gehörte, in den Laubwäldern mit einem
Alter vom 71–80 Jahren war sie sogar die am zahlreichsten vertretene Art (Dominanz von 19,9 %). Umgerechnet auf den gesamten untersuchten Waldbestand
(ca. 300 ha) betrug die Dichte 4,0 Paare/10 ha und die
Blaumeise war hier die fünfthäufigste Art. Am 24. 4.
und am 4.–5. 5. 2000 in Braitava war sie in alten
Laubwäldern mit 90-140 Jahren die zweithäufigste Art
(Dominanz von 10,3 %) nach dem Buchfinken (JVa
in litt.). Im Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf den unbewaldeten Standorten zwischen
Znojmo und Hnanice in den Jahren 2002–2011 wurde
die Blaumeise an den Zählpunkten mit einer durchschnittlichen Frequenz von 9,17 % verzeichnet (MV),
der festgestellte Trend (Abb. 56) entspricht dem Trend
in den Jahren 1982–2010 in ganz Tschechien. Pollheimer (2001) stellte im NPT eine Siedlungsdichte der
Blaumeise von 4,5 Paaren/10 ha fest.

4
Obr. 56. – Početnost sýkory modřinky zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
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Abb. 56. – Quantität der Blaumeise errichtet während der JPSP
im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011
(der höhere Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde
verwendet)
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Sýkora modřinka se ve sledovaném území vyskytuje
celoročně, v mimohnízdní době často v hejnech s jinými
sýkorami, patří k běžným návštěvníkům krmítek.

Die Blaumeise kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, außerhalb der Brutzeit oft in Schwärmen gemeinsam mit anderen Meisenarten, und gehört zu den
häufigen Besuchern von Vogelhäuschen.

Sýkora koňadra
Kohlmeise
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Areál sýkory koňadry je velmi rozsáhlý, zahrnuje celou
Evropu, severní Afriku a podstatnou část Asie na východ
po Sachalin a na jih po Indonésii. V ČR hnízdí na celém
území (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří k nejběžnějším druhům.

Das Verbreitungsgebiet der Kohlmeise ist sehr groß und
umfasst ganz Europa, Nordafrika und einen wesentlichen Teil Asiens, nach Osten bis nach Sachalin und nach
Süden bis nach Indonesien. In Tschechien brütet sie auf
dem gesamten Gebiet (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo gehört sie zu den häufigsten Arten.

Situace v NPP/NPT
(244 údajů; Z–135/V–109)

Situation im NPP/NPT
(244 Angaben; W–135/O–109)

MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí

MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Jeden z nejpočetnějších druhů sledovaného
území. Pravidelně hnízdí a zimuje.

Eine der am zahlreichsten vertretenen Arten
im Untersuchungsgebiet. Brütet und überwintert
regelmäßig.

Sýkora koňadra je ve sledovaném území nejhojnější sýkorou, vyskytuje se celoročně. Hnízdění bylo
doloženo mnohokrát, např. pozorováním dospělého
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Věkový stupeň | Altersstufe
Obr. 57. – Denzita sýkory koňadry (párů/10 ha) v lesních porostech mezi Mašovicemi a Hradištěm v hnízdním období roku 1993
Abb. 57. – Dichte der Kohlmeise (Paare/10 ha) in den Wäldern zwischen Mašovice und Hradiště in der Brutzeit des Jahres 1993
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Obr. 58. – Početnost sýkory koňadry zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)

15

Abb. 58. – Quantität der Kohlmeise errichtet während der JPSP
im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011
(der höhere Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde
verwendet)
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jedince přinášejícího výstelku (pírko) do dutiny břízy
na Kraví hoře 21. 4. 2002 nebo rodinky u rybníku
Prádla v Mašovicích 31. 5. 2005, 29. 4. 2010 byl v zahrádkách na Kraví hoře pozorován pár, který zahnízdil
v kovové trubce plotu (VŠ). Obývá celou řadu biotopů
od vřesovišť a sadů na východě území po pralesní prosty
na západě, lidská sídla nevyjímaje. JVa (in Martiško et
al. 1995) ji v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zaznamenal téměř ve všech zastoupených jehličnatých porostech a v listnatých porostech starších 40 let
v denzitě 1,8–8,9 párů/10 ha (obr. 57), přičemž v jehličnatých i listnatých lesích 5. a 7. věkového stupně patřila
k druhům dominantním (dominance 5,1–10,8 %),
v nejstarších (nad 80 let věku) byla po pěnkavě druhým
nejpočetnějším ptačím druhem (dominance 9,8, resp.
8,3 %). Denzita přepočítaná na celý studovaný lesní
celek (cca 300 ha) činila 4,2 párů/10 ha a koňadra
tu byla spolu se strnadem obecným 3.–4. nejpočetnějším
druhem. K dominantním druhům (dominance 6,2 %)
patřila také ve starých listnatých lesích stáří 90–140 let
na Braitavě 24. 4. a 4.–5. 5. 2000 (JVa in litt.). V rámci
JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem a Hnanicemi v letech 2002–2011 byla koňadra na jednotlivých
bodech zaznamenána s průměrnou frekvencí 31,9 %
(MV), zachycený trend je mírně pozitivní (obr. 58).
Pollheimer (2001) udává pro NPT denzitu sýkory
koňadry 6,1 párů/10 ha.
Sýkora koňadra se ve sledovaném území vyskytuje celoročně, v mimohnízdní době často v hejnech s jinými
sýkorami, patří k běžným návštěvníkům krmítek.

298

Die Kohlmeise ist die häufigste Meise im Untersuchungsgebiet und kommt ganzjährig vor. Es liegen
zahlreiche Brutnachweise vor, z. B. durch die Beobachtung eines erwachsenen Exemplars, das am 21. 4. 2002
Polstermaterial (eine Flaumfeder) in die Baumhöhle
einer Birke in Kraví hora brachte, am 31. 5. 2005 wurde
am Teich Prádla in Mašovice eine Familie gesehen, am
29. 4. 2010 wurde in den Gärten in Kraví hora ein Paar
beobachtet, das in der Metallstange eines Gartenzaunes
brütete (VŠ). Die Art bewohnt eine Reihe von Lebensräumen, von Heiden und Obstgärten im östlichen Teil
des Untersuchungsgebietes bis zu Urwaldbeständen
im Westen, sie besetzt auch menschliche Siedlungen.
JVa (in Martiško et al. 1995) verzeichnete sie in den
Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště
in fast allen vertretenen Nadelwäldern und in Laubwäldern mit einem Alter von mehr als 40 Jahren in einer
Dichte von 1,8 bis 8,9 Paaren/10 ha (Abb. 57), wobei
sie in den Nadel- und Laubwäldern der 5. und 7. Altersstufe zu den dominanten Arten gehörte (Dominanz
von 5,1 bis 10,8 %), in den ältesten Beständen (über
80 Jahre) war sie nach dem Buchfinken die zweithäufigste Vogelart (Dominanz von 9,8 bzw. 8,3 %). Umgerechnet auf den gesamten untersuchten Waldbestand
(ca. 300 ha) betrug die Dichte 4,2 Paare/10 ha und
die Kohlmeise war hier gemeinsam mit der Goldammer die dritt- bis viert häufigste Art. Am 24. 4. und
am 4.–5. 5. 2000 in Braitava gehörte sie auch in alten
Laubwäldern mit 90–140 Jahren zu den dominanten
Arten (Dominanz von 6,2 %) (JVa in litt.). Im Rahmen
des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf den
unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo und
Hnanice in den Jahren 2002–2011 wurde die Kohlmeise an den Zählpunkten mit der durchschnittlichen
Frequenz von 31,9 % verzeichnet (MV), der verzeichnete Trend war leicht positiv (Abb. 58). Pollheimer
(2001) stellte im NPT eine Populationsdichte der Kohlmeise von 6,1 Paaren/10 ha fest.
Die Kohlmeise kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, außerhalb der Brutzeit oft in Schwärmen gemeinsam mit anderen Meisenarten, und gehört zu den
häufigen Besuchern von Vogelhäuschen.
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Brhlík lesní
Kleiber
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Sitta europaea
Allgemeines Vorkommen
Der Kleiber ist in einem wesentlichen Teil Europas mit
Ausnahme von Nordskandinavien und der Britischen
Inseln verbreitet, weiters auch in Asien über Russland bis
Kamtschatka und Japan. In geringen Zahlen bewohnt er
auch Nordafrika. In Tschechien kommt er regelmäßig
auf dem gesamten Gebiet vor (Šťastný et al. 2006).
In der Region Znojmo gehört er zu den zahlreichen und
häufigen Arten.

Situation im NPP/NPT
(195 Angaben; W–125/O–70)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Výskyt v širším kontextu
Brhlík lesní je rozšířen v podstatné části Evropy vyjma
severu Skandinávie a Britských ostrovů, dále v Asii
přes Rusko po Kamčatku a Japonsko. Omezeně obývá
i severní Afriku. V ČR se vyskytuje rovnoměrně
po celém území (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
patří mezi početné, běžné druhy.

Situace v NPP/NPT (195 údajů; Z–125/V–70)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí a zimuje. Preferuje
západní část sledovaného území.
Brhlík lesní patří k běžným, celoročně se vyskytujícím druhům sledovaného území. Hnízdění bylo prokázáno mnohokrát, např. 27. 5. 2001 byla v teplomilné doubravě na šíji Šobesu nalezena dutina s mláďaty
v dubu 1,2 m nad zemí, vchod do ní byl uměle zúžený,
nebo 17. 5. 2005 byla zjištěna obsazená dutina ve vrbě
v břehovém porostu na Ostrohu, ve stejném stromě
hnízdil v jiné dutině zároveň i strakapoud velký (VŠ).
V roce 2011 brhlíci v porostu západně od Čížovského lesního rybníka obsadili dutinu v buku, ve které
v roce 2007 vyhnízdili sýci rousní (VŠ, VK, MV).
Co se týče hnízdního biotopu, upřednostňuje brhlík
lesní starší, hlavně listnaté či smíšené lesní porosty, JVa
(in Martiško et al. 1995) jej např. v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zaznamenal v listnatých
porostech starších 40 let v denzitě 1,5–5,1 párů/10 ha,
v jehličnatých se objevil až od věku 60 let v denzitě
1,9–8,0 párů/10 ha. K dominantním druhům patřil
v jehličnatých i listnatých lesích 7. věkového stupně (dominance 10,3, resp. 7,2 %) a v nejstarších porostech list-

Brütet und überwintert regelmäßig. Zieht den
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Der Kleiber gehört zu den häufigen, ganzjährig vorkommenden Arten im Untersuchungsgebiet. Es liegen
zahlreiche Brutnachweise vor, z. B. am 27. 5. 2001
wurde in einem wärmegetönten Eichenwald im oberen
Teil von Šobes eine Bruthöhle mit Jungtieren gefunden,
die 1,2 m hoch in einer Eiche lag und einen künstlich
verengten Eingang hatte, am 17. 5. 2005 wurde in einer
Weide im Uferbewuchs von Ostroh eine besetzte Baumhöhle verzeichnet, in einer anderen Höhle in demselben
Baum brütete gleichzeitig ein Buntspecht (VŠ). Im Jahr
2011 besetzten die Kleiber in der Wäldern westlich vom
Čížovský lesní-Teich eine Höhle in einer Buche, in der
im Jahr 2007 Raufußkäuze gebrütet hatten (VŠ, VK,
MV). Was das Bruthabitat betrifft, so zieht der Kleiber
ältere, vor allem Laub- oder Mischwälder vor, JVa
(in Martiško et al. 1995) verzeichnete ihn z. B. in den
Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště
in Laubwäldern von mehr als 40 Jahren in einer Dichte
von 1,5–5,1 Paaren/10 ha, in den Nadelwäldern kam er
erst ab einem Alter von 60 Jahren vor, und zwar in einer
Dichte von 1,9–8,0 Paaren/10 ha. Zu den dominanten
Arten gehörte er in den Nadel- und Laubwäldern der
7. Altersstufe (Dominanz von 10,3 bzw. 7,2 %) und
in den ältesten Laubwäldern (Dominanz von 6,3 %).
Umgerechnet auf den gesamten untersuchten Waldbestand (ca. 300 ha) betrug die Dichte 2,0 Paare/10 ha
(JVa in litt.). Häufig war der Kleiber in alten Laubwäldern mit einem Alter von 90–140 Jahren in Braitava,
wo er gemeinsam mit der Kohlmeise die fünft- bis sechst
häufigste Art war (24. 4. und 4.–5. 5. 2000, JVa in litt.).
Pollheimer (2001) gibt im NPT eine Siedlungsdichte
des Kleibers von 6,1 Paaren/10 ha an.
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natých (dominance 6,3 %). Denzita přepočítaná na celý
studovaný lesní celek (cca 300 ha) činila 2,0 párů/10 ha
(JVa in litt.). Hojně se vyskytoval ve starých listnatých lesích stáří 90–140 let na Braitavě, kde byl spolu
se sýkorou koňadrou 5.–6. nejpočetněším druhem
(24. 4. a 4.–5. 5. 2000, JVa in litt.). Pollheimer (2001)
udává pro NPT denzitu brhlíka lesního 6,1 párů/10 ha.
Brhlík lesní se ve sledovaném území vyskytuje celoročně, v mimohnízdní době často v hejnech se sýkorami,
v zimě se jednotliví ptáci objevují i na krmítku.

Zedníček skalní
Mauerläufer

Der Kleiber kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, außerhalb der Brutzeit oft in gemeinsamen
Schwärmen mit Meisen, im Winter tauchen vereinzelte
Exemplare auch an den Vogelhäuschen auf.
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Tichodroma muraria
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál zedníčka skalního se táhne v úzkém pruhu
od severu Pyrenejského poloostrova přes jih Evropy
na východ až do Střední Asie. V ČR nehnízdí, nejbližší
hnízdiště se nacházejí ve slovenských horách (Šťastný &
Hudec 2011). Na našem území se nepočetně objevuje
v zimě, pravidelněji na Pálavě (Chytil 2003) či v Moravském krasu (www.birds.cz/avif ). Na Znojemsku byl
mimo NPP vícekrát zjištěn jen u Templštejna v Jamolicích, naposled 6. 4. 1967 (Balát 1967) a v polovině
května 1969 celý pár (Kořínek in Klejdus 1980).

Das Brutgebiet des Mauerläufers bildet einen schmalen
Streifen vom Norden der Iberischen Halbinsel durch
Südeuropa bis nach Mittelasien. In Tschechien brütet
die Art nicht, die nächstgelegenen Brutplätze liegen
in den slowakischen Bergen (Šťastný & Hudec 2011).
Auf dem tschechischen Gebiet kommt er in geringen
Zahlen im Winter vor, regelmäßiger in Pálava (Chytil
2003) und im Moravský kras (www.birds.cz/avif ).
In der Region Znojmo wurde er außerhalb des NPP nur
bei der Burg Templštejn in Jamolice wiederholt beobachtet, zuletzt am 6. 4. 1967 (Balát 1967) und Mitte
Mai 1969 ein Paar (Kořínek in Klejdus 1980).

Situace v NPP/NPT (4 údaje; Z–4/V–0)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí zpráva
POLLHEIMER 2001: neuveden
Vzácné výskyty jednotlivých ptáků v mimohnízdním období.
Ze sledovaného území je popsán velmi zajímavý výskyt
zedníčka skalního v roce 1953: 25. listopadu toho roku
vlétl 1 ex. dveřmi do malé věže zámku ve Vranově nad
Dyjí, byl chycen, okroužkován a vypuštěn. 11. 12.
byl opět zaznamenán při poletování kolem zděných
pilířů bývalého prvního padacího mostu. Byl pozorován triedrem z pouhých šesti metrů, takže bylo možno
bezpečně zjistit, že nebyl kroužkován – šlo tedy o jiného
jedince. Po vyrušení chodcem přeletěl na nedostupnou část zámku (Veleba 1954a). Z pozdější doby jsou
známy pouze dva údaje: v říjnu 1996 zaznamenal 1 ex.
na skále u hráze Vranovské přehrady AK (in verb.)
a 4. 4. 1999 pozorovali zedníčka skalního na zřícenině
Nového Hrádku Fiala et al. (2007). V této souvislosti
je zajímavé objevení zedníčka 12. 3. 2009 na zřícenině
hradu Kollmitz nad řekou Dyjí, cca 30 km proti proudu
od Vranova nad Dyjí (VK, KF, VŠ). Naznačuje, spolu
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Situation im NPP/NPT
(4 Angaben; W–4/O–0)
MARTIŠKO et al. 1995: fehlende Informationen
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Seltener Ausnahmegast außerhalb der Brutzeit.
Im Untersuchungsgebiet wird eine sehr interessante
Beobachtung des Mauerläufers aus dem Jahr 1953 beschrieben: am 25. November dieses Jahres flog 1 Ind.
durch die Tür in einen kleinen Turm des Schlosses
Vranov, wurde gefangen, beringt und freigelassen.
Am 11. 12. wurde ein weiteres Ind. beobachtet, als es
in der Nähe der gemauerten Pfeiler der ehemaligen
ersten Zugbrücke herumflog. Es wurde mit einem Feldstecher aus nur sechs Metern Entfernung beobachtet,
es konnte also mit Sicherheit festgestellt werden, dass
es nicht beringt war und dass es sich demnach um ein
anderes Exemplar handelte. Nach der Störung durch
einen Fußgänger flog es auf einen nicht erreichbaren
Teil des Schlosses (Veleba 1954a). Aus der späteren
Zeit sind nur zwei Angaben bekannt: Im Oktober 1996
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s dalšími údaji, že zedníčci mohou krajinou putovat
podél toku řeky a krátkodobě se zastavovat na vhodných
lokalitách (skály, zříceniny, výrazné stavby). Omezená
potravní nabídka tu zřejmě delší pobyt či zimování neumožňuje.

Šoupálek
dlouhoprstý
Waldbaumläufer

verzeichnete AK (in verb.) 1 Ind. auf einem Felsen am
Damm des Stausees Vranov und am 4. 4. 1999 beobachteten Fiala et al. (2007) einen Mauerläufer auf der
Burgruine Nový Hrádek. In diesem Zusammenhang ist
die Entdeckung eines Mauerläufers auf der Burgruine
Kollmitz oberhalb der Thaya am 12. 3. 2009 interessant, diese Ruine liegt ca. 30 km flussaufwärts von
Vranov entfernt (VK, KF, VŠ). Gemeinsam mit weiteren
Angaben deutet dies an, dass die Mauerläufer entlang
von Flussläufen durch die Landschaft wandern können
und kurzfristig an geeigneten Lokalitäten verweilen
(Felsen, Ruinen, auffällige Bauten). Das eingeschränkte
Nahrungsangebot macht hier wohl einen längeren Aufenthalt oder eine Überwinterung unmöglich.
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Certhia familiaris
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Šoupálek dlouhoprstý je druhem s holarktickým
typem rozšíření. V Evropě obývá kromě jihu, jihozápadu a severu celé území, žije i ve značné části Asie až
po Japonsko a v Severní Americe od Mexika po Aljašku.
V ČR hnízdí na celém území s vyšší početností od středních poloh (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří
k běžným druhům.

Der Waldbaumläufer ist eine Art mit holarktischem Verbreitungstyp. Er bewohnt ganz Europa mit Ausnahme
des Südens, des Südwestens und des Nordens, lebt
in einem großen Teil Asiens bis nach Japan und auch
in Nordamerika von Mexiko bis Alaska. In Tschechien
brütet er auf dem gesamten Gebiet, häufiger ab den
mittleren Lagen (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo gehört er zu den häufigen Arten.

Situace v NPP/NPT (80 údajů; Z–63/V–17)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí a zimuje, preferuje
západní část sledovaného území.
Šoupálek dlouhoprstý se ve sledovaném území vyskytuje celoročně, hnízdění prokázali Fiala et al. (2007),
když v Konicích 13. 6. 2000 zjistili hnízdo ve vyhnilém
kmeni třešně u lesa. Nejvyšší denzity dosahuje ve starších
lesních porostech – JVa (in Martiško et al. 1995) jej
např. v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zaznamenal v porostech nad 40 let věku v denzitě
1,4–4,6 párů/10 ha, přičemž v jehličnatých porostech
5. věkového stupně patřil k dominantním druhům
(dominance 6,2 %). Ve starých listnatých lesích stáří
90–140 let na Braitavě byl 24. 4. a 4.–5. 5. 2000 zjištěn
s dominancí 3,7 % (JVa in litt.). Pollheimer (2001)
odhaduje velikost hnízdní populace v NPT na 55 párů,
teritoria dalších deseti do území zasahují částečně
(tj. cca 0,4 párů/10 ha).

Situation im NPP/NPT
(80 Angaben; W–63/O–17)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet und überwintert regelmäßig, zieht den
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Der Waldbaumläufer kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, ein Brutnachweis stammt von Fiala
et al. (2007), die am 13. 6. 2000 in einem morschen
Kirschstamm am Waldrand in Konice ein Nest feststellten. Die größte Dichte erreicht die Art in älteren
Waldbeständen – JVa (in Martiško et al. 1995) stellte
ihn z. B. in den Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach
und Hradiště in Beständen von über 40 Jahren in einer
Dichte von 1,4–4,6 Paaren/10 ha fest, wobei der Waldbaumläufer in Nadelwäldern der 5. Altersstufe zu den
dominanten Arten gehörte (Dominanz von 6,2 %).
In alten Laubwäldern mit 90–140 Jahren in Braitava
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Šoupálek dlouhoprstý se ve sledovaném území vyskytuje celoročně, v mimohnízdní době často v hejnech
se sýkorami, přičemž není vyloučeno, že v některých
případech jde o šoupálka krátkoprstého, protože rozlišení obou druhů není v tomto období věnována dostatečná pozornost.

Šoupálek
krátkoprstý
Gartenbaumläufer

wurde er am 24. 4. und am 4.–5. 5. 2000 mit einer
Dominanz von 3,7 % festgestellt (JVa in litt.). Pollheimer (2001) schätzt die Größe der Brutpopulation
im NPT auf 55 Paare, die Territorien weiterer zehn
Paare reichen teilweise in das Untersuchungsgebiet
hinein (dh. ca. 0,4 Paare/10 ha).
Der Waldbaumläufer kommt ganzjährig im Untersuchungsgebiet vor, außerhalb der Brutzeit oft in gemischten Schwärmen mit Meisen, wobei nicht ausgeschlossen
ist, dass es sich in einigen Fällen auch um Gartenbaumläufer handelt. Der Unterscheidung der beiden Arten
wird in diesem Zeitraum nämlich nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Šoupálek krátkoprstý žije ve střední, jižní a západní
Evropě, severní Africe, Malé Asii a na Kavkaze. V ČR je
rozšířen nesouvisle, vyskytuje se hlavně v nižších a středních polohách (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
patří spíše k druhům vzácným.

Der Gartenbaumläufer lebt in Mittel-, Süd- und Westeuropa, Nordafrika, Kleinasien und im Kaukasus. In
Tschechien ist er nur unzusammenhängend verbreitet,
vor allem in niedrigeren und mittleren Lagen (Šťastný
et al. 2006). In der Region Znojmo gehört er zu den
eher seltenen Arten.

Situace v NPP/NPT (13 údajů; Z–12/V–1)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 2–5 párů, preferuje
západní část sledovaného území.
Šoupálek krátkoprstý patří ve sledovaném území k nejvzácnějším pěvcům. Jeho hnízdění pod Obří hlavou
ve Znojmě udává v roce 1950 P. Hanák (Hanák 2004).
Později bylo doloženo jen jednou pozorováním jedince
s potravou v břehovém porostu mezi Vraní skálou a Faltýskovým mlýnem 27. 4. 2002. Hnízdo bylo ze země
neviditelné, ale bylo zřejmě umístěno za odchlíplou
kůrou odumřelé olše. Na stejné lokalitě byl 1 zp. ƃ
zjištěn i 23. 3. a 14. 4. 2003 (VŠ). Dvakrát byl šoupálek
krátkoprstý zjištěn ve starých listnatých porostech
lesního komplexu Braitava – 25. 4. a 4.–5. 5. 2000 1 pár
(JVa in litt.) a 26. 3. 2005 1 zp. ƃ (VP in verb.). Dále
byl zaznamenán 2. 5. 1991 u Nového Hrádku (P. Pelz
in Martiško et al. 1995), 1. 5. 2001 v údolí Žlebského potoka (VŠ), 4. 5. 2007 v údolí Klaperova potoka
(VP in litt.) a 8. 5. 2009 v lese na okraji Širokého pole
(VŠ) – v posledních třech případech byl vždy pozorován
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Situation im NPP/NPT
(13 Angaben; W–12/O–1)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 2–5 Paare, bevorzugt den
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Der Gartenbaumläufer gehört zu den seltensten Singvögeln im Untersuchungsgebiet. P. Hanák (Hanák
2004) gibt im Jahr 1950 seine Brut unterhalb des
Felsgebildes Obří hlava in Znojmo an. Später gelang
nur ein Brutnachweis, und zwar am 27. 4. 2002
durch die Beobachtung eines Exemplars mit Futter
im Uferbewuchs zwischen dem Vraní-Felsen und der
Faltýskův-Mühle. Das Nest war vom Boden aus nicht
sichtbar, befand sich aber wohl unter der abgelösten
Rinde einer toten Erle. An derselben Lokalität wurde
am 23. 3. und am 14. 4. 2003 jeweils 1 singendes ƃ
festgestellt (VŠ). In den alten Laubwäldern in Braitava
wurde der Gartenbaumläufer zweimal festgestellt –
1 Paar am 25. 4. und 4.–5. 5. 2000 (JVa in litt.) und
1 singendes ƃ am 26. 3. 2005 (VP in verb.). Weiters
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zpívající samec. Pro NPT udává Pollheimer (2001)
2–3 hnízdící páry šoupálka krátkoprstého.
V mimohnízdní době nebyla rozlišování obou druhů
šoupálků věnována dostatečná pozornost, takže zjištění
jedinci byli přiřazeni k hojnějšímu z obou druhů
(viz výše).

Moudivláček lužní
Beutelmeise

wurde er am 2. 5. 1991 bei Nový Hrádek verzeichnet (P. Pelz in Martiško et al. 1995), am 1. 5. 2001
im Tal des Žlebský-Baches (VŠ), am 4. 5. 2007 im Tal
des Klaperův-Baches (VP in litt.) und am 8. 5. 2009
im Wald am Rande von Široké pole (VŠ) – in den
letzteren drei Fällen handelte es sich immer um jeweils
ein singendes Männchen. Im NPT gibt Pollheimer
(2001) 2–3 Brutpaare des Gartenbaumläufers an.
Außerhalb der Brutzeit wurde der Unterscheidung der
beiden Baumläuferarten nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet, die festgestellten Exemplare wurden der
häufigeren der beiden Arten zugeordnet (siehe oben).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál moudivláčka lužního se táhne od severozápadní, střední a jižní Evropy přes Malou Asii
na východ až po Koreu a jih Japonska. V ČR je jeho rozšíření poplatné nárokům na prostředí, obývá především
nížiny (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku hnízdí nepočetně na rybničních a mokřadních lokalitách (velmi
vzácně u řek), na Šafovských rybnících bylo hnízdění
doloženo jen jednou (20. 7. 2006 byla na Podvesném
rybníku pozorována 2 mláďata, VŠ a VK).

Situace v NPP/NPT (1 údaj; Z–1/V–0)

Das Brutgebiet der Beutelmeise reicht von Nordwest-,
Mittel- und Südeuropa über Kleinasien bis nach Korea
und Südjapan. In Tschechien wird ihre Verbreitung
von den Anforderungen an das Habitat bestimmt,
die Art bewohnt hier vor allem die Niederungen
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo brütet
sie in geringen Zahlen an Teichen- und Sümpfen (sehr
selten auch an Flüssen), an den Šafovské-Teichen wurde
nur ein Brutnachweis erbracht (am 20. 7. 2006 wurden
am Podvesný-Teich 2 Jungvögel beobachtet, VŠ und
VK).

MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden

Situation im NPP/NPT (1 Angabe; W–1/O–0)

Vzácný výskyt jednotlivého ptáka na jarním tahu.
Moudivláček lužní byl ve sledovaném území zaznamenán pouze jednou – 3. 4. 2010 pozoroval 1 ex. u Čížovského malého rybníka TK (in litt.).

MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Außergewöhnliches Vorkommen eines einzelnen
Vogels während des Frühlingszuges.
Die Beutelmeise wurde nur einmal im Untersuchungsgebiet nachgewiesen – am 3. 4. 2010 beobachtete TK
(in litt.) 1 Ind. am Čížovský malý-Teich.

303

Pěvci | Sperlingsvögel

Žluva hajní
Pirol
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Severní hranice hnízdního areálu žluvy hajní v Evropě
vede severním Dánskem, jižním Švédskem, jihovýchodním Finskem, jižní Karélií a dále na východ rozšíření
pokračuje až po jihozápadní Sibiř a Indii. Obývá také
severní Afriku a Malou Asii. V ČR hnízdí pravidelně, ale
nepříliš hojně. Jednoznačně preferuje nížiny (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku je běžným druhem jeho
východní a jihovýchodní části.

Die nördliche Grenze des Brutgebietes des Pirols führt
in Europa durch das nördliche Dänemark, Südschweden, Südostfinnland und Südkarelien, nach Osten
reicht das Verbreitungsgebiet bis nach Südwestsibirien
und Indien. Er bewohnt auch Nordafrika und Kleinasien. In Tschechien brütet die Art regelmäßig, aber nicht
besonders zahlreich. Er zieht eindeutig die Niederungen
vor (Šťastný et al. 2006). Im östlichen und südöstlichen Teil der Region Znojmo stellt er eine häufige Art
dar.

Situace v NPP/NPT (83 údajů; Z–21/V–62)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 50–60 párů, preferuje
východní část sledovaného území.
Žluva hajní ve sledovaném území pravidelně hnízdí,
početněji v jeho východní části. Z okolí Znojma ji jako
běžný druh uvádí již Peřinka (1904), zmiňuje se o ní
i Vrbka (1928), jehož práce odráží situaci přibližně
v téže době. Hnízdění bylo prokázáno například pozorováním rodinky s vyvedenými mláďaty 5. 7. 1997
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Situation im NPP/NPT
(83 Angaben; W–21/O–62)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 50–60 Paare, zieht den östlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Der Pirol brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet,
häufiger in seinem östlichen Teil. Bereits Peřinka (1904)
führt ihn in der Umgebung von Znojmo als häufige Art

Pěvci | Sperlingsvögel

Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

v Popicích (ZT in litt.) nebo 27. 6. 2003 na Havranickém vřesovišti (MV), 22. 6. 2001 byl u Hnanic pozorován samec s potravou (VŠ). JM (in Martiško et al.
1995) ji při sčítání ptáků na bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního
okraje zjistil s frekvencí 43,3 %, v lesním komplexu
Braitava 2,5 %. JVa (in Martiško et al. 1995) ji v lesích
mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zaznamenal v listnatých porostech věku 41–50 let v denzitě
2,9 párů/10 ha (zde dokonce patřila k druhům dominantním – 6,3 %) a starších 70 let (denzita 0,6–1,0
párů/10 ha), v jehličnatých pouze v 6. věkovém stupni
(2,7 párů/10 ha). V rámci JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem a Hnanicemi v letech 2002–2011
byla žluva na jednotlivých bodech zaznamenána s průměrnou frekvencí 50,3 % (MV), zjištěný trend (obr.
59) odpovídá trendu let 1982–2010 v ČR. Pollheimer
(2001) udává pro NPT 7 hnízdících párů žluvy hajní
s nejvyšší koncentrací v údolí Fugnitze.
Na jaře se žluva hajní ve sledovaném území objevuje
koncem dubna, nejčasnější přílet byl zaznamenán
19. 4. 2003 u Popic (MV).
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an, erwähnt wird er auch von Vrbka (1928), dessen
Arbeit die Situation ungefähr zur selben Zeit widerspiegelt. Brutnachweis wurde zum Beispiel durch Beobachtungen von Familien mit flüggen Jungvögeln am
5. 7. 1997 in Popice (ZT in litt.) oder am 27. 6. 2003
in der Heide Havraníky (MV) erbracht, am 22. 6. 2001
wurde bei Hnanice ein futtertragendes Männchen beobachtet (VŠ). JM (in Martiško et al. 1995) stellte ihn
im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung auf der Heide
Havraníky und im angrenzenden Waldrand mit einer
Frequenz von 43,3 % fest, im Waldkomplex Braitava
mit 2,5 %. JVa (in Martiško et al. 1995) verzeichnete ihn in den Wäldern zwischen dem MašovickýBach und Hradiště in Laubwäldern mit einem Alter
von 41–50 Jahren, und zwar in einer Dichte von 2,9
Paaren/10 ha (hier gehörte er sogar zu den dominanten
Arten – 6,3 %) und in Beständen mit mehr als 70 Jahren
(Dichte 0,6–1,0 Paare/10 ha), in Nadelwäldern verzeichnete er ihn nur in der 6. Altersstufe (2,7 Paare/10 ha). Im
Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP
auf den unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo
und Hnanice in den Jahren 2002–2011 wurde der Pirol
an den einzelnen Punkten mit einer durchschnittlichen
Frequenz von 50,3 % verzeichnet (MV), der festgestellte
Trend (Abb. 59) entspricht dem Trend in den Jahren
1982–2010 in ganz Tschechien. Pollheimer (2001)
gibt im NPT 7 Brutpaare des Pirols an, die höchste
Konzentration findet sich im Fugnitztal.
Im Frühling taucht die Art Ende April im Untersuchungsgebiet auf, die früheste Ankunft wurde
am 19. 4. 2003 bei Popice verzeichnet (MV).

Obr. 59. – Početnost žluvy hajní zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
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Ťuhýk obecný
Neuntöter

Abb. 59. – Quantität des Pirols errichtet während der JPSP im Transekt
Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011 (der höhere
Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde verwendet)
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál ťuhýka obecného zahrnuje většinu Evropy
kromě větší části Pyrenejského poloostrova, Velké
Británie a severní Skandinávie a Ruska. Na východ
pokračuje do západní Sibiře, obývá také Malou Asii.
V ČR se vyskytuje prakticky na celém území, nikde
však nepatří mezi hojné druhy (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku je obecně rozšířený.

Das Brutgebiet des Neuntöters umfasst einen Großteil
Europas mit Ausnahme eines größeren Teiles der Iberischen Halbinsel, Großbritanniens, Nordskandinaviens
und Russlands. Nach Osten hin reicht das Areal bis nach
Westsibirien und Kleinasien. In Tschechien kommt er
praktisch auf dem gesamten Gebiet vor, gehört aber
nirgends zu den häufigen Arten (Šťastný et al. 2006).
In der Region Znojmo ist er allgemein verbreitet.
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Situace v NPP/NPT (94 údajů; Z–23/V–71)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 70–80 párů, preferuje
východní část sledovaného území.
Ťuhýk obecný ve sledovaném území pravidelně hnízdí.
Obývá především otevřenou krajinu na východě NPP,
v údolí řeky bývá pozorován vzácně – 1 ex. 31. 5. 2003
na Širokém poli (VŠ). Hnízdění bylo prokázáno mnohokrát, poprvé nálezem snůšky se 3 vejci 16. 6. 1939
u Konic, dnes uložené ve sbírkách JMM Znojmo
pod inv. č. 559 (Reiter 2002). Valášek (2005) našel
v letech 2001–2004 ve sledované oblasti celkem
96 hnízd, přičemž podíl úspěšných hnízd odhadnutý z denní míry přežívání činil 62 % (hnízdní úspěšnost byla nejvyšší ze všech sledovaných ptáků v daném
prostředí). JM (in Martiško et al. 1995) zjistil ťuhýka
obecného při sčítání ptáků na bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního
okraje s frekvencí 48,3 %. JVa (in Martiško et al.
1995) jej v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zaznamenal pouze v nejmladších jehličnatých porostech do 10 let v denzitě 1,7 párů/10 ha a v nejstarších listnatých porostech věku 80–130 let (v silně proředěném dubovém porostu s podrostem keřů) v denzitě
0,6 párů/10 ha, na vřesovištích pak patřil k dominant-
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Situation im NPP/NPT
(94 Angaben; W–23/O–71)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 70–80 Paare, bevorzugt den
östlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Der Neuntöter brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet. Er bewohnt vor allem die offene Landschaft
im Osten des NPP, im Flusstal selbst wird er nur selten
verzeichnet – 1 Ind. am 31. 5. 2003 in Široké pole (VŠ).
Es liegen zahlreiche Brutnachweise vor, das erste Mal am
16. 6. 1939 durch den Fund eines Geleges mit 3 Eiern bei
Konice, heute ist dieses Gelege unter der Inventarnummer 559 im Südmährischen Museum zu finden (Reiter
2002). Valášek (2005) fand in den Jahren 2001–2004
insgesamt 96 Nester im Untersuchungsgebiet, wobei
der Anteil der erfolgreichen Bruten, geschätzt anhand
der täglichen Überlebensrate, 62 % betrug (der Bruterfolg war der höchste unter allen untersuchten Vögeln
im betreffenden Gebiet). JM (in Martiško et al. 1995)
stellte den Neuntöter im Rahmen einer Punkt-StoppZählung auf der Heide Havraníky und im angrenzenden Waldrand mit einer Frequenz von 48,3 % fest.
JVa (in Martiško et al. 1995) verzeichnete ihn in den
Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště
nur in den jüngsten Nadelwäldern bis 10 Jahre (Dichte
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Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

ním druhům (dominance 10,3 % v otevřené krajině
a 5,6 % v lesících), hnízdil zde v denzitě 2,5 párů/10 ha,
resp. 2,9 párů/10 ha. V rámci JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem a Hnanicemi v letech 2002–
2011 byl ťuhýk obecný na jednotlivých bodech zaznamenán s průměrnou frekvencí 30,3 % (MV), s trendem
spíše negativním (obr. 60). Pollheimer (2001) udává
pro NPT 4 hnízdící páry ťuhýka obecného a 2 teritoria na hranicích území a vysvětluje, že druh zde nenachází vhodné biotopy vyjma velkých pasek a louky pod
Umlaufem.
Na jaře se ťuhýk obecný do sledovaného území vrací
počátkem května, nejčasnější přílet byl zaznamenán
1. 5. 1992 u Mašovic (VŠ). Naopak obzvláště pozdní
přílet byl zjištěn v roce 2011, kdy se první ťuhýci objevili
až 19. 5. na Mašovické střelnici (MV). Poslední byl pozorován 22. 8. 2010 u Čížova (TK in litt.).
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1,7 Paare/10 ha) und in den ältesten Laubwäldern mit
einem Alter von 80–130 Jahren (in einem stark gelichteten Eichenbestand mit Strauchunterholz, Dichte
von 0,6 Paaren/10 ha) fest. Auf den Heiden gehörte
der Neuntöter zu den dominanten Arten (Dominanz
von 10,3 % in der offenen Landschaft und 5,6 %
in den Wäldchen), er brütete hier in einer Dichte von
2,5 Paaren/10 ha bzw. 2,9 Paaren/10 ha. Im Rahmen
des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf den
unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo und
Hnanice in den Jahren 2002–2011 wurde der Neuntöter an den einzelnen Punkten mit einer durchschnittlichen Frequenz von 30,3 % verzeichnet (MV), der Trend
war eher abnehmend (Abb. 60). Pollheimer (2001)
gibt im NPT 4 Brutpaare und 2 Territorien an der
Grenze des Untersuchungsgebietes an und erklärt, dass
die Art hier mit Ausnahme der großen Viehweiden und
der Wiese unter dem Umlauf keine geeigneten Habitate
findet.
Im Frühling kehrt der Neuntöter Anfang Mai in das
Untersuchungsgebiet zurück, die früheste Ankunft
wurde am 1. 5. 1992 bei Mašovice verzeichnet (VŠ).
Eine besonders späte Ankunft wurde im Jahr 2011
festgestellt, als die ersten Neuntöter erst am 19. 5.
in Mašovická střelnice auftauchten (MV). Das späteste
Exemplar wurde am 22. 8. 2010 bei Čížov beobachtet
(TK in litt.).
Obr. 60. – Početnost ťuhýka obecného zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
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Abb. 60. – Quantität des Neuntöters errichtet während der JPSP
im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011
(der höhere Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde
verwendet)
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Ťuhýk menší je druhem s evropsko-turkestánským
typem rozšíření. Početnost v Evropě se od poloviny
19. století silně snižuje a areál ustupuje k jihu. Také
v ČR se dříve se vyskytoval po celém území, nebyl
pokládán za vzácného. Na jižní Moravě se udržel
nejdéle, hnízdil běžně a pravidelně ještě po roce 1945,
později však i tady začal mizet. Dnes nehnízdí, jen velmi
vzácně zaletuje (Šťastný & Hudec 2011). Na Znojemsku hnízdil na řadě lokalit – Moravskokrumlovsko,
silniční aleje Hatě – Znojmo – Lechovice – Borotice,
sady a zahrady u Tasovic, Hlubokých Mašůvek, Plavče
apod. (Vačkař 1949, Blatný 1951, Klejdus 1980,

Der Schwarzstirnwürger ist einer Art mit europäischturkestanischem Verbreitungstyp. Seine Zahlen sinken
in Europa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts stark ab
und das Verbreitungsgebiet weicht in Richtung Süden
zurück. Auch in Tschechien kam er früher auf dem
ganzen Gebiet vor und wurde als nicht selten klassifiziert. In Südmähren konnte er sich am längsten halten,
noch nach dem Jahr 1945 brütete er häufig und regelmäßig, später begann er aber auch hier seltener zu
werden. Heute ist sein Brutvorkommen hier erloschen
und die Art wird hier nur ausnahmsweise beobachtet (Šťastný & Hudec 2011). In der Region Znojmo
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brütete der Schwarzstirnwürger früher an zahlreichen
Orten – in der Umgebung von Moravský Krumlov,
in der Allee an der Straße Hatě – Znojmo – Lechovice – Borotice, in Obst- und Privatgärten bei Tasovice,
Hluboké Mašůvky, Plaveč usw. (Vačkař 1949, Blatný
1951, Klejdus 1980, Hanák 2004, Fiala et al. 2007).
Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wird er nur
sehr selten beobachtet.

Situation im NPP/NPT
(2 Angaben; W–0/O–2)
MARTIŠKO et al. 1995: fehlende Informationen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
Wahrscheinliches Vorkommen in der Umgebung
von Znojmo ca. bis zum Jahr 1950, aus der
späteren Zeit fehlen Angaben.

Hanák 2004, Fiala et al. 2007). Od 80. let 20. století
je zaznamenáván jen velmi vzácně.

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–0/V–2)
MARTIŠKO et al. 1995: chybí zpráva
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Pravděpodobný výskyt v okolí Znojma cca
do roku 1950, z pozdější doby chybí údaje.
Výskyt ťuhýka menšího ve sledovaném území není
jednoznačně doložen, v minulosti je však pravděpodobný. Peřinka (1904) jej (spolu s ťuhýkem rudohlavým) pro Znojemský okres zhodnotil slovy: „...jsou
nápadní svým množstvím.“ Ve sbírkách JMM je dokladována snůška (inv. č. 581) s lokalizací Znojmo a datací
10. 6. 1939 (Reiter 2004). V letech 1948–1950 udává
JVa (in Klejdus 1980) 3 páry u silnice Znojmo – Hatě,
2 u silnice Znojmo – Lechovice. Hnízdo s 1 vejcem 3 m
vysoko na ořechu u Tasovic zjistil 17. 5. 1949 Hanák
(2004). Vzhledem k tomu, že ťuhýk menší byl zřejmě
nejméně do poloviny 20. století v okolí Znojma poměrně
početný, není důvod předpokládat, že by se nevyskytoval
na území dnešního NPP. Jeho ústup nijak dokumentován není, údaje z pozdějších let chybí. Výjimkou je pozorování 1 ex. u Mašovické střelnice 7. 5. 1999 (Fiala et
al. 2007). Pollheimer (2001) zařadil ťuhýka menšího
do katogorie „hnízdí v okolí“, přičemž toto hodnocení
vychází z nesprávného pochopení údajů publikovaných
v práci Martiško et al., 1995 (JPo).
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Das Vorkommen des Schwarzstirnwürgers im Untersuchungsgebiet ist nicht eindeutig belegt, es ist
aber wahrscheinlich, dass er hier in der Vergangenheit
vorkam. Peřinka (1904) erwähnte ihn (gemeinsam
mit dem Rotkopfwürger) im Bezirk Znojmo mit den
Worten: „... sie sind auffällig durch ihre große Anzahl.“
In den Sammlungen des Südmährischen Museums
befindet sich ein Gelege (Inventarnr. 581) mit Lokalisierung in Znojmo und dem Datum 10. 6. 1939 (Reiter
2004). In den Jahren 1948–1950 gibt JVa (in Klejdus
1980) 3 Paare an der Straße Znojmo – Hatě und 2 Paare
an der Straße Znojmo – Lechovice an. Am 17. 5. 1949
stellte Hanák (2004) auf einem Nussbaum bei Tasovice
in 3 m Höhe ein Nest mit 1 Ei fest. Da der Schwarzstirnwürger anscheinend mindestens bis zur Mitte des
20. Jahrhunderts in der Umgebung von Znojmo recht
häufig war, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass er
nicht auch auf dem Gebiet des heutigen NPP vorgekommen wäre. Seine Abnahme wurde nicht dokumentiert,
Angaben aus den späteren Jahren fehlen. Ein Ausnahme
stellt die Beobachtung von 1 Ind. bei Mašovická střelnice
am 7. 5. 1999 dar (Fiala et al. 2007). Pollheimer
(2001) zählt den Schwarzstirnwürger in die Kategorie
„Brutvogel der Umgebung“, wobei sich diese Angabe
auf den tschechischen Teil des Untersuchungsgebietes
bezieht und ältere Angaben in Martiško et al. (1995)
irrtümlich für rezent gehalten wurden (JPo).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Ťuhýk šedý obývá kromě Austrálie všechny další světadíly, v Evropě nehnízdí ve Velké Británii, Itálii, Maďarsku
a na Balkánském poloostrově. V ČR hnízdí zhruba
na dvou třetinách území, nikde není výslovně hojný
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří k vzácným
hnízdičům.

Der Raubwürger besiedelt alle Kontinente mit Ausnahme von Australien, in Europa fehlt er nur in Großbritannien, Italien, Ungarn und der Balkanhalbinsel.
In Tschechien brütet er ungefähr in zwei Dritteln
des Gebietes und ist nirgends ausgesprochen häufig
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo gehört er
zu den seltenen Brutvögeln.

Situace v NPP/NPT (95 údajů; Z–42/V–53)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: zimní host
Vzácně hnízdí, pravidelně zimuje.
Ťuhýk šedý patří ve sledovaném území k vzácně hnízdícím druhům. Fiala et al. (2007) udávají hnízdění
ve staré drůbežárně v Havraníkách 14. 6. 1990.
10. 4. 1994 nalezl u Čížova hnízdo Tunka (1994),
v roce 2003 pozoroval pár krmící mláďata u Popic IK
(in verb.), 17. 5. 2005 bylo nalezeno nové, ale nepouži-

Situation im NPP/NPT
(95 Angaben; W–42/O–53)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Wintergast
Brütet selten, überwintert regelmäßig.
Der Raubwürger gehört im Untersuchungsgebiet
zu den seltenen Brutvogelarten. Fiala et al. (2007)
geben am 14. 6. 1990 eine Brut in der alten Geflügelfarm in Havraníky an. Am 10. 4. 1994 fand Tunka
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Obr. 61. – Počet pozorování ťuhýka šedého v jednotlivých měsících let 1990–2011 (n = 92)
Abb. 61. – Die Anzahl der Beobachtungen von Raubwürger in den einzelnen Monaten der Jahre 1990–2011 (n = 92)

té hnízdo nedaleko asfaltové silničky vedoucí k Horeckému kopci u Hnanic. Bylo umístěné ve vidlici kmene
mladého dubu, cca 7 m vysoko, obsahovalo mnoho
bílých, silonových provázků (VŠ). Všechny další údaje
z hnízdní doby jsou převzaty z Fialy et al. (2007):
8. 5. 1995 byl pozorován 1 ex. za Čížovem k celnici,
5. 6. 1999 u rybníků Jejkalů a 12. 6. 2000 za zahradami v Popicích.
V zimě je ťuhýk šedý pravidelným návštěvníkem sledovaného území, nejčastěji bývá zaznamenáván v prosinci
a lednu (obr. 61). Většinou jde o jednotlivé ptáky, jen
31. 1. 2006 na Popickém vřesovišti (VK) a 27. 2. 2006
mezi Popicemi a hlavní silnicí Znojmo – Hnanice (VK)
byly zjištěny 2 ex. Ťuhýci šedí bývají zastiženi zejména
v otevřené krajině ochranného pásma NPP, jen výjimečně v údolí řeky Dyje: 16. 1. 2006 1 ex. u Novohrádeckého mlýna (VŠ) a 5. 12. 2006 1 ex. na Širokém poli
(VK, AR).
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(1994) ein Nest bei Čížov, im Jahr 2003 beobachtete
IK (in verb.) bei Popice ein Paar beim Füttern von Jungvögeln, am 17. 5. 2005 wurde unweit des asphaltierten
Weges zum Horecký-Hügel bei Hnanice ein neues,
aber unbenutztes Nest gefunden. Es befand sich in der
Astgabel einer jungen Eiche, ca. 7 m hoch, und enthielt
zahlreiche weiße Nylonschnüre (VŠ). Alle weiteren
Angaben aus der Brutzeit sind von Fiala et al. (2007)
übernommen: jeweils 1 Ind. wurde am 8. 5. 1995 bei
Čížov in Richtung zum Zollhaus, am 5. 6. 1999 bei den
Jejkaly-Teichen und am 12. 6. 2000 hinter den Gärten
in Popice verzeichnet.
Im Winter ist der Raubwürger ein regelmäßiger
Besucher des Untersuchungsgebietes, meist wird er
im Dezember und Jänner gesehen (Abb. 61). Meist
handelt es sich um einzelne Vögel, nur am 31. 1. 2006
auf der Heide Popice (VK) und am 27. 2. 2006 zwischen
Popice und der Hauptstraße Znojmo – Hnanice (VK)
wurden jeweils 2 Ind. festgestellt. Die Raubwürger
werden vor allem in der offenen Landschaft in der
Schutzzone des NPP angetroffen, nur ausnahmsweise
auch im Tal der Thaya: jeweils 1 Ind. am 16. 1. 2006
bei der Novohrádecký-Mühle (VŠ) und am 5. 12. 2006
in Široké pole (VK, AR).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Ťuhýk rudohlavý je druhem se středomořským typem
rozšíření, v Evropě ubývá, jeho areál ustupuje k jihovýchodu. V ČR byl patrně v minulosti více rozšířen
a místy snad i dosti početný, na jižní Moravě byl až
do 50. let 20. století celkem běžným ptákem, od roku
1960 však již jen ojedinělým zjevem (Šťastný & Hudec
2011). Na Znojemsku bylo hnízdění udáváno z okolí
Moravského Krumlova, Těšetic, Plavče, Němčiček do
pol. 20. století (Blatný 1951, Hejl-Mračovský 1960,
Hanák 2004).

Der Rotkopfwürger ist eine Art mit mediterranem Verbreitungstyp, in Europa nehmen seine Zahlen ab und
sein Verbreitungsgebiet weicht in Richtung Südosten
zurück. In Tschechien war er in der Vergangenheit
wahrscheinlich stärker verbreitet und stellenweise wohl
auch recht zahlreich vertreten, in Südmähren war er bis
zu den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts ein üblicher
Vogel, seit dem Jahr 1960 wird er aber nur mehr vereinzelt festgestellt (Šťastný & Hudec 2011). In der Region
Znojmo wurde bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ein
Brutvorkommen aus der Umgebung der Gemeinden
Moravský Krumlov, Těšetice, Plaveč und Němčičky
angegeben (Blatný 1951, Hejl-Mračovský 1960,
Hanák 2004).

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–0/V–2)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuveden
Pravděpodobný výskyt na počátku 20. století
v okolí Znojma, z pozdější doby chybí údaje.
Peřinka (1904) zhodnotil výskyt ťuhýka rudohlavého
a ťuhýka menšího ve Znojemském okrese slovy: „... jsou
nápadní svým množstvím.“ Konkrétní údaje ze sledovaného území ani z okolí Znojma však nejsou známy.
Ojedinělé zůstává údajné pozorování 1 ex. 14. 6. 1992
při silnici Znojmo – Hnanice u odbočky na Popice
(Smenck in Hanák & Anděra in Martiško et al. 1995).
Uváděná citace je velmi nejasná, není zřejmý zdroj informace (Hanák & Anděra nejsou uvedeni v seznamu
literatury), nejsou zaznamenány žádné okolnosti pozorování. Za těchto okolností považujeme recentní výskyt
ťuhýka rudohlavého v NPP za nedoložený.

Situation im NPP/NPT
(2 Angaben; W–0/O–2)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Wahrscheinliches Vorkommen zu Beginn des
20. Jahrhunderts in der Umgebung von Znojmo,
spätere Angaben fehlen.

Peřinka (1904) beschrieb das Vorkommen des Rotkopfwürgers und des Schwarzstirnwürgers im Bezirk
Znojmo mit den Worten: „... sie sind auffällig durch
ihre große Anzahl.“ Konkrete Angaben aus dem Untersuchungsgebiet oder aus der Umgebung von Znojmo
sind allerdings nicht bekannt. Eine Ausnahme bildet
die angebliche Beobachtung von 1 Ind. am 14. 6. 1992
an der Straße Znojmo – Hnanice bei der Abzweigung
in Richtung Popice (Smenck in Hanák & Anděra
in Martiško et al. 1995). Die erwähnte Angabe ist aber
sehr unklar, die Informationsquelle ist nicht eindeutig
erkennbar (Hanák & Anděra sind nicht im Literaturverzeichnis angeführt) und es wurden auch keine näheren
Angaben zur Beobachtung gemacht. Unter diesen Bedingungen betrachten wird das rezente Vorkommen des
Rotkopfwürgers im NPP als nicht nachgewiesen.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Areál sojky obecné pokrývá téměř celou Evropu vyjma
nejsevernějších částí, značnou část Asie na východ až po
Sachalin a na jih po Zadní Indii, dále pak Malou Asii
a severozápadní Afriku. V ČR se vyskytuje rovnoměrně
po celém území od nížin až do hor (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku patří k plošně rozšířeným druhům.

Das Verbreitungsgebiet des Eichelhähers erstreckt sich
fast über ganz Europa mit Ausnahme der nördlichsten Gebiete, einen erheblichen Teil Asiens bis nach
Sachalin im Osten und Hinterindien im Süden, weiters
Kleinasien und Nordwestafrika. In Tschechien kommt
er regelmäßig auf dem gesamten Gebiet vor, von den
Niederungen bis in die Gebirge (Šťastný et al. 2006).
In der Region Znojmo gehört er zu den flächig verbreiteten Arten.

Situace v NPP/NPT (148 údajů; Z–82/V–66)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt, pravidelně hnízdí 40–50 párů.
Sojka obecná ve sledovaném území pravidelně hnízdí,
hnízdění bylo prokázáno nálezem hnízda u Lukova
a Baštova mlýna v roce 1992 (ZT in Martiško et al.
1995) nebo 17. 4. 2010 v koruně buku na Braitavě,
20 m vysoko (VŠ). JM (in Martiško et al. 1995) ji
při sčítání ptáků na bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje zjistil
s frekvencí 10,0 %, v lesním komplexu Braitava 12,5 %.
V rámci JPSP na bezlesých stanovištích mezi Znojmem
a Hnanicemi v letech 2002–2011 byla sojka na jednotlivých bodech zaznamenána s průměrnou frekvencí
6,94 % (MV). JVa (in Martiško et al. 1995) ji v lesích
mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zaznamenal
pouze v jehličnatých porostech věku 21–30 let v denzitě
1,6 párů/10 ha a v jehličnatých i listnatých porostech
starších 70 let v denzitě 0,4–1,0 párů/10 ha s výjimkou
jehličnatých porostů 7. věkového stupně, kde sojka dosahovala denzity 4,0 párů/10 ha (tento údaj však byl
zkreslen malou výměrou daného porostu, JVa in verb.).
Pollheimer (2001) udává pro NPT 15–17 hnízdících
párů s tím, že výskyt se soustřeďuje do lesnicky ovlivněných lesů východně od Hardeggu.
Sojka v NPP/NPT také pravidelně zimuje, a to
na celém území bez zřejmé preference určitého biotopu.
V roce 2005 byl zaznamenán silný jarní průtah, když
22. 4. bylo cca 50 ex. pozorováno při přeletu od Kraví
hory ke Znojmu (OŠ in verb.), 23. 4. 21 ex. tamtéž
(VŠ), 30. 4. 25 ex. na Hradišťských terasách (VK),
7. 5. táhlo 29 ex. přes Lukov k severu (VŠ) a ještě 16. 5.
19 ex. přes Popice (MV).
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Situation im NPP/NPT
(148 Angaben; W–82/O–66)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, 40–50 Paare brüten
regelmäßig.
Der Eichelhäher brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, ein Nachweis wurde im Jahr 1992 durch
den Fund jeweils eines Nestes bei Lukov und der
Baštův-Mühle erbracht (ZT in Martiško et al. 1995),
weiters auch am 17. 4. 2010 in der Krone einer Buche
in Braitava, in 20 m Höhe (VŠ). JM (in Martiško et
al. 1995) stellte ihn im Rahmen einer Punkt-StoppZählung auf der Heide Havraníky und im angrenzenden Waldrand mit einer Frequenz von 10,0 % fest,
im Waldkomplex Braitava mit 12,5 %. Im Rahmen des
tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP auf den unbewaldeten Standorten zwischen Znojmo und Hnanice
in den Jahren 2002–2011 wurde der Eichelhäher an den
einzelnen Punkten mit der durchschnittlichen Frequenz
von 6,94 % verzeichnet (MV). JVa (in Martiško et
al. 1995) verzeichnete ihn in den Wäldern zwischen
dem Mašovický-Bach und Hradiště in Nadelwäldern
mit einem Alter von 21–30 Jahren in einer Dichte
von 1,6 Paaren/10 ha und in Nadel- und Laubwäldern
mit einem Alter von mehr als 70 Jahren in einer Dichte
von 0,4–1,0 Paare/10 ha, eine Ausnahme bildeten Nadelwälder der 7. Altersstufe, wo der Eichelhäher eine
Dichte von 4,0 Paaren/10 ha erreichte (diese Angabe
wird allerdings durch die geringe Größe dieses Bestandes verzerrt, JVa in verb.). Pollheimer (2001) gibt
im NPT 15–17 Brutpaare an und führt an, dass sie vor
allem in den forstwirtschaftlich beeinflussten Wäldern
östlich von Hardegg vorkommen.
Der Eichelhäher überwintert auch regelmäßig
im NPP/NPT, und zwar auf dem ganzen Gebiet, ohne
ein bestimmtes Habitat im Wesentlichen vorzuziehen.
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Im Jahr 2005 wurde ein starker Durchzug verzeichnet, am 22. 4. wurden ca. 50 Ind. beim Überflug
von Kraví hora nach Znojmo gesehen (OŠ in verb.),
am 23. 4. waren es ebendort 21 Ind. (VŠ), am 30. 4.
25 Ind. auf den Terrassen in Hradiště (VK), am 7. 5.
zogen 29 Ind. über Lukov nach Norden (VŠ) und noch
am 16. 5. 19 Ind. über Popice (MV).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Straka obecná žije v celé Evropě, severní Africe, ve velké
části Asie až po Kamčatku a na západě Severní Ameriky.
V ČR je rozšířená rovnoměrně, hojnější je v nižších
polohách (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku není
nijak hojná, nejblíže od sledovaného území hnízdí pravidelně u Vrbovce a Dyjákoviček.

Die Elster kommt in ganz Europa, Nordafrika, in einem
Großteil Asiens bis Kamtschatka und im Westen Nordamerikas vor. In Tschechien ist sie regelmäßig verbreitet, häufiger ist sie in niedrigeren Lagen (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo ist sie allerdings nicht
besonders häufig, das nächstgelegene regelmäßige Brutgebiet liegt bei Vrbovec und Dyjákovičky.

Situace v NPP/NPT (21 údajů; Z–9/V–12)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Možné hnízdění, vzácně zimuje.

Situation im NPP/NPT
(21 Angaben; W–9/O–12)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
Brut möglich, überwintert selten.

Peřinka (1904) píše pro tehdejší Znojemský okres
„...a straky jsou význačny zdejšímu kraji.“ Konkrétní údaj
o hnízdění ve sledovaném území však dosud chybí. V posledních několika letech bylo vícekrát nalezeno nově postavené hnízdo: 1. 4. 2009 a 30. 3. 2011 v Horním
Břečkově (VŠ, MV), 1. 4. 2009 na ovocném stromě
v aleji od hlavní silnice k Popicím nebo 29. 3. 2011
vysoko v koruně olše nad obecním rybníčkem v Lukově
(VŠ). Všechna tato hnízda zůstala nakonec nevyužita. V roce 2011 vyhnízdily straky v prostoru Vracovice – Horní Břečkov – Milíčovice (FD in verb.), který
navazuje na ochranné pásmo NPP. S tímto hnízděním
patrně souvisí i stavba některých hnízd zmíněných výše.
Ani v zimě není straka nijak častá. Byla zaznamenána 28. 12. 1991 u Vranova nad Dyjí (Hanák &
Reiter 1991), 6. 1. 2010 bylo u Hnanic mezi Starými
vinicemi a silničkou k rotě pozorováno 6 ex. (MV, RN)
a 4. 2. 2011 u křižovatky z hlavní silnice Znojmo –
Hnanice na Konice 1 ex. (MV, PL). Zajímavý byl ještě
výskyt 1 ex. (možná juv.) 26. a 27. 9. 2005 u Čížova
(AR) nebo 6 ex. u Podmolí 17. 3. 2008 (MV).

Peřinka (1904) schreibt für den damaligen Bezirk
Znojmo „... und die Elstern sind für die hiesige Landschaft
typisch.“ Konkrete Angaben über ein Brutvorkommen
im Untersuchungsgebiet fehlen aber bis heute. In den
letzten Jahren wurden wiederholt neu gebaute Nester
gefunden: am 1. 4. 2009 und am 30. 3. 2011 in Horní
Břečkov (VŠ, MV), am 1. 4. 2009 auf einem Obstbaum
in einer Allee von der Hauptstraße nach Popice und am
29. 3. 2011 hoch in der Krone einer Erle am LukovskýTeich (VŠ). Alle diese Nester blieben allerdings unbenutzt. Im Jahr 2011 brüteten die Elstern erfolgreich im
Gebiet Vracovice – Horní Břečkov – Milíčovice (FD
in verb.), das an die Schutzzone des NPP anschließt. Mit
dieser Brut hängt wohl auch der Bau einiger der oben
erwähnten Nester zusammen.
Auch im Winter ist die Elster nicht besonders häufig. Sie
wurde am 28. 12. 1991 bei Vranov beobachtet (Hanák
& Reiter 1991), am 6. 1. 2010 wurden bei Hnanice
zwischen Staré vinice und der Straße zur Grenzposten 6 Ind. beobachtet (MV, RN), am 4. 2. 2011 war
es 1 Ind. bei der Abzweigung von der Hauptstraße
Znojmo – Hnanice in Richtung Konice (MV, PL). Interessant war noch das Vorkommen von 1 Ind. (vielleicht
juv.) am 26. und 27. 9. 2005 bei Čížov (AR) oder von
6 Ind. bei Podmolí am 17. 3. 2008 (MV).
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Ořešník kropenatý
Tannenhäher
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Allgemeines Vorkommen

Ořešník kropenatý je druhem severského jehličnatého
lesa a analogických prostředí v horách. Tomu odpovídá
i jeho rozšíření, které je ostrůvkovité, v Evropě se soustřeďuje na Alpy, Karpaty a Rodopy. V Asii zasahuje
na východ po Kamčatku a Japonsko. V ČR hnízdí v jehličnatých porostech nad 450 m n. m. (Šťastný et al.
2006). Na Znojemsku nehnízdí, nejbližší hnízdiště se nacházejí v jižních Čechách a na Českomoravské
vysočině.

Der Tannenhäher ist eine Art des nordischen Nadelwaldes und entsprechender Habitate in den Bergen. Dem
entspricht auch seine Verbreitung, die inselförmig ist
und sich in Europa auf die Alpen, die Karpaten und
die Rhodopen beschränkt. In Asien reicht sein Verbreitungsgebiet bis nach Kamtschatka und Japan. In Tschechien brütet er in Nadelwäldern in einer Meereshöhe
von über 450 m (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo brütet er nicht, die nächstgelegenen Brutgebiete liegen in Südböhmen und auf der Böhmisch-Mährischen Höhe.

Situace v NPP/NPT (19 údajů; Z–9/V–10)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Nepravidelný mimohnízdní výskyt 1–15 ex.,
zaznamenán od 28. srpna do 2. února.
Ořešník kropenatý ve sledovaném území nehnízdí,
zalétá do něj nepravidelně v mimohnízdní době.
V období 1965–1994 byl zaznamenán sedmkrát
v počtu 1–4 ex. (Fiala et al. 2007), vždy šlo o jediné
pozorování v daném roce. O menších invazích by se
dalo hovořit v roce 1998, kdy byl ořešník zjištěn 1. 10.
na Starých vinicích (PL in verb.), 17. 11. na ořechu
u školy v Lukově (VŠ) a v prosinci u fary ve Vranově nad
Dyjí (PŠ in verb.), v roce 2008 – 1 ex. 3. 11. v Lukově
(SŠ in verb.), 6. 11. při výjezdu z Konic na Popice (LK
in verb.) a 5. 12. 2008 v Lukově-Nové Vsi (MŠ in verb.)
a v roce 2010 – 25. 8. 1 ex. na Havranickém vřesovišti, 8. 9. 2 ex. v Lukově-Nové Vsi (MŠ in verb.) a 30. 9.
2 ex. na Ostrohu (MV). Zcela výjimečné je pozorování
15 ex. 25. 10. 2003 u roty v Podmyčích (PL in verb.).
Jeden ořešník byl zjištěn ve vývržcích výra velkého
nasbíraných 23. 5. 1992 na Pašerácké stezce u Čížova
(Reiter et al. 1997).
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Situation im NPP/NPT
(19 Angaben; W–9/O–10)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Unregelmäßiges Auftreten von 1–15 Ind.
außerhalb der Brutzeit, wird in der Zeit vom
28. August bis zum 2. Februar verzeichnet.
Der Tannenhäher ist kein Brutvogel des Untersuchungsgebietes, tritt aber unregelmäßig außerhalb der
Brutzeit als Ausnahmeerscheinung auf. Im Zeitraum
1965–1994 wurde er siebenmal in Zahlen von 1–4 Ind.
verzeichnet (Fiala et al. 2007), es handelte sich immer
um eine einzige Beobachtung pro Jahr. Von einer
kleineren Invasion kann im Jahr 1998 gesprochen
werden, als der Tannenhäher am 1. 10. in Staré vinice
(PL in verb.), am 17. 11. auf einem Nussbaum bei der
Schule in Lukov (VŠ) und im Dezember bei der Pfarre
in Vranov (PŠ in verb.) beobachtet wurde. Im Jahr
2008 wurde jeweils 1 Ind. am 3. 11. in Lukov gesehen
(SŠ in verb.), am 6. 11. an der Ausfahrt aus Konice
in Richtung Popice (LK in verb.) und am 5. 12. 2008
in Lukov-Nová Ves (MŠ in verb.). Im Jahr 2010 war
es am 25. 8. 1 Ind. auf der Heide Havraníky, am 8. 9.
2 Ind. in Lukov-Nová Ves (MŠ in verb.) und am 30. 9.
2 Ind. in Ostroh (MV). Sehr außergewöhnlich ist die
Beobachtung von 15 Ind. am 25. 10. 2003 bei der
Grenzposten in Podmyče (PL in verb.).
Ein Tannenhäher wurde in Uhu-Gewöllen, die am 23.
5. 1992 an der Lokalität Pašerácké stezky bei Čížov gesammelt wurden, festgestellt (Reiter et al. 1997).
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Allgemeines Vorkommen

Kavka obecná v Evropě chybí jen na severu, dále je rozšířena až do Střední Asie a omezeně žije i na severozápadě Afriky. V ČR se vyskytuje hlavně v nižších a středních
polohách (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku kavka
z řady lokalit vymizela nebo se její početnost výrazně
snížila. Sledovanému území nejbližší hnízdiště se nacházejí ve Znojmě, kde dnes hnízdí 3–6 párů v prostoru
mezi nádražím a centrem města, a v Šatově, kde komíny
nádražní budovy využívá 3–5 párů (VŠ, MV).

In Europa fehlt die Dohle nur im Norden, weiters ist sie
bis nach Mittelasien und teilweise auch im Nordwesten
Afrikas verbreitet. In Tschechien kommt sie vor allem
in niedrigeren und mittleren Lagen vor (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo ist sie in der jüngeren Vergangenheit von zahlreichen Lokalitäten verschwunden
oder ihre Zahlen haben zumindest stark abgenommen.
Der zum Untersuchungsgebiet nächstgelegene Brutplatz liegt in Znojmo, wo heute 3–6 Paare im Bereich
zwischen dem Bahnhof und dem Stadtzentrum brüten,
und in Šatov, wo 3–5 Paare die Schornsteine des Bahnhofsgebäudes nutzen (VŠ, MV).

Situace v NPP/NPT (30 údajů; Z–9/V–21)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: neuvedena
V minulosti prokázané hnízdění v západní části
sledovaného území, dnes pouze nepravidelně
zaletuje.
Kavka obecná ve sledovaném území v minulosti hnízdila. V. Čapek (in Hachler 1942) na základě
návštěvy západního Znojemska v červenci 1919 píše, že
„kavka byla vypuzena ze zámecké kaple ve Vranově nad
Dyjí zmenšením děr, aby jen rorýsi se protáhli“. Klejdus
(1980) udává hnízdní kolonii v tomto městě z let 1966–
1979, početnou kolonii zde znal i JS (in verb.), naposled
tu však byly kavky zaznamenány 2. 4. 1997 – 6 ex.
(Fiala et al. 2007). Dalším hnízdištěm byla zřejmě skála
Schwalbenfelsen, kde kavky udává Tomeček (1964).
Hnízdění na jiných lokalitách nebylo doloženo. Zaznamenaní ptáci sledovaným územím většinou pouze přeletují: po roce 2000 byly kavky zjištěny v počtu 1–6 ex.
čtyřikrát v Havraníkách, dvakrát v Hnanicích, dvakrát
na Hradišti a jednou na Lesné, přičemž na žádné lokalitě
nebyly v daném hnízdním období zjištěny dvakrát.
Jedná se zřejmě o ptáky zaletující za potravou z hnízdních kolonií ve Znojmě či Šatově.
Martiško et al. (1995) udávají pravidelný výskyt
kavek v mimohnízdní době v hejnech havranů, z pozdějšího období však neexistuje ze sledovaného území
jediný konkrétní údaj. V hejnech havranů mohly kavky
uniknout pozornosti, ale vzhledem k jejich nepravidelnému a řídkému výskytu lze zimující kavky s jistotou
považovat za vzácný jev.

Situation im NPP/NPT
(30 Angaben; W–9/O–21)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
In der Vergangenheit wurde es ein Brutvorkommen im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes nachgewiesen, heute fliegt die Art nur
unregelmäßig als Gastvogel zu.
Die Dohle brütete in der Vergangenheit auch im Untersuchungsgebiet. V. Čapek (in Hachler 1942)
schreibt nach seinem Besuch im Westen der Region
Znojmo im Juli 1919, dass „die Dohle aus der Schlosskapelle in Vranov vertrieben wurde, und zwar durch die
Verkleinerung der Einfluglöcher, sodass nur die Mauersegler durchkamen“. Klejdus (1980) führt in dieser Stadt
in den Jahren 1966–1979 eine Brutkolonie an, eine
große Kolonie kannte hier auch JS (in verb.), das letzte
Mal wurden die Dohlen hier am 2. 4. 1997 verzeichnet
– 6 Ind. (Fiala et al. 2007). Ein weiterer Brutplatz war
wohl der Schwalbenfelsen, wo Tomeček (1964) Dohlen
anführt. Brutvorkommen an anderen Lokalitäten wurde
nicht belegt. Die Vögel, die beobachtet werden, fliegen
meist nur durch das Untersuchungsgebiet durch: nach
dem Jahr 2000 wurden Dohlen in Zahlen von 1–6 Ind.
viermal in Havraníky, zweimal in Hnanice, zweimal
in Hradiště und einmal in Lesná festgestellt, wobei
sie während der Brutzeit dieses Jahres an jeder der Lokalitäten nur einmal beobachtet wurden. Es handelt
sich anscheinend um Vögel, die aus den Brutkolonien
in Znojmo und Šatov stammen und auf Nahrungssuche
einfliegen.
Martiško et al. (1995) führen außerhalb der Brutzeit
ein regelmäßiges Vorkommen der Dohlen in Saatkrähenschwärmen an, rezent existiert aber keine konkrete
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Angabe aus dem Untersuchungsgebiet. In den Saatkrähenschwärmen können die Dohlen der Aufmerksamkeit
entgehen, aber in Anbetracht ihres unregelmäßigen und
seltenen Vorkommens können überwinternde Dohlen
mit Sicherheit als Seltenheit bezeichnet werden.

Havran polní
Saatkrähe
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Havran polní obývá téměř celou Evropu s výjimkou
nejsevernějších a jižních částí, v Asii zasahuje až
do východní Číny. V ČR hnízdí především v nížinách,
osídlení je velmi ostrůvkovité (Šťastný et al. 2006).
Na jižní Moravě hnízdí havran polní v jediné oblasti,
kolonie se v posledních letech nachází v Božicích. V roce
2011 se část ptáků odštěpila a založila novou kolonii
ve Velkém Karlově. V posledních letech výrazně ubylo
havranů na Znojemsku zimujících. V zimě 2001/02
nocovalo na tradičním shromaždišti v oblasti Hevlín –
Laa an der Thaya cca 20 000 ex., v zimě 2009/10 už jen
cca 7000 ex., v zimě 2010/11 tam zaznamenáni nebyli
(VŠ).

Die Saatkrähe besiedelt fast ganz Europa mit Ausnahme
der nördlichsten und der südlichen Gebiete, in Asien
reicht das Vorkommen bis nach Ostchina. In Tschechien brütet sie vor allem in den Niederungen, die Vorkommen sind aber sehr verstreut (Šťastný et al. 2006).
In Südmähren brütet die Saatkrähe in einem einzigen
Gebiet, in den letzten Jahren befindet sich die Kolonie
in Božice. Im Jahr 2011 trennte sich ein Teil der Vögel ab
und gründete eine neue Kolonie in Velký Karlov. In den
letzten Jahren ist die Zahl der Vögel, die in der Region
Znojmo überwintern, wesentlich gesunken. Im Winter
2001/02 übernachteten am traditionellen Schlafplatz
im Gebiet Hevlín – Laa an der Thaya ca. 20 000 Ind.,
im Winter 2009/10 nur mehr ca. 7000 Ind. und im
Winter 2010/11 wurden die Saatkrähen hier überhaupt
nicht verzeichnet (VŠ).

Situace v NPP/NPT (5 údajů; Z–3/V–2)
MARTIŠKO et al. 1995: zimování
POLLHEIMER 2001: neuveden
V minulosti pravidelně zimoval, po roce 2000 jen
několik výskytů na tahu.
Zatímco Martiško et al. (1995) charakterizují
havrana polního ve sledovaném území jako druh, který
se zde od října do března pravidelně vyskytuje na polích
a loukách, po roce 2000 existuje jen málo konkrétních
pozorování: 21. 10. 2005 – cca 120 ex. u Podmyčí přeletuje směrem k Šafovu; 26. 10. 2005 – cca 100 ex.
letí přes Lukov k jihu, za pět minut se 40 ex. vrací;
13. 10. 2006 – cca 200 ex. krouží v podvečer (17:45)
západně od Mašovic a posléze odlétají k východu;
15. 3. 2007 – 17 ex. na poli u Havraníků (vše VŠ).
Zcela výjimečné je i v širším kontextu uvedené pozorování u Podmyčí, protože ze západní části Znojemska je
výskyt havrana uváděn velmi vzácně. Jako ve všech ostatních případech je zřejmé, že se jedná o ptáky na tahu,
kteří vhodné zimoviště teprve hledají, případně se z něj
vracejí, protože údaje ze zimních měsíců ve sledovaném
území zcela chybějí. Popsaný vývoj v charakteru výskytu
odpovídá vývoji v širší oblasti (viz výše).
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Situation im NPP/NPT
(5 Angaben; W–3/O–2)
MARTIŠKO et al. 1995: Überwinterung
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
In der Vergangenheit überwinterte die Art regelmäßig, nach dem Jahr 2000 nur einige Beobachtungen während des Zuges.
Während Martiško et al. (1995) die Saatkrähe
im Untersuchungsgebiet als eine Art bezeichnen, die
hier von Oktober bis März regelmäßig auf den Feldern
und Wiesen vorkommt, existieren nach dem Jahr 2000
nur wenige konkrete Beobachtungen: am 21. 10. 2005
– ca. 120 Ind. überfliegen bei Podmyče in Richtung
nach Šafov; am 26. 10. 2005 – ca. 100 Ind. fliegen über
Lukov nach Süden, in fünf Minuten kehren 40 Ind.
zurück; am 13. 10. 2006 – ca. 200 Ind. kreisen am frühen
Abend (17:45) westlich von Mašovice und fliegen dann
nach Osten ab; am 15. 3. 2007 – 17 Ind. auf einem
Feld bei Havraníky (alles VŠ). Völlig außergewöhnlich
ist die Beobachtung bei Podmyče, denn im westlichen
Teil der Region Znojmo wird die Saatkrähe nur sehr
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selten registriert. So wie auch in allen anderen Fällen
ist es eindeutig, dass es sich um durchziehende Vögel
handelt, die erst ein geeignetes Winterquartier suchen
oder aus einem solchen zurückkehren, denn Angaben
aus den Wintermonaten fehlen im Untersuchungsgebiet
völlig. Die beschriebene Entwicklung des Vorkommens
entspricht auch dem Trend in der größeren Umgebung
(siehe oben).

Vrána obecná
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Allgemeines Vorkommen

Vrána obecná žije v několika poddruzích v celé Evropě,
téměř celé Asii až po pobřeží Tichého oceánu od
Kamčatky po Japonsko. Zasahuje i do severovýchodní
Afriky. Černé poddruhy žijí v západní Evropě a v Asii
východně od řeky Jenisej, šedé poddruhy jsou domovem
ve východní a severní Evropě a v podstatné části Středomoří. Území ČR je předěleno hranicí rozšíření obou
forem, zóna překryvu je dnes široká 300–500 km.
Od 70. let 20. století vrána obecná černá postupuje k východu a šedá ustupuje (Šťastný et al. 2006).
Někteří autoři (např. del Hoyo et al. 2009) povýšili
uvedené poddruhy na úroveň druhů a rozlišují vránu
šedou (Corvus cornix) a vránu černou (Corvus corone).
Zde se však přidržujeme jiného pojetí (viz metodika).
Na Znojemsku se vrána obecná vyskytuje ostrůvkovitě, početněji v jeho západní části.

Die Aaskrähe lebt in einigen Unterarten in ganz Europa
und fast ganz Asien bis zur Pazifikküste von Kamtschatka bis Japan. Ihr Verbreitungsgebiet reicht auch
nach Nordostafrika. Die schwarzen Unterarten leben
in Westeuropa und in Asien östlich vom Fluss Jenissei,
die grauen Unterarten sind in Ost- und Nordeuropa
und in einem Großteil des Mittelmeergebietes beheimatet. Die Verbreitungsgrenze der beiden Unterarten
verläuft durch Tschechien, die Überlappungszone ist
heute 300–500 km breit. Seit den 70er Jahren des 20.
Jahrhunderts dringt die schwarze Form nach Osten vor
und die graue weicht zurück (Šťastný et al. 2006).
Manche Autoren (z. B. del Hoyo et al. 2009) fassen
die erwähnten Unterarten als Arten auf und unterscheiden die graue Nebelkrähe (Corvus cornix) und die
schwarze Rabenkrähe (Corvus corone). In dieser Arbeit
gehen wir aber von einer anderen Auffassung aus (siehe
Methoden).
In der Region Znojmo kommt die Aaskrähe inselförmig vor und ist im westlichen Teil häufiger.

Situace v NPP/NPT (60 údajů; Z–43/V–17)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí 7–9 párů, nepočetně zimuje.
Preferuje západní část sledovaného území.
Peřinka (1904) pro okres Znojemský píše: „Vrány
popelavé svým množstvím (některá skaliska v údolí dyjském
jsou pojmenována podle nich) ... jsou význačny zdejšímu
kraji“. Podobně pro okres Vranovský: „Na zámeckém
vrchu vranovském mají hnízda vrány popelavé, na Vranovsku vůbec neobyčejně hojné.“ (Peřinka 1906). Dnes je
vrána obecná běžným druhem především v západní části
sledovaného území, kde v okraji lesa mezi Vranovem
nad Dyjí a státní hranicí, nejčastěji v okolí rybníků
Jejkalů a bývalé roty PS, hnízdí pravděpodobně 2–4
páry. V 70. letech 20. století hnízdily vrány i v okrajových částech lesních porostů mezi Lesnou a Horním
Břečkovem (FD in verb.). Jinde ve sledovaném území

Situation im NPP/NPT
(60 Angaben; W–43/O–17)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Regelmäßig brüten 7–9 Paare, überwintert
in geringen Zahlen. Zieht den westlichen Teil des
Untersuchungsgebietes vor.
Peřinka (1904) schreibt für den Bezirk Znojmo: „Die
Nebelkrähen sind durch ihre Anzahl typisch für die hiesige
Landschaft (einige Felsen im Thayatal sind nach ihnen
benannt)...“ Ähnlich auch für den Bezirk Vranov:
„Auf dem Schlosshügel in Vranov brüten Nebelkrähen, die
in der Region Vranov überhaupt außergewöhnlich häufig
sind.“ (Peřinka 1906). Heute ist die Aaskrähe vor allem
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Obr. 62. – Srovnání počtu vran obecných šedých (n = 31) a vran
obecných černých (n = 44) zaznamenaných ve sledovaném území
Abb. 62. – Vergleichung des Anzahls der Nebelkrähe (n = 31) und
Rabenkrähe (n = 44) errichtet in dem Untersuchungsgebiet

bývá sice vrána obecná v hnízdní době také zjišťována, ale jen velmi nepravidelně. V letech 2002–2011
nebyla při sčítání v rámci JPSP ve východní části území
zaznamenána ani jednou (MV). Pollheimer (2001)
odhaduje pro NPT cca 5 hnízdících párů, hnízdění se
soustřeďuje na vnější okraj území.
V pohnízdním a zimním období se vrány soustřeďují do větších hejn, ptáci z NPP/NPT se pravděpodobně sdružují s těmi, kteří hnízdí dále na západ od sledovaného území a potravu hledají v otevřené krajině
mezi obcemi Lančov – Jazovice – Starý Petřín – Šafov:
např. 10. 9. 2006 bylo u Janského rybníka u Šafova pozorováno 145 ex., 22. 2. 2008 u Jazovic 110 ex. nebo
10. 8. 2011 u Lančova 46 ex. (VŠ). V zimě jsou ve sledovaném území zaznamenávány jen zřídka a v malých
počtech, bylo shromážděno 13 údajů, nejvíce byly pozorovány 3 ex. 28. 12. 2000 na Vraní skále (VŠ), 2. 1. 2007
mezi Podmolím a Šobesem (VK) a 23. 2. 2011 na kraji
lesa při cestě z Vranova nad Dyjí na Šafov (VŠ, MV).
Kvantitativní zastoupení vrány obecné šedé a vrány
obecné černé je patrné z obr. 62. Zahrnuti jsou jen
jedinci, kteří byli s jistotou zařazeni z jednomu ze dvou
typů, kříženci a ptáci neurčení nejsou zohledněni.
Z grafu je patrné, že po roce 2005 začínají převládat
vrány černé, vzhledem k malému počtu zaznamenaných jedinců a krátkému období sledování je však brzy
na nějaké závěry.
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im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes häufig
anzutreffen, wo am Waldrand zwischen Vranov und der
Staatsgrenze, meist in der Umgebung der Jejkaly-Teiche
des ehemaligen Stützpunkts der Grenzschutztruppe,
wahrscheinlich 2–4 Paare brüten. In den 70er Jahren des
20. Jahrhunderts brüteten Aaskrähen auch in den Randgebieten der Wälder zwischen Lesná und Horní Břečkov
(FD in verb.). An anderen Stellen des Untersuchungsgebietes wird die Aaskrähe zwar ebenfalls während der
Brutzeit beobachtet, aber nur sehr unregelmäßig. In den
Jahren 2002–2011 wurde sie im östlichen Teil des
Gebietes während der Zählungen im Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP kein einziges Mal
festgestellt (MV). Pollheimer (2001) schätzt im NPT
ca. 5 Brutpaare, sie brüten vor allem am äußeren Rand
des Gebietes zum offenen Kulturland hin.
Nach der Brutzeit und während des Winters bilden
die Aaskrähen größere Schwärme, Vögel aus dem NPP/
NPT schließen sich wahrscheinlich denen an, die weiter
westlich vom Untersuchungsgebiet brüten, und suchen
Nahrung in der offenen Landschaft zwischen den Gemeinden Lančov – Jazovice – Starý Petřín – Šafov: z. B.
am 10. 9. 2006 wurden am Janský-Teich bei Šafov
145 Ind. beobachtet, 110 Ind. am 22. 2. 2008 bei
Jazovice oder 46 Ind. am 10. 8. 2011 bei Lančov (VŠ).
Im Winter werden sie im Untersuchungsgebiet nur
selten und in geringen Zahlen verzeichnet, es liegen nur
13 Angaben vor. Die höchste beobachtete Zahl waren
jeweils 3 Ind. am 28. 12. 2000 auf dem Vraní-Felsen
(VŠ), am 2. 1. 2007 zwischen Podmolí und Šobes (VK)
und am 23. 2. 2011 am Waldrand am Weg von Vranov
nach Šafov (VŠ, MV).
Das quantitative Verhältnis der grauen und der schwarzen Form der Aaskrähe geht aus der Abb. 62 hervor. Es
werden hier nur Exemplare berücksichtigt, die eindeutig einem der Typen zugeordnet wurden, Hybriden und
nicht näher bestimmte Vögel werden nicht mit einbezogen. Aus dem Graph geht hervor, dass die schwarze
Form seit dem Jahr 2005 zahlreicher als die graue Form
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ist, in Anbetracht der geringen Mengen der verzeichneten Exemplare und der kurzen Beobachtungszeit ist es
aber noch zu früh, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Rozsáhlý areál krkavce velkého se rozprostírá ve značné
části Evropy, v Asii, na severu Afriky a v Severní Americe.
V ČR prodělala jeho populace v minulosti velké zvraty,
ve 2. polovině 19. století z našeho území zcela vymizel.
Opět hnízdí od roku 1968 a od té doby jeho početnost
setrvale narůstá (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
patří k vzácným druhům, hnízdí jen na několika lokalitách.

Das weitreichende Verbreitungsgebiet des Kolkraben
erstreckt sich über einen Großteil Europas, über Asien,
Nordafrika und Nordamerika. In Tschechien verzeichnete seine Population in der Vergangenheit große
Schwankungen, in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
verschwand er hier völlig. Seit dem Jahr 1968 brütet er
hier erneut und seine Populationszahlen steigen seitdem
beständig an (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo gehört er zu den seltenen Arten und brütet nur
an einigen wenigen Lokalitäten.

Situace v NPP/NPT
(234 údajů; Z–128/V–106)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt, pravidelně hnízdí 1–2 páry.
Krkavec velký ve sledovaném území pravidelně hnízdí,
přičemž využívá dvě základní oblasti – údolí řeky mezi
Liščí skálou a ústím Mašovického potoka na východě
a skály nad řekou v lesním komplexu Braitava, případně
na protějších Ledových slujích, a na navazujícím rakouském území. První hnízdění druhu prokázali Fiala
et al. (2007) v dubnu 1982 na Papírenských skalách
nálezem hnízda se 3 pull. Další hnízdění udávají v roce
1989 u Devíti mlýnů. O pravděpodobném vyhnízdění
někde ve východní části sledovaného území svědčí pozorování 4 ex. (zřejmě rodinky) na Liščí skále 9. 6. 1993
(B. Jagoš in Martiško et al. 1995) a 2 ex. s materiálem na hnízdo tamtéž 11. 4. 1994 (ZT in Martiško
et al. 1995). V roce 1999 udávají hnízdění na skalách
u řeky v katastru Havraníků Fiala et al. (2007), LH
(in litt.) zpřesňuje, že hnízdo bylo umístěno na Papírenských skalách. Rok 2001 byl zcela výjimečný,
protože na východě území vyhnízdily 2 páry krkavců
– jeden u Devíti mlýnů, kde 28. 4. LK (in litt.) pozoroval 4 pull. před vylétnutím, a druhý nedaleko ústí
Hájského potoka, kde 2 ex. u hnízda zjistil 13. 5. 2001
PV (in litt.), přitom den předtím udává ze stejné oblasti
3 pull. před vylétnutím LK (in litt.). Také 12 ex. pozorovaných 16. 8. u Papírny (MPo in litt.) naznačuje, že
v oblasti vyhnízdily dva páry. Poslední obsazené hnízdo
na východě území bylo zjištěno 19. 4. 2006 na Zlámané

Situation im NPP/NPT
(234 Angaben; W–128/O–106)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, 1–2 Paare brüten
regelmäßig.
Der Kolkrabe brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, wobei er zwei Hauptgebiete nutzt – das Flusstal
zwischen dem Liščí-Felsen und der Mündung des
Mašovický-Baches im Osten und die Felsen über dem
Fluss im Forstgebiet Braitava, gegebenenfalls auch
im gegenüberliegenden Ledové sluje und im daran angrenzenden österreichischen Gebiet. Der erste Brutnachweis stammt von Fiala et al. (2007), die im April 1982
auf den Papírenské-Felsen ein Nest mit 3 pull. fanden.
Eine weitere Brut geben sie für das Jahr 1989 bei Devět
mlýnů an. Von wahrscheinlichen, erfolgreichen Bruten
irgendwo im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes zeugt die Beobachtung von 4 Ind. (wahrscheinlich
eine Familie) am Liščí-Felsen am 9. 6. 1993 (B. Jagoš
in Martiško et al. 1995) und von 2 Ind. mit Nestbaumaterial ebendort am 11. 4. 1994 (ZT in Martiško
et al. 1995). Im Jahr 1999 geben Fiala et al. (2007)
eine Brut auf den Felsen am Fluss im Gemeindegebiet
von Havraníky an, LH (in litt.) präzisiert, dass sich das
Nest auf den Papírenské-Felsen befand. Das Jahr 2001
war sehr außergewöhnlich, denn im östlichen Teil des
Gebietes brüteten mit Erfolg 2 Kolkrabenpaare – eines
bei Devět mlýnů, wo LK (in litt.) am 28. 4. 4 pull.
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Obr. 63. – Počet krkavců velkých zaznamenaných ve sledovaném území a v katastrech obcí ochranného pásma NPP v letech 1990–2011
(n = 431)
Abb. 63. – Die Anzahl der Kolkraben in dem Untersuchungsgebiet und in den Gemeinden der Schutzzone des NPP in den Jahren 1990–2011
(n = 431)

vor dem Abflug beobachtete, und ein zweites in der
Nähe der Mündung des Hájský-Baches, wo PV (in litt.)
am 13. 5. 2001 2 Ind. bei einem Nest feststellte, wobei
LK (in litt.) einen Tag zuvor in demselben Gebiet 3 pull.
vor dem Abflug angibt. Auch die 12 Ind., die am 16. 8.
bei Papírna beobachtet wurden (MPo in litt.), deuten
an, dass in der Nähe zwei Paare erfolgreich gebrütet
hatten. Das letzte besetzte Nest im Osten des Gebietes
wurde am 19. 4. 2006 am Zlámaná-Felsen festgestellt
(LK in litt.), das am 2. 1. 2007 oberhalb von Šobes beobachtete balzende Paar (VK) brütete wahrscheinlich
letztendlich nicht. Im westlichen Teil des NPP gibt
ZT (in litt.) den ersten Brutnachweis für das Jahr 1996

skále (LK in litt.), tokající pár pozorovaný 2. 1. 2007 nad
Šobesem (VK) zřejmě nakonec nezahnízdil. Ze západní
části NPP udává první hnízdění ZT (in litt.) v roce
1996, a to na Pašeráckých stezkách u Čížova. 4. 5. 2000
pozoroval na Braitavě krmení mláděte dospělým ptákem
JVa (in litt.), 25. 5. 2002 našel již opuštěné, použité
hnízdo na skalách nedaleko braitavského letohrádku LK (in litt.), v květnu 2005 tu rodinku pozoroval
VPl (in litt.), v roce 2009, 2010 a 2011 hnízdili krkavci
úspěšně na skále ve svahu, který v Rakousku navazuje
na české území níže po proudu pod Braitavou (VŠ).
Lze konstatovat, že počínaje rokem 2007 se hnízdění
krkavců přeneslo do západní části NPP/NPT. Jen vý113
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Obr. 64. – Počet krkavců velkých zjištěných ve sledovaném území v jednotlivých měsících let 1981–2011 v NPP/NPT (n = 429)
Abb. 64. – Die Anzahl der Kolkraben in dem Untersuchungsgebiet in den einzelnen Monaten der Jahre 1981–2011 im NPP/NPT (n = 429)
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jimečně se krkavci pokusili zahnízdit i jinde v území,
např. u Lukova, kde hnízdění na Lukovské horce v roce
1992 udává MŠ (in Martiško et al. 1995) a řada údajů
svědčí o pokusu o vyhnízdění na Vraní skále v roce 1999
– např. 18. 4. tu byl pozorován intenzivně varující pár
(VŠ) a v roce 2000 udává Pollheimer (2001) nález
hnízda. Pokus to však byl určitě neúspěšný. Zajímavý
je údaj o páru krkavců, kteří si v dubnu 2004 stavěli
hnízdo pod znojemským hradem (RJ in verb.), k zahnízdění ovšem nedošlo. Pollheimer (2001) udává pro
NPT v roce 2000 kromě výše uvedeného údaje z Vraní
skály pozorování páru v hnízdní době na skále jižně
od Stierwiesbergu, což koresponduje s hnízděním prokázaným v daném roce na Braitavě.
Po vyhnízdění se dospělí i mladí krkavci potulují v okolí
hnízdišť, často bývají pozorováni v otevřené krajině obcí
ochranného pásma. Protože jsou nápadní a snadno poznatelní, jsou často zaznamenáváni – přehled o počtu
zjištěných jedinců v letech 1990–2011 udává obr. 63,
pro jednotlivé měsíce pak obr. 64. Nízké počty v některých letech zřejmě odrážejí nízkou hnízdní úspěšnost.
Nejvíce bylo najednou bylo zaznamenáno 12 krkavců
velkých 16. 8. 2001 u Papírny (viz výše), 9 ex. bylo pozorováno 8. 8. 2003 mezi Lukovem a Horním Břečkovem
(VŠ). V podzimních měsících počet krkavců v území
klesá a v zimě je velice nízký, zřejmě zde zimují jen teritoriální páry. V lednu, v době toku, je druh nápadnější, únorové snížení počtu pozorovaných jedinců pravděpodobně odráží skutečnost, že jeden z páru inkubuje.
Krmení mláďat pak znamená vyšší aktivitu a tedy i zjistitelnost. Nejvyšší počet jedinců zjištěný během května
koresponduje s dobou vyvádění mláďat.

an, und zwar an der Lokalität Pašerácké stezky bei Čížov.
Am 4. 5. 2000 beobachtete JVa (in litt.) in Braitava die
Fütterung eines Jungtieres durch einen erwachsenen
Vogel, am 25. 5. 2002 fand LK (in litt.) ein bereits verlassenes, benutztes Nest auf den Felsen in der Nähe des
Lustschlosses in Braitava, im Mai 2005 beobachtete VPl
(in litt.) hier eine Familie, in den Jahren 2009, 2010
und 2011 brüteten die Kolkraben erfolgreich auf einem
Felsen auf der österreichischen Hangseite, der flussabwärts von Braitava an das tschechische Gebiet anschließt
(VŠ). Es kann festgestellt werden, dass die Kolkraben ihr
Brutvorkommen ab dem Jahr 2007 in den westlichen
Teil des NPP/NPT verschoben haben. Sie versuchten
nur ausnahmsweise, auch anderswo im Untersuchungsgebiet zu brüten, zum Beispiel bei Lukov, wo MŠ (in
Martiško et al. 1995) im Jahr 1992 in Lukovská horka
eine Brut angibt. Eine Reihe von Angaben zeugt auch
von einem Brutversuch am Vraní-Felsen im Jahr 1999
– z. B. am 18. 4. wurde hier ein intensiv rufendes Paar
beobachtet (VŠ), für das Jahr 2000 gibt Pollheimer
(2001) hier den Fund eines Horstes an. Der Brutversuch war aber mit Sicherheit erfolglos. Interessant ist
die Angabe über ein Kolkrabenpaar, das im April 2004
einem Horst unterhalb der Burg Znojmo baute (RJ
in verb.), zu einer Brut kam es allerdings nicht. Pollheimer (2001) gibt im NPT im Jahr 2000 außer der
oben erwähnten Beobachtung vom Vraní-Felsen auch
die Beobachtung eines Paares während der Brutzeit auf
einem Felsen südlich vom Stierwiesberg an, was mit der
Angabe zur Brut im selben Jahr in Braitava korrespondiert.
Sobald die Jungtiere flügge sind, halten sich die erwachsenen und die jungen Vögel in der Umgebung der
Brutplätze auf und werden auch oft in der offenen Kulturlandschaft in der Schutzzone beobachtet. Sie werden
oft beobachtet, da sie auffällig und leicht zu bestimmen
sind – Abb. 63 zeigt einen Überblick der festgestellten
Exemplare in den Jahren 1990–2011, Abb. 64 zeigt die
einzelnen Monate. Die niedrigeren Zahlen in einigen
Jahren deuten wahrscheinlich auf einen geringen
Bruterfolg hin. Die höchste auf einmal verzeichnete
Zahl waren 12 Kolkraben am 16. 8. 2001 bei Papírna
(siehe oben), 9 Ind. wurden am 8. 8. 2003 zwischen
Lukov und Horní Břečkov beobachtet (VŠ). Während
der Herbstmonate sinkt die Zahl der Kolkraben im
Untersuchungsgebiet und ist im Winter sehr niedrig,
wahrscheinlich überwintern hier nur die territorialen
Paare. Im Jänner, der Balzzeit, ist die Art auffälliger,
die Abnahme der beobachteten Exemplare im Februar
hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass jeweils
einer der Partner brütet. Das Füttern des Nachwuchses
bedeutet dann eine höhere Aktivität und damit auch
höhere verzeichnete Zahlen. Die meisten Exemplare
werden im Mai verzeichnet, da hier die Jungvögel flügge
werden.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hnízdní areál špačka obecného se táhne od Velké
Británie a Francie po Bajkal, zasahuje i do Malé Asie.
Vysazen byl v Austrálii, na Novém Zélandu, v jižní
Africe a Severní Americe. Na území ČR hnízdí rovnoměrně, nejhojněji v nížinách a pahorkatinách (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku je hojným druhem, který
se po vyhnízdění a především v době podzimní migrace
koncentruje do velkých hejn a využívá potravní nabídky
na sklizených polích a ve vinohradech. Tito špačci
nocují společně v rákosinách rybníků, kde jejich počty
mohou dosáhnout až statisíců. Tradičním nocovištěm nejblíže sledovanému území je Vrbovecký rybník
(9 km), nejvyšší počet nocujících špačků tam byl zaznamenán 5. 10. 2007 – cca 175 000 ex. V některých letech
je využíván i NPP bližší rybník Vracovický (1,5 km),
kde bylo např. 1. 10. 2005 napočítáno 13 200 ex. (VŠ).

Das Brutgebiet des Stars reicht von Großbritannien und
Frankreich bis zum Baikalsee und auch nach Kleinasien.
Ausgesetzt wurde er in Australien, Neuseeland, Südafrika und Nordamerika. In Tschechien brütet er regelmäßig, am zahlreichsten ist er in den Niederungen und
Hügelländern vertreten (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo ist er eine häufige Art, die nach dem
Ende der Brutzeit und vor allem während der herbstlichen Migration große Schwärme bildet und das Nahrungsangebot auf abgeernteten Feldern und in Weinbergen nutzt. Diese Stare übernachten gemeinsam in den
Schilfbeständen von Teichen, wo ihre Zahlen bis in die
Hunderttausende gehen können. Ein traditioneller
Schlafplatz, der dem Untersuchungsgebiet am nächsten
liegt, ist der Vrbovecký-Teich (9 km), die größte Anzahl
an übernachtenden Staren wurde dort am 5. 10. 2007
verzeichnet – ca. 175 000 Ind. In manchen Jahren wird
auch der Vracovický-Teich genutzt, der näher zum
NPP liegt (1,5 km) und wo z. B. am 1. 10. 2005 rund
13 200 Ind. gezählt wurden (VŠ).

Situace v NPP/NPT (166 údajů; Z–61/V–105)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí
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Pravidelně hnízdí, preferuje východní část sledovaného území. Zaznamenán od 3. února do 18.
listopadu.
Špaček obecný ve sledovaném území pravidelně
a početně hnízdí. Již Peřinka (1906) označuje špačka
pro Vranovsko za druh hojný, V. Čapek (in Martiško et
al. 1995) zaznamenal ve Vranově nad Dyjí v roce 1919
dvě obsazené budky. Hnízdění bylo i později doloženo
mnohokrát, např. 6. 5. 2006 byla dutina obsazená špačky
nalezena v jabloni v Lukově-Nové Vsi, 30. 4. 2010 v olši
u Čížovského rybníka nebo 17. 5. 2011 v třešni v Mašovicích (VŠ, AR). Špaček mnohem početněji obývá
východní část území – JM (in Martiško et al. 1995)
jej při sčítání ptáků na bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního
okraje v roce 1993 a 1994 zjistil s frekvencí 40,0 %
(patřil zde k dominantním druhům – dominance
5,31 %), v lesním komplexu Braitava pouze 2,5 %. JVa
(in Martiško et al. 1995) jej v lesích mezi Mašovickým
potokem a Hradištěm zaznamenal pouze v listnatých
porostech 6. a 7. věkového stupně v denzitě 3,4, resp.
4,4 párů/10 ha, a v nízké denzitě také v nejstarších jehličnatých porostech (80–130 let). MV zjistil špačka
obecného při monitoringu v rámci JPSP na bodovém
transektu v otevřené krajině východní části sledovaného
území (od Kraví hory po Hnanice) s frekvencí 62,5 %.
Vyšší počet špačků byl zaznamenán vždy při červnovém
sčítání s výjimkou roku 2004, kdy bylo v květnu zjištěno
46 ex. a v červnu 44 ex., patrný je pozitivní trend vývoje
početnosti (obr. 65), což je v souladu s dalšími prezentovanými údaji. Pollheimer (2001) udává pro NPT cca
20 hnízdících párů špačka obecného, hnízdění je soustředěno na vnější okraj území.
Po vyhnízdění a v době podzimní migrace se špačci
ve sledovaném území objevují v hejnech, která mohou
čítat tisíce jedinců, vrcholů početnosti je dosahováno koncem září až počátkem října: 28. 9. 2005 zjistil
SK (in litt.) nad vinicemi u Konic 15 000–18 000 ex.,
4. 10. 2006 bylo na Starých vinicích pozorováno hejno
cca 2500 ex. (VK) a 3. 10. 2008 mířilo na vinice u Hravraníků od Šatova hejno cca 40 000 ex. (VŠ) – toto pozorování koresponduje se situací v širším regionu, neboť
v roce 2008 byly na Znojemsku zaznamenány nejvyšší
počty špačků zjištěné na podzimních nocovištích
v rámci monitoringu realizovaného v letech 2005–2009
(Čamlík 2011). Vinaři ve sledované oblasti nemají
povolen odstřel špačků (který je za určitých podmínek
možný jinde na jižní Moravě), vinice před nimi brání
střílením z plynových děl, pouštěním nahrávek výtražných nebo úzkostných hlasů špačka či křiku dravců, zasíťováním vinic apod. Početná hejna jsou v podzimním
období zaznamenávána i v západní části sledovaného
území, např. u Lukova to bylo 16. 10. 2009 cca 2000 ex.
nebo 16. 10. 2011 cca 1000 ex. (VŠ).
Do sledovaného území se špaček obecný ze zimovišť
vrací většinou ve 2. polovině února, nejčasnější přílet
byl zaznamenán 3. 2. 2005, kdy bylo na úhorech u

Situation im NPP/NPT
(166 Angaben; W–61/O–105)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet regelmäßig, zieht den östlichen Teil des
Untersuchungsgebietes vor. Wird vom 3. Februar
bis zum 18. November im Gebiet beobachtet.
Der Star brütet regelmäßig und zahlreich im Untersuchungsgebiet. Bereits Peřinka (1906) bezeichnet ihn
in der Region Vranov als häufig, V. Čapek (in Martiško
et al. 1995) verzeichnete im Jahr 1919 in Vranov zwei
besetzte Brutkästen. Zahlreiche Brutnachweise liegen
auch aus späterer Zeit vor, z. B. am 6. 5. 2006 wurde
in einem Apfelbaum in Lukov-Nová Ves ein von
Staren besetzter Hohlraum gefunden, am 30. 4. 2010
in einer Erle beim Čížovský-Teich oder am 17. 5. 2011
in einem Kirschbaum in Mašovice (VŠ, AR). Die Stare
besiedeln den östlichen Teil des Gebietes in wesentlich
höheren Zahlen – JM (in Martiško et al. 1995) stellte
sie im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung auf der
Heide Havraníky und im angrenzenden Waldrand
in den Jahren 1993 und 1994 mit einer Frequenz von
40,0 % fest (er gehörte hier zu den dominanten Arten,
Dominanz von 5,31 %), im Waldkomplex Braitava
mit nur 2,5 %. JVa (in Martiško et al. 1995) stellte
den Star in den Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach
und Hradiště nur in den Laubwäldern der 6. und 7. Altersstufe fest (Dichte von 3,4 bzw. 4,4 Paaren/10 ha)
und in einer geringen Dichte auch in den ältesten
Nadelwäldern (80–130 Jahre). MV verzeichnete ihn
während des Monitorings im Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP mit Transektpunkten
in der offenen Landschaft im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes (von Kraví hora bis Hnanice) mit einer
Frequenz von 62,5 %. Eine größere Anzahl an Staren
wurden immer während der Zählungen im Juni festgestellt, mit Ausnahme des Jahres 2004, wo im Mai
46 Ind. und im Juni 44 Ind. verzeichnet wurden. Es
ist auch ein positiver Trend in den Populationszahlen
erkennbar (Abb. 65), was mit den anderen präsentierten Angaben übereinstimmt. Pollheimer (2001) gibt
im NPT ca. 20 Brutpaare des Stars an, sie brüten vor
allem am äußeren Rand des Gebietes zum offenen Kulturland hin.
Nach dem Ende der Brutzeit und während der Migration im Herbst kommen die Stare im Untersuchungsgebiet in Schwärmen vor, die Tausende Exemplare
umfassen können. Die höchsten Zahlen werden Ende
September bis Anfang Oktober erreicht: am 28. 9. 2005
stellte SK (in litt.) über den Weinbergen in Konice
15 000–18 000 Ind. fest, am 4. 10. 2006 wurde in Staré
vinice ein Schwarm mit ca. 2500 Ind. beobachtet
(VK) und am 3. 10. 2008 flog ein Schwarm von ca.
40 000 Ind. von Šatov zu den Weinbergen bei Havraníky (VŠ) – diese Beobachtung korrespondiert mit
der Situation in der größeren Umgebung, denn im Jahr
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Popic pozorováno cca 100 ex. (VK, RS). Poslední
špačci byli zjištěni 18. 11. 2011 – cca 20 ex. na strništi
západně od Lesné v hejnu kvíčal (VŠ).
25. 6. 2005 byl ve vinohradech u Hnanic pozorován
netypicky vybarvený špaček působící na první pohled
jako albín, v převažující bílé barvě opeření se však
po celém těle uplatňovala světle hnědá pera, která
na spodině těla a hlavě převládala (MV, AR).
600
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Obr. 65. – Početnost špačka obecného zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
Abb. 65. – Quantität des Stares errichtet während der JPSP
im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011
(der höhere Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde
verwendet)

Špaček růžový
Rosenstar

2008 wurden in den Nachtquartieren in der Region
Znojmo die meisten Stare im Rahmen des Monitorings der Jahre 2005–2009 verzeichnet (Čamlík 2011).
Die Weinbauern im Untersuchungsgebiet dürfen die
Stare nicht schießen (was in anderen Gebieten Südmährens unter bestimmten Bedingungen möglich ist)
und schützen die Weinberge durch Schreckschüsse aus
Gaskanonen, durch das Abspielen von Tonaufnahmen
von Warn- oder Angstlauten von Staren bzw. von Greifvogelschreien, durch Netzabdeckungen der Weinberge
usw. Große Schwärme werden im Herbst auch im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes verzeichnet, z. B.
bei Lukov waren es am 16. 10. 2009 ca. 2000 Ind. oder
am 16. 10. 2011 ca. 1000 Ind. (VŠ).
In das Untersuchungsgebiet kehrt der Star aus dem
Winterquartier meist in der 2. Februarhälfte zurück,
die früheste Ankunft wurde am 3. 2. 2005 verzeichnet, als auf den Brachfeldern bei Popice ca. 100 Ind.
beobachtet wurden (VK, RS). Die letzten Stare wurden
am 18. 11. 2011 gesehen – ca. 20 Ind. in einem
Schwarm von Wacholderdrosseln auf einem Stoppelfeld
westlich von Lesná (VŠ).
Am 25. 6. 2005 wurde in den Weinbergen bei Hnanice
ein untypisch gefärbter Star beobachtet, der auf den
ersten Blick wie ein Albino wirkte, in der vorwiegend
weißen Federfarbe waren auf dem ganzen Körper aber
auch hellbraune Federn zu erkennen, die an der Körperunterseite und auf dem Kopf überwogen (MV, AR).
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Sturnus roseus
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Špaček růžový je druhem s turkestánským typem rozšíření, v celém areálu hnízdí sporadicky a nepravidelně,
zpravidla invazně v místech, kde se v daném roce vyskytuje hojnost hlavní potravy – sarančí a kobylek. Do ČR
zřídka zaletuje (Šťastný & Hudec 2011). Na Znojemsku byl mimo NPP zastižen jen dvakrát.

Der Rosenstar ist eine Art mit turkestanischem Verbreitungstyp, in seinem gesamten Verbreitungsgebiet brütet
er nur sporadisch und unregelmäßig, meist invasiv
an Stellen, an denen im konkreten Jahr Übermengen
seiner Hauptnahrung zu finden sind – Heuschrecken
und Grashüpfer. Nach Tschechien fliegt er nur selten
ein (Šťastný & Hudec 2011). In der Region Znojmo
wurde er außerhalb des NPP nur zweimal angetroffen.

Situace v NPP/NPT (2 údaje; Z–0/V–2)
MARTIŠKO et al. 1995: neuveden
POLLHEIMER 2001: neuveden
Vzácně v malém počtu zaletuje.
Špaček růžový byl ve sledovaném území zaznamenán jen dvakrát. 28. 5. 1995 seděly 2 ex. na suchém
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Situation im NPP/NPT
(2 Angaben; W–0/O–2)
MARTIŠKO et al. 1995: nicht angeführt
POLLHEIMER 2001: nicht angeführt
Seltener Irrgast in geringen Zahlen.

Pěvci | Sperlingsvögel

topolu u vodní nádrže Boubínka při silnici z Hradiště
na Mašovice, posléze jeden odletěl k jihu a druhý
k severu (AR in Vavřík & FK ČSO 2010). 30. 5. 2008
byl 1 ex. zjištěn v zahradě bývalé školy v Havraníkách
(MŠ in verb.).

Vrabec domácí
Haussperling

Der Rosenstar wurde nur zweimal im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Am 28. 5. 1995 saßen 2 Ind.
auf einer toten Pappel am Wasserspeicher Boubínka
an der Straße aus Hradiště nach Mašovice, anschließend
flog eines nach Süden und das andere nach Norden
ab (AR in Vavřík & FK ČSO 2010). Am 30. 5. 2008
wurde 1 Ind. im Garten der ehemaligen Schule in Havraníky beobachtet (MŠ in verb.).
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Passer domesticus
Allgemeines Vorkommen
Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Haussperlings umfasste fast ganz Europa, einen erheblichen Teil
Asiens und Nordafrika. Für seine heute kosmopolitische
Verbreitung ist der Mensch verantwortlich. In Tschechien gehört er zu den flächig vorkommenden Brutvogelarten, die von den Niederungen bis in die höchsten Lagen
verbreitet sind (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo zählt er zu den häufigen Arten.

Situation im NPP/NPT
(100 Angaben; W–36/O–64)
Výskyt v širším kontextu
Původním areálem vrabce domácího byla prakticky
celá Evropa, značná část Asie a severní Afrika. Za jeho
současné kosmopolitní rozšíření je odpovědný člověk.
V ČR patří mezi druhy hnízdící celoplošně od nížin
po vysoké polohy (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku
se řadí k běžným druhům.

Situace v NPP/NPT (100 údajů; Z–36/V–64)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Celoroční výskyt, preferuje východní část sledovaného území.
Vrabec domácí ve sledovaném území pravidelně
hnízdí, a to především v lidských sídlech, obývá i zahrádkářské kolonie, např. 19. 3. 2010 bylo na Kraví
hoře zaznamenáno 5 ex. a nalezeno hnízdo na příhradovém sloupu vysokého napětí (VŠ), nebo solitérní
objekty – 12. 4. 2005 byl pozorován v areálu bývalé roty
PS u Hnanic (VŠ). 14. 5. 1993 zjistil pár hnízdící v parkovitém porostu Gránického potoka JVa (in Martiško
et al. 1995). Na vřesovištích a úhorech východní části
NPP jej v letech 1993 a 1994 JM ani JVa (in Martiško
et al. 1995) nezaznamenali, MV ho při monitorin-

MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
Ganzjähriges Vorkommen, zieht den östlichen
Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Der Haussperling brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, und zwar vor allem in menschlichen
Siedlungen, er bewohnt auch Kleingartenkolonien,
z. B. am 19. 3. 2010 wurden in Kraví hora 5 Ind. verzeichnet und in einem Hochspannungs-Stahlgittermast
wurde ein Nest gefunden (VŠ), auch in einzeln stehenden Objekten ist er zu finden – am 12. 4. 2005 wurde
er im Gelände der ehemaligen Objekt der Grenzschutztruppen bei Hnanice beobachtet (VŠ). Am 14. 5. 1993
stellte JVa (in Martiško et al. 1995) ein Paar fest, das
in der parkähnlichen Umgebung des Gránický-Baches
brütete. Auf den Heiden und Brachfeldern im östlichen Teil des NPP wurde er in den Jahren 1993 und
1994 weder von JM noch von JVa (in Martiško et al.
1995) gefunden, MV verzeichnete ihn während des
Monitorings im Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP mit Transektpunkten in der offenen
Landschaft im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes
(von Kraví hora bis Hnanice) in den Jahren 2002–2011
mit einer Frequenz von 9,7 %. Der jeweils höhere der
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gu v rámci JPSP na bodovém transektu v otevřené
krajině východní části sledovaného území (od Kraví
hory po Hnanice) v letech 2002–2011 zjistil s frekvencí 9,7 %. Vyšší hodnota zjištěná během dvou kontrol
v každém roce sledování byla základem pro graf na obr.
66. Je z něj patrné, že vrabec domácí je v dané části NPP
méně početný než vrabec polní, také se zdá, že po roce
2007 ubývá. Pollheimer (2001) jeho hnízdění přímo
v NPT nezjistil, je však prokázáno v Hardeggu a jeho
bezprostředním okolí.
Vrabec domácí ve sledovaném území pravidelně
zimuje, je častým návštěvníkem krmítek.

Vrabec polní
Feldsperling

Werte, die im Rahmen zweier Kontrollen in jedem Jahr
verzeichnet wurden, ist im Graph in Abb. 66 abgebildet.
Daraus geht hervor, dass der Haussperling in diesem
Teil des NPP weniger zahlreich als der Feldsperling vertreten ist, außerdem scheint es, dass seine Zahlen seit
dem Jahr 2007 zurückgehen. Nach Pollheimer (2001)
fehlt die Art im NPT selber, geeignete Brutmöglichkeiten finden sich aber in der unmittelbar benachbarten
Siedlungsfläche von Hardegg.
Der Haussperling überwintert regelmäßig im Untersuchungsgebiet und ist ein häufiger Besucher von Vogelhäuschen.
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Allgemeines Vorkommen
Der Feldsperling lebt in fast ganz Europa mit Ausnahme
des nördlichen Skandinavien und weiters in einem
großen Teil Asiens. In Tschechien kommt er regelmäßig
und auf dem Großteil des Gebietes von den Niederungen bis in die Vorberge vor (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo gehört er zu den häufigen Arten.

Situation im NPP/NPT
(124 Angaben; W–28/O–96)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet und überwintert regelmäßig, zieht den
östlichen Teil des Untersuchungsgebietes vor.

Výskyt v širším kontextu
Vrabec polní žije téměř v celé Evropě kromě severní
Skandinávie a dále ve velké části Asie. V ČR se vyskytuje pravidelně na naprosté většině území od nížin
do podhůří (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku patří
k běžným druhům ptáků.

Situace v NPP/NPT (124 údajů; Z–28/V–96)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravidelně hnízdí a zimuje, preferuje
východní část sledovaného území.
Vrabec polní je početnější ve východní části sledovaného území než v jeho části západní. Pravidelně hnízdí
v lidských sídlech i otevřené krajině. Hnízdění více párů
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Der Feldsperling ist häufiger im östlichen als im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes anzutreffen. Er
brütet regelmäßig in menschlichen Siedlungen und
auch in der offenen Landschaft. JVa (in Martiško et
al. 1995) beobachtete am 8. 6. 1993 mehrere Brutpaare
in Buntspechthöhlen in den Kieferwäldern bei Konice,
derselbe Autor stellte am 17. 6. 1993 3 Paare fest, die
in den Steinmauern von Šobes brüteten. Am 5. 6. 2005
wurde hier ein noch ungelenkiges, frisch ausgeflogenes Jungtier angetroffen (VŠ). Am 3. 4. 2005 wurde
im Türmchen der Kapelle in Popice ein Brutpaar
gefundet (VŠ), am 28. 4. 2008 wurden 2 Paare beobachtet, die ihre Nester in den Isolatoren auf einem Hochspannungsmast südlich von Podmolí gebaut hatten (VB
in litt.). Das Vorkommen einiger Exemplare in Vranov
am 20. 5. 2005 (VŠ) deutet eine Synanthropisierung an,
diesem Phänomen wurde aber bislang keine größere Aufmerksamkeit gewidmet. JM (in Martiško et al. 1995)
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Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

ve strakapoudích dutinách v borových porostech u Konic
zaznamenal 8. 6. 1993 JVa (in Martiško et al. 1995),
stejný autor zjistil 3 páry hnízdící v kamenných zdech na
Šobesu 17. 6. 1993. Ještě neobratné, čerstvě vyvedené
mládě tu bylo zjištěno i 5. 6. 2005 (VŠ). 3. 4. 2005 byl
pozorován pár hnízdící ve věžičce popické kaple (VŠ),
28. 4. 2008 byly zjištěny 2 páry, které si postavily hnízda
v izolátorech na stožáru vedení vysokého napětí jižně od
Podmolí (VB in litt.). Synantropizaci naznačuje výskyt
několika jedinců ve Vranově nad Dyjí 20. 5. 2005 (VŠ),
tomuto jevu však zatím nebyla věnována větší pozornost.
JM (in Martiško et al. 1995) zjistil vrabce polního při
sčítání ptáků na bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje v letech
1993 a 1994 s frekvencí 11,7 %. JVa (in Martiško et
al. 1995 a in litt.) udává pro otevřené biotopy vřesovišť
a úhorů denzitu 0,3 párů/10 ha, hnízdil zde ve starých
ovocných stromech, zejména třešních. MV zaznamenal vrabce polního při monitoringu v rámci JPSP
na bodovém transektu v otevřené krajině východní části
sledovaného území (od Kraví hory po Hnanice) v letech
2002–2011 s frekvencí 21,1 %. Porovnání početnosti obou druhů vrabců na základě výsledků uvedeného
autora (ze dvou kontrol v každém roce byl v grafu použit
vyšší zjištěný počet) je patrné z obr. 66, vrabec polní
vykazuje opačný trend než vrabec domácí. Pollheimer (2001) udává pro NPT 5–7 hnízdících párů vrabce
polního, které obývají přechodné biotopy mezi lesem
a kulturní krajinou nebo velkými loukami a světliny
v listnatých lesích s nabídkou stromových dutin.
Po vyhnízdění se vrabci koncentrují do hejn, která
se s oblibou skrývají v hustých, nejlépe trnitých křovinách a přetrvávají v nich celou zimu. Mohou sdružovat

stellte den Feldsperling im Rahmen einer Punkt-StoppZählung auf der Heide Havraníky und im angrenzenden Waldrand in den Jahren 1993 und 1994 mit einer
Frequenz von 11,7 % fest. JVa (in Martiško et al. 1995
und in litt.) gibt in den offenen Biotopen der Heiden
und Brachfelder eine Dichte von 0,3 Paaren/10 ha an,
die Art brütete hier in alten Obstbäumen, insbesondere Kirschbäumen. MV verzeichnete den Feldsperling
während des Monitorings im Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP mit Transektpunkten
in der offenen Landschaft im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes (von Kraví hora bis Hnanice) in den
Jahren 2002–2011 mit einer Frequenz von 21,1 %.
Ein Vergleich der Populationszahlen beider Sperlingsarten, ausgehend von den Ergebnissen des angeführten
Autors, ist in Abb. 66 angeführt (im Graph wurde der
jeweils höhere der Werte, die im Rahmen zweier Kontrollen in jedem Jahr verzeichnet wurden, verwendet).
Der Feldsperling zeigt einen umgekehrten Trend als der
Haussperling. Pollheimer (2001) gibt für den NPT
5–7 Brutpaare des Feldsperlings an, die die Übergangsbiotope zwischen dem Wald und der Kulturlandschaft
bzw. den großen Wiesen und auch Lichtungen in Laubwäldern mit vorhandenen Baumhöhlen bewohnen.
Nach dem Ende der Brutzeit sammeln sich die Feldsperlinge in Schwärmen, mit Vorliebe in dichten und
dornigen Sträuchern, wo sie den ganzen Winter verbringen. Die Schwärme können auch mehr als 100 Exemplare umfassen, z. B. am 5. 10. 1993 wurden in den
Popické kopečky 150 Ind. festgestellt (JVa in Martiško
et al. 1995), dieselbe Anzahl auch am 26. 11. 2006
in Lukov an der Kreuzung nach Milíčovice (VŠ),
am 17. 1. 2006 wurden 100 Ind. bei Havraníky an der
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Obr. 66. – Početnost vrabce domácího a vrabce polního na základě výsledků JPSP (ze dvou kontrol v každém roce byl v grafu použit vyšší zjištěný
počet) ve východní části NPP v letech 2002–2011
Abb. 66.– Quantität des Haussperlings und Feldsperlings gemäß den Ergebnissen JPSP (der höhere Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr
wurde verwendet) im östlichen Teil des NPP in den Jahren 2002–2011
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i více než 100 jedinců, např. 5. 10. 1993 bylo na Popických kopečcích zjištěno 150 ex. (JVa in Martiško et al.
1995) a stejný počet 26. 11. 2006 v Lukově u křižovatky
na Milíčovice (VŠ), 17. 1. 2006 bylo 100 ex. zaznamenáno u Havraníků při silnici do Hnanic (VK). V zimě
jsou vrabci polní pravidelnými návštěvníky krmítek.

Pěnkava obecná
Buchfink

Straße nach Hnanice gesehen (VK). Im Winter sind die
Feldsperlinge regelmäßige Besucher der Vogelhäuschen.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Pěnkava obecná hnízdí v celé Evropě a její rozšíření
zasahuje až do západní Sibiře, Střední Asie a na sever
Afriky. V ČR je celoplošně rozšířená (Šťastný et al.
2006). Na Znojemsku je početně zastoupeným druhem.

Der Buchfink brütet in ganz Europa, sein Verbreitungsgebiet reicht bis nach Westsibirien, Mittelasien
und Nordafrika. In Tschechien ist er flächig verbreitet
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo ist die Art
zahlreich vertreten.
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Situace v NPP/NPT
(239 údajů; Z–133/V–106)

Situation im NPP/NPT
(239 Angaben; W–133/O–106)

MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí

MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel

Nejrozšířenější a nejhojnější druh sledovaného
území, celoroční výskyt.

Der Buchfink ist die am weitesten verbreitete
und häufigste Art im Untersuchungsgebiet, ganzjähriges Vorkommen.

Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

Pěnkava obecná je nejběžnějším druhem sledovaného území. Hnízdění bylo prokázáno mnohokrát, např. nálezem obsazeného hnízda na bezu u řeky
Dyje v katastru Lukova 17. 5. 2005 (VŠ), pozorováním rodinky na louce pod Braitavou 1. 6. 2005 (MV)
nebo zjištěním hnízda ve vidlici akátu v zahrádkářské kolonii na Kraví hoře 29. 4. 2010 (VŠ). Ze shromážděných údajů je patrné, že pěnkava je druhem
lesů, o něco častěji je zaznamenávána v západní části
sledovaného území, otevřená krajina jí tolik nevyhovuje, i když i zde se vyskytuje. JM (in Martiško
et al. 1995) ji při sčítání ptáků na bodovém transektu zjistil v porostech lesního komplexu Braitava s frekvencí 100 % – byla zde nejpočetnějším druhem (dominance 15,53 %), v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje s frekvencí 53,3 %. Pro
srovnání – MV zjistil pěnkavu obecnou při monitoringu
v rámci JPSP na bodovém transektu v otevřené krajině
východní části sledovaného území (od Kraví hory po
Hnanice, přičemž nezahrnuje žádné lesní porosty)
v letech 2002–2011 s frekvencí 37,8 %, bez patrného
trendu (obr. 67). JVa (in Martiško et al. 1995) udává
pro otevřené biotopy vřesovišť a úhorů denzitu 0,3
párů/10 ha, pro lesíky, kterými jsou tyto biotopy prostřídány, denzitu 3,4 párů/10 ha (dominance 6,5 %).
Dále ji v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zaznamenal ve všech jehličnatých i listnatých po-
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Obr. 67. – Početnost pěnkavy obecné zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
Abb. 67. – Quantität des Buchfinks errichtet während der JPSP
im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011
(höhere Wert von 2 Kontrollen in jedem Jahr wurde
verwendet)

Der Buchfink ist die häufigste Art im Untersuchungsgebiet. Es liegen zahlreiche Brutnachweise vor,
z. B. am 17. 5. 2005 durch den Fund eines besetzten
Nestes in einem Holunderstrauch an der Thaya im
Gemeindegebiet von Lukov (VŠ), am 1. 6. 2005 durch
die Beobachtung einer Familie auf einer Wiese unterhalb von Braitava (MV) oder am 29. 4. 2010 durch
den Fund eines Nestes in der Astgabel einer Robinie
in einer Kleingartenkolonie in Kraví hora (VŠ). Aus
den gesammelten Daten geht hervor, dass der Buchfink
eine Art der Wälder ist, die häufiger im westlichen Teil
des Untersuchungsgebietes verzeichnet wird, da ihm
die offene Landschaft nicht so sehr behagt, obwohl
er auch hier zu finden ist. JM (in Martiško et al.
1995) stellte ihn während einer Punkt-Stopp-Zählung
im Waldkomplex Braitava mit einer Frequenz von
100 % fest – er stellte hier die am zahlreichsten vertretene Art dar (Dominanz 15,53 %), auf der Heide
Havraníky und am daran anschließenden Waldrand
wurde er mit einer Frequenz von 53,3 % verzeichnet.
Zum Vergleich – MV verzeichnete ihn während des
Monitorings im Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP mit Transektpunkten in der offenen
Landschaft im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes
(von Kraví hora bis Hnanice, wobei Waldbestände nicht
mit einbezogen wurden) in den Jahren 2002–2011
mit einer Frequenz von 37,8 %, ohne einen deutlichen
Trend festzustellen (Abb. 67). JVa (in Martiško et al.
1995) geben in den offenen Biotopen der Heiden und
Brachfelder eine Dichte von 0,3 Paaren/10 ha an, in den
Wäldchen, die diese Biotope durchsetzen, eine Dichte
von 3,4 Paaren/10 ha (Dominanz 6,5 %). Weiters verzeichnete er den Buchfinken in den Wäldern zwischen
dem Mašovický-Bach und Hradiště in allen Nadel- und
Laubwäldern im Alter von mehr als 20 Jahren, und
zwar in einer Dichte von 3,6–19,4 Paaren/10 ha (Abb.
68), wobei er in allen fünf vorhandenen Altersstufen
der Nadelwälder die häufigste Art mit einer Dominanz
von 15,4–24,9 % war, in den Laubwäldern wurde er
nur in zwei Altersstufen übertroffen – in Wäldern
mit 31–40 Jahren waren der Waldlaubsänger und
die Gartengrasmücke häufiger, in der Altersstufe
von 71–80 Jahren die Blaumeise. Umgerechnet auf den
gesamten untersuchten Waldbestand (ca. 300 ha) betrug
die Dichte 11,6 Paare/10 ha und der Buchfink war hier
die am zahlreichsten vertretene Art. Auch Pollheimer
(2001) bezeichnet den Buchfinken im NPT als die
am weitesten verbreitete und häufigste Art und gibt eine
Siedlungsdichte von 18,6 Paaren/10 ha an.
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Obr. 68. – Denzita pěnkavy obecné (párů/10 ha) v lesních porostech mezi Mašovicemi a Hradištěm v hnízdním období roku 1993
Abb. 68. – Dichte des Buchfinks (Paare/10 ha) in den Wäldern zwischen Mašovice und Hradiště in der Brutzeit des Jahres 1993

rostech starších 20 let s denzitou 3,6–19,4 párů/10 ha
(obr. 68), přičemž ve všech pěti zastoupených věkových
stupních jehličnatých lesů byla nejpočetnějším druhem
s dominancí 15,4–24,9 %, u listnatých porostů ji jen
ve věkovém stupni 31–40 let přečíslili budníček lesní
s pěnicí slavíkovou a ve věkovém stupni 71–80 let sýkora
modřinka. Denzita přepočítaná na celý studovaný lesní
celek (cca 300 ha) činila 11,6 párů/10 ha, pěnkava
obecná zde byla nejpočetnějším druhem. Také Pollheimer (2001) označuje pěnkavu obecnou pro NPT
za nejrozšířenější a nejpočetnější druh a udává hnízdní
denzitu 18,6 párů/10 ha.
Po vyhnízdění a v době tahu lze pěnkavy pozorovat
i ve vyšších počtech, volná hejna často hledají potravu
na otevřených plochách v dosahu stromových porostů
(alejí, lesa apod.) – 8. 9. 1993 bylo na poli u Hradiště
zjištěno 100 ex. (JVa in Martiško et al. 1995),
11. 10. 2004 kolem cesty z Lukova na Vraní skálu cca
200 ex. nebo 30. 8. 2005 u silničky z Lukova na Příčky
100 ex. (VŠ). V menších počtech pěnkavy obecné ve sledovaném území zimují, někdy se koncentrují na místa
se zajímavou potravní nabídkou, maximálně bylo zaznamenáno 30 ex. – 10. 12. 1993 u Hnanic (JVa
in Martiško et al. 1995) a 27. 2. 2010 ve Vranově nad
Dyjí (VŠ). Navštěvují i krmítka.
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Nach dem Ende der Brutzeit und während des Zuges
können Buchfinken auch in größeren Zahlen beobachtet werden, die lockeren Schwärme suchen häufig
Nahrung auf offenen Flächen in der Nähe von Baumbeständen (Alleen, Wälder usw.) – am 8. 9. 1993 wurden
auf einem Feld bei Hradiště 100 Ind. festgestellt (JVa
in Martiško et al. 1995), am 11. 10. 2004 waren es
ca. 200 Ind. am Weg von Lukov zum Vraní-Felsen oder
am 30. 8. 2005 rund 100 Ind. an der Straße von Lukov
nach Příčky (VŠ). Die Buchfinken überwintern auch
in geringen Zahlen im Untersuchungsgebiet, manchmal
sammeln sie sich an Stellen mit einem interessanten
Nahrungsangebot, die höchste verzeichnete Anzahl
waren 30 Ind. – am 10. 12. 1993 bei Hnanice (JVa
in Martiško et al. 1995) und am 27. 2. 2010 in Vranov
(VŠ). Sie besuchen auch Vogelhäuschen.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Pěnkava jikavec je druhem se sibiřským typem rozšíření,
zastupuje pěnkavu obecnou ve světlých březových lesích
a v tajze severu. Jižní hranice areálu v Evropě dosti kolísá.
V ČR je pravidelně protahujícím a zimujícím druhem,
hnízdění je výjimečné (Šťastný & Hudec 2011).

Der Bergfink ist eine Art mit sibirischem Verbreitungstyp, er vertritt den Buchfinken in den lichten Birkenwäldern und in der Taiga des Nordens. Die südliche
Grenze seines Verbreitungsgebietes in Europa schwankt
stark. In Tschechien zieht er regelmäßig durch und
überwintert, in Ausnahmefällen brütet die Art auch hier
(Šťastný & Hudec 2011).

Situace v NPP/NPT (68 údajů; Z–31/V–37)
MARTIŠKO et al. 1995: zimování, průtah
POLLHEIMER 2001: průtah
Pravidelně na průtahu, zimuje. Zaznamenávána
od 5. října do 10. května v počtu až 700 jedinců.
Pěnkava jikavec se ve sledovaném území objevuje
většinou v průběhu října. Jen v roce 1953, kdy byl zaznamenán mimořádně silný průtah Vranovskem, byli
první jedinci zjištěni už na konci září. Tah vrcholil
od poloviny října do prvních dnů listopadu, pak již
slábl. Byla pozorována hejna stovek až tisíců jedinců.
Krajem mohlo při střízlivém odhadu protáhnout nad
200 000 jikavců. Potravou jim byla slunečnice na
polích, která za raných mrazů v průběhu října zmrzla
a nebyla sklizena. V některých dnech byly plochy se
slunečnicí doslova obsypány jikavci a slabší stonky se
lámaly pod jejich tíhou (Veleba 1954b). Později byl
jikavec nejčasněji zaznamenán 5. 10. 1993, kdy jednotlivé ptáky v hejnech pěnkav zjistil JVa (in Martiško
et al. 1995). V zimních měsících jsou pozorováni spíše
v malých počtech, zcela výjimečný byl výskyt hejna čítajícího cca 700 ex. u silnice od Lesné k Vranovu nad
Dyjí ve dnech 6.–8. 1. 2010 (MV, RN). Také 100 ex.
zjištěných na úhorech mezi Popicemi a silnicí Znojmo
– Hnanice 6. 2. 2006 (VK) lze považovat za nezvykle
vysoký počet. Jarní průtah vyznívá v dubnu, nejpozději
byl 25. 4. 2001 zjištěn u Mašovic 1 ƃ (VŠ) a 10. 5. 1989
u Havraníků 2 ex. (Fiala et al. 2007).

Situation im NPP/NPT
(68 Angaben; W–31/O–37)
MARTIŠKO et al. 1995: Überwinterung, Durchzug
POLLHEIMER 2001: Durchzügler
Zieht regelmäßig durch, überwintert. Wird
vom 5. Oktober bis zum 10. Mai verzeichnet,
in Zahlen von bis zu 700 Exemplaren.
Der Bergfink kommt meist im Verlauf des Monats
Oktober im Untersuchungsgebiet an. Nur im Jahr
1953, als ein außergewöhnlich starker Durchzug durch
die Region Vranov verzeichnet wurde, wurden die ersten
Exemplare schon Ende September festgestellt. Der Zug
gipfelte von Mitte Oktober bis in die ersten Novembertage, danach wurde er schwächer. Es wurden Schwärme
mit Hunderten bis Tausenden Exemplaren beobachtet.
Nach vorsichtigen Schätzungen könnten über 200 000
Bergfinken durch das Gebiet gezogen sein. Ihre Nahrung
suchten die Bergfinken auf Sonnenblumenfeldern, die
durch den frühen Frost im Oktober gefroren und nicht
abgeerntet waren. An manchen Tagen waren diese Felder
buchstäblich von Bergfinken übersät und schwächere
Stiele brachen unter ihrem Gewicht (Veleba 1954b).
In den späteren Jahren wurden die frühesten Bergfinken am 5. 10. 1993 verzeichnet, als JVa (in Martiško
et al. 1995) einzelne Exemplare in Buchfinkenschwärmen feststellte. In den Wintermonaten werden sie eher
in geringen Zahlen beobachtet, völlig außergewöhnlich
war die Beobachtung eines Schwarmes mit ca. 700 Ind.
an der Straße von Lesná nach Vranov am 6.–8. 1. 2010
(MV, RN). Auch die 100 Ind., die am 6. 2. 2006
auf den Brachfeldern zwischen Popice der Straße
Znojmo – Hnanice festgestellt wurden (VK), können
für eine ungewöhnlich hohe Zahl gehalten werden. Der
Frühlingszug klingt im April aus, die spätesten Beobachtungen sind 1 ƃ am 25. 4. 2001 bei Mašovice (VŠ)
und 2 Ind. am 10. 5. 1989 bei Havraníky (Fiala et al.
2007).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Zvonohlík zahradní žil původně pouze v západní
části evropského a afrického Středomoří. Od začátku
19. století se začal jeho areál rozšiřovat a v průběhu 20.
století dosáhl Skandinávie a východní Anglie. Na naše
území pronikl již ve 30. letech 20. století, dnes patří
k celoplošně rozšířeným druhům (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku se řadí mezi běžné druhy.

Der Girlitz lebte ursprünglich nur im westlichen Teil
des europäischen und afrikanischen Mittelmeergebietes.
Seit Anfang des 19. Jahrhunderts begann sich sein Verbreitungsgebiet auszuweiten und im Laufe des 20. Jahrhunderts erreichte er Skandinavien und Ostengland.
Nach Tschechien gelangte er schon in den 30er Jahren
des 20. Jahrhunderts, heute gehört er zu den flächendeckend verbreiteten Arten (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo ist er häufig.

Situace v NPP/NPT (117 údajů; Z–28/V–89)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Pravidelně hnízdí, výrazně preferuje
východní část sledovaného území. Zaznamenán
od 12. března do 17. září.
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Situation im NPP/NPT
(117 angaben; W–28/O–89)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
Brütet regelmäßig, bevorzugt deutlich den östlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Wird vom
12. März bis zum 17. September verzeichnet.

Pěvci | Sperlingsvögel

Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

Zvonohlík zahradní ve sledovaném území pravidelně hnízdí, častěji je zaznamenáván v jeho východní
části. Hnízdění bylo prokázáno pozorováním rodinek
s čerstvě vyvedenými mláďaty např. 15. 6. 2011
v Konicích (MV) nebo 12. 6. 2005 v areálu bývalé
roty PS u Hnanic (VŠ). Ještě 8. 9. 1993 bylo v zahradách na Hradišti zaznamenáno krmení mláďat (JVa
in Martiško et al. 1995). JM (in Martiško et al. 1995)
jej při sčítání ptáků na bodovém transektu v prostředí
Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje
v letech 1993 a 1994 zjistil s frekvencí 38,3 %, MV
při monitoringu v rámci JPSP na bodovém transektu
v otevřené krajině východní části sledovaného území (od
Kraví hory po Hnanice, přičemž nezahrnuje žádné lesní
porosty) v letech 2002–2011 s frekvencí 18,6 %, bez
patrného trendu (obr. 69). JVa (in Martiško et al. 1995)
udává pro otevřené biotopy vřesovišť a úhorů denzitu
0,6 párů/10 ha, pro lesíky, kterými jsou tyto biotopy
prostřídány, denzitu 0,5 párů/10 ha a 2,5 párů/10 ha
zjistil v údolí Gránického potoka. Ve vůbec nejvyšší
denzitě jej zaznamenal v jehličnatých porostech stáří
51–60 let mezi Mašovickým potokem a Hradištěm
(5,5 párů/10 ha). Při monitoringu šplhavců v zahrádkářské kolonii na Kraví hoře 29. 4. 2010 bylo zaznamenáno celkem 14 zp. ƃ, což představuje denzitu
3,1 párů/10 ha (VŠ). Pollheimer (2001) v roce 2000
zvonohlíka na území NPT nezjistil, v roce 2001 zaznamenal 1 zp. ƃ na pasece ve Schwarzwaldu. Pravidelně
se však vyskytuje na území Hardeggu.
Ze zimovišť se zvonohlík zahradní do sledovaného území vrací většinou na rozhraní března a dubna,
výjimečně brzy byl zjištěn v roce 2007, kdy byl 1 ex.
v Konicích zaznamenán již 12. 3. (VK). Nejpozději
byli zvonohlíci zjištěni 17. 9. 1993 – 7 ex. na ruderálu
u Hnanic (JVa in Martiško et al. 1995).
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Der Girlitz brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet, häufiger wird er in dessen östlichem Teil gesichtet. Brutnachweise liegen durch die Beobachtung von
Familien mit frisch ausgeflogenen Jungvögeln vor, z. B.
am 15. 6. 2011 in Konice (MV) oder am 12. 6. 2005
beim Stützpunkt der ehemaligen Grenzschutztruppen
bei Hnanice (VŠ). Noch am 8. 9. 1993 wurde in den
Gärten von Hradiště eine Fütterung von Jungvögeln verzeichnet (JVa in Martiško et al. 1995). JM
(in Martiško et al. 1995) stellte ihn im Rahmen einer
Punkt-Stopp-Zählung auf der Heide Havraníky und
im angrenzenden Waldrand in den Jahren 1993 und
1994 mit einer Frequenz von 38,3 % fest. MV verzeichnete ihn während des Monitorings im Rahmen des
tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP mit Transektpunkten in der offenen Landschaft im östlichen Teil des
Untersuchungsgebietes (von Kraví hora bis Hnanice,
wobei Waldbestände nicht mit einbezogen wurden)
in den Jahren 2002–2011 mit einer Frequenz von
18,6 %, ohne einen deutlichen Trend festzustellen (Abb.
69). JVa (in Martiško et al. 1995) gibt in den offenen
Biotopen der Heiden und Brachfelder eine Dichte
von 0,6 Paaren/10 ha an, in den Wäldchen, die diese
Biotope durchsetzen, eine Dichte von 0,5 Paaren/10 ha.
Im Tal des Gránický-Baches stellte er 2,5 Paare/10 ha
fest. In der größten Dichte verzeichnete er ihn in Nadelwäldern mit einem Alter von 51–60 Jahren zwischen
dem Mašovický-Bach und Hradiště (5,5 Paare/10 ha).
Beim Monitoring der Spechtvögel am 29. 4. 2010
in der Gartenkolonie in Kraví Hora wurden insgesamt 14 singende ƃ verzeichnet, was einer Dichte von
3,1 Paaren/10 ha entspricht (VŠ). Pollheimer (2001)
konnte den Girlitz im Jahr 2000 im NPT nicht feststellen, im Jahr 2001 verzeichnete er ein singendes
Männchen auf einer Weide im Schwarzwald. Im Siedlungsgebiet von Hardegg kommt die Art aber in unmittelberer Nachbarschaft zum NPT regelmäßig vor.
Aus seinem Winterquartier kehrt der Girlitz meist
zwischen März und April ins Untersuchungsgebiet
zurück, außerordentlich früh wurde er im Jahr 2007
gesichtet, nämlich bereits am 12. 3. ein Ind. in Konice
(VK). Am spätesten im Jahresverlauf wurden Girlitze
noch am 17. 9. 1993 gesichtet – 7 Ind. im Ruderal
bei Hnanice (JVa in Martiško et al. 1995).
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Obr. 69. – Početnost zvonohlíka zahradního zjištěná při JPSP
na transektu Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011
(ze dvou hodnot pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
Abb. 69. – Quantität des Girlitzes errichtet während der JPSP
im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011
(der höhere Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde
verwendet)
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Zvonek zelený obývá téměř celou Evropu až na nejzazší
sever, žije také v Malé a Střední Asii a v severozápadní
Africe. V ČR patří mezi velmi běžné, celoplošně rozšířené druhy (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku se řadí
k nejhojnějším ptákům.

Der Grünling besiedelt fast ganz Europa bis auf den
äußersten Norden, weiters lebt er in Klein- und Mittelasien und in Nordwestafrika. In der Tschechischen
Republik gehört er zu den sehr geläufigen, flächendeckend verbreiteten Arten (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo zählt er zu den häufigsten Vogelarten.

Situace v NPP/NPT (180 údajů; Z–70/V–110)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt, preferuje východní část sledovaného území.
Zvonek zelený ve sledovaném území pravidelně
hnízdí. Hnízdění bylo prokázáno např. pozorováním
páru s čerstvě vyvedeným mládětem 8. 5. 2003 na Mašovické střelnici (VŠ) nebo nálezem obsazeného hnízda
v břečťanu oplétajícím třešeň u Popic 3. 5. 2005 (MV,
VŠ). Valášek (2005) našel v letech 2001–2004 ve sledované oblasti celkem 44 hnízd, přičemž podíl úspěš-

334

Situation im NPP/NPT
(180 Angaben; W–70/O–110)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, zieht den östlichen
Teil des Untersuchungsgebietes vor.
Der Grünling brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet. Brutnachweise gelangen z. B. durch die Beobachtung eines Paares mit einem frisch ausgeflogenen Jungvogel am 8. 5. 2001 in Mašovická střelnice
(VŠ) oder durch den Fund eines besetzten Nestes

Pěvci | Sperlingsvögel

Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

ných hnízd odhadnutý z denní míry přežívání činil
24 % (hnízdní úspěšnost byla nejnižší ze všech sledovaných ptáků v daném prostředí). JM (in Martiško et al.
1995) jej při sčítání ptáků na bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního
okraje v letech 1993 a 1994 zjistil s frekvencí 33,3 %.
Pro srovnání – MV při monitoringu v rámci JPSP
na bodovém transektu v otevřené krajině východní části
sledovaného území (od Kraví hory po Hnanice, přičemž
nezahrnuje žádné lesní porosty) v letech 2002–2011 zaznamenal zvonka s frekvencí 65,8 %, trend vývoje početnosti je pozitivní (obr. 70). JVa (in Martiško et al.
1995) udává pro otevřené biotopy vřesovišť a úhorů
denzitu 0,9 párů/10 ha, pro lesíky, kterými jsou tyto
biotopy prostřídány, denzitu 1,4 párů/10 ha. Dále
jej v lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zaznamenal v nejmladších jehličnatých porostech
do 10 let s denzitou 0,9 párů/10 ha, k dominantním
druhům (dominance 6,7 %) patřil v jehličnatých porostech starých 51–60 let, kde dosahoval nejvyšší denzity
5,5 párů/10 ha. V rámci monitoringu šplhavců v zahrádkářské kolonii na Kraví hoře bylo 29. 4. 2010 zaznamenáno 5 zp. ƃ, což odpovídá denzitě 1,1 párů/10 ha
(VŠ). Pollheimer (2001) udává pro NPT 5 hnízdících
párů zvonka, druh zde nenachází vhodné biotopy.
Zvonek zelený ve sledovaném území také pravidelně zimuje, u zajímavých potravních zdrojů se soustřeďuje i vyšší počet jedinců – 7. 1. 2006 bylo u odbočky
z Havraníků na Šatov pozorováno cca 150 ex. nebo
3. 12. 2006 se u silnice mezi Mašovicemi a Podmolím
v hejnu cca 500 drobných pěvců vyskytovaly desítky
zvonků (VŠ). Objevuje se i na krmítku.
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in einer Efeupflanze, die einen Kirschbaum umwand,
am 3. 5. 2005 bei Popice (MV, VŠ). Valášek (2005)
fand in den Jahren 2001–2004 insgesamt 44 Nester
im Untersuchungsgebiet, wobei der Anteil der erfolgreichen Bruten, geschätzt anhand der täglichen
Überlebensrate, 24 % betrug (der Bruterfolg war der
geringste unter allen untersuchten Vögeln im betreffenden Gebiet). JM (in Martiško et al. 1995) stellte ihn
im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung auf der Heide
Havraníky und im angrenzenden Waldrand in den
Jahren 1993 und 1994 mit einer Frequenz von 33,3 %
fest. Zum Vergleich – MV verzeichnete ihn während des
Monitorings im Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP mit Transektpunkten in der offenen
Landschaft im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes
(von Kraví hora bis Hnanice, wobei Waldbestände nicht
mit einbezogen wurden) in den Jahren 2002–2011
mit einer Frequenz von 65,8 %, der Trend der Populationszahlen war positiv (Abb. 70). JVa (in Martiško
et al. 1995) gibt in den offenen Biotopen der Heiden
und Brachfelder eine Dichte von 0,9 Paaren/10 ha an,
in den Wäldchen, die diese Biotope durchsetzen, eine
Dichte von 1,4 Paaren/10 ha. Weiters verzeichnete er
ihn in den Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach
und Hradiště in den jüngsten Nadelwäldern mit einem
Alter von maximal 10 Jahren mit einer Dichte von
0,9 Paaren/10 ha, zu den dominanten Arten (Dominanz
6,7 %) gehörte er in den Nadelwäldern mit einem
Alter von 51–60 Jahren, wo er die höchste Dichte
von 5,5 Paaren/10 ha erreichte. Beim Monitoring der
Spechtvögel am 29. 4. 2010 in der Gartenkolonie
in Kraví Hora wurden 5 singende Männchen verzeichnet, was einer Dichte von 1,1 Paaren/10 ha entspricht
(VŠ). Pollheimer (2001) gibt für den NPT 5 Brutpaare des Grünlingen an, die Art findet hier großflächig
kaum geeignete Lebensräume.
Der Grünling überwintert auch regelmäßig im Untersuchungsgebiet, bei interessanten Nahrungsquellen
versammeln sich auch größere Zahlen – am 7. 1. 2006
wurden bei der Abzweigung von Havraníky in Richtung
Šatov ca. 150 Ind. gesichtet, am 3. 12. 2006 fanden
sich bei der Straße zwischen Mašovice und Podmolí in
einem Schwarm von ca. 500 Kleinvögeln Dutzende von
Grünlingen (VŠ). Der Grünling erscheint auch an Vogelhäuschen.
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Obr. 70. – Početnost zvonka zeleného zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
Abb. 70. – Quantität des Grünlings errichtet während der JPSP
im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011
(der höhere Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde
verwendet)
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Kromě podstatné části Skandinávie a severu Ruska
obývá stehlík obecný celou Evropu, dále pak severní
Afriku a Asii na východ po jezero Bajkal. Na další kontinenty byl úspěšně introdukován. V ČR patří mezi běžně
rozšířené druhy (Šťastný et al. 2006), což platí i pro
Znojemsko.

Außer einem großen Anteil Skandinaviens und Nordrusslands besiedelt der Stieglitz ganz Europa, weiters
Nordafrika und Asien mit dem Baikalsee als östlichster
Grenze. In die andere Kontinente wurde er erfolgreich
eingeführt. In der Tschechischen Republik gehört er
zu den geläufig verbreiteten Arten (Šťastný et al. 2006),
was auch für die Region Znojmo gilt.

Situace v NPP/NPT (144 údajů; Z–41/V–103)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt. Pravidelně hnízdí, preferuje
východní část sledovaného území.
Stehlík obecný ve sledovaném území pravidelně
hnízdí. Hnízdění bylo prokázáno např. nálezem hnízda
se 4 pull. na javoru jasanolistém (2,7 m vysoko) severozápadně od Hnanic nedaleko objektu bývalé roty PS
29. 5. 2001 (MV) nebo obsazeného hnízda v koncové
větvi okrasného smrku (cca 8 m vysoko) v zahrádkách
na Kraví hoře 29. 4. 2010, dospělí ptáci k němu zalétali
s potravou (VŠ). 10. 9. 2011 byla v zahradě v LukověNové Vsi nalezena 2 čerstvě vylétlá mláďata, kterým se
výstelka z hnízda omotala kolem prstů tak, že ptáčata
byla připoutána k sobě. Chomáč se podařilo odstranit až
s pomocí nůžek. I když postižené nohy vykazovaly určité
deformace, mláďata vypadala vitálně a byla vypuštěna
na místo nálezu, přičemž dospělí stehlíci se stále ozývali
v okolí (VŠ). JM (in Martiško et al. 1995) stehlíka při
sčítání ptáků na bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje v letech
1993 a 1994 zjistil s frekvencí 13,3 %. MV později
při monitoringu v rámci JPSP na bodovém transektu
v otevřené krajině východní části sledovaného území
(od Kraví hory po Hnanice, přičemž nezahrnuje žádné
lesní porosty) v letech 2002–2011 s frekvencí 17,5 %,
s mírně pozitivním trendem vývoje početnosti (obr.
71). JVa (in Martiško et al. 1995) udává pro otevřené
biotopy vřesovišť a úhorů jen velmi nízkou denzitu
0,1 pár/10 ha. V lesích mezi Mašovickým potokem
a Hradištěm zaznamenal stehlíka pouze v listnatých
porostech starých 41–50 let (denzita 1,4 párů/10 ha)
a starších 80 let (0,6 párů/10 ha). V rámci monitoringu šplhavců v zahrádkářské kolonii na Kraví hoře byl
29. 4. 2010 zaznamenán 1 pár krmící pull., 1 zp. ƃ
a další tři páry, což odpovídá denzitě 1,1 párů/10 ha
(VŠ). Pollheimer (2001) udává pro NPT 2–5 hnízdících párů, které se vyskytují v biotopech na okrajích
velkých luk a lesních porostů s vysokými stromy.
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Situation im NPP/NPT
(144 Angaben; W–41/O–103)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen. Brütet regelmäßig,
bevorzugt klar den östlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Der Stieglitz brütet im Untersuchungsgebiet. Nachweise liegen z. B. durch den Fund eines Nestes mit
4 pull. am 29. 5. 2011 auf einem Eschen-Ahorn (2,7 m
hoch) nordwestlich von Hnanice unweit des ehemaligen
Objekts der Grenzschutztruppen vor (MV), oder durch
die Beobachtung eines besetzten Nests am 29. 4. 2010
auf dem Endzweig einer Zierfichte (ca. 8 m hoch)
in den Gärten von Kraví hora. Die erwachsenen Vögel
trugen hier Nahrung ein (VŠ). Am 10. 9. 2011 wurden
in einem Garten in Lukov-Nová Ves 2 frisch ausgeflogene Jungvögel aufgefunden, die sich mit ihren Zehen so
in die Nestauskleidung verwickelt hatten, dass sie aneinander gefesselt waren. Der Knoten konnte erst mit Hilfe
einer Schere entfernt werden. Obwohl die betroffenen
Gliedmaßen gewisse Deformationen aufwiesen, wirkten
die Jungvögel vital und wurden am Fundort ausgesetzt,
wobei sich die erwachsenen Stieglitze immer wieder aus
der Umgebung meldeten (VŠ). JM (in Martiško et
al. 1995) stellte den Stieglitz im Rahmen einer PunktStopp-Zählung auf der Heide Havraníky und im angrenzenden Waldrand in den Jahren 1993 und 1994
mit einer Frequenz von 13,3 % fest. MV verzeichnete
ihn später während des Monitorings im Rahmen des
tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP mit Transektpunkten in der offenen Landschaft im östlichen
Teil des Untersuchungsgebietes (von Kraví hora bis
Hnanice, wobei Waldbestände nicht mit einbezogen
wurden) in den Jahren 2002–2011 mit einer Frequenz
von 17,5 %, der Trend der Populationszahlen war
leicht positiv (Abb. 71). JVa (in Martiško et al. 1995)
gibt in den offenen Biotopen der Heiden und Brachfelder eine sehr geringe Dichte von 0,1 Paaren/10 ha
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Obr. 71. – Početnost stehlíka obecného zjištěná při JPSP na transektu Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot pro každý rok byla
použita hodnota vyšší)
Abb. 71. – Quantität des Stieglitzes errichtet während der JPSP im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011 (der höhere Wert von
zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde verwendet)

V zimě se stehlíci sdružují do hejn, často s jinými
druhy pěvců, může se v nich shromáždit i několik
set ptáků – 10. 12. 1993 bylo na zapleveleném poli
u Hnanic zjištěno 200 ex. (JVa in Martiško et al.
1995), 6. 1. 2010 v ruderálu na východním okraji Popic
cca 100 ex. (MV, RN), 3. 12. 2006 byly desítky stehlíků
zjištěny jako součást hejna cca 500 drobných pěvců
různých druhů u silnice mezi Mašovicemi a Podmolím
(VŠ). Zimní výskyt stehlíků je známý i ze západní části
území, ale vždy šlo o menší skupiny do 10 ex. Zaletují
i na krmítko.

an. In den Wäldern zwischen dem Mašovický-Bach
und Hradiště verzeichnete er den Stieglitz ausschließlich in 41–50 Jahre alten Laubwäldern (Dichte
1,4 Paare/10 ha) und Beständen mit einem Alter von
über 80 Jahren (0,6 Paare/10 ha). Beim Monitoring der
Spechtvögel in der Gartenkolonie in Kraví Hora wurde
am 29. 4. 2010 1 Paar beim Füttern von pull. verzeichnet, weiters 1 singendes ƃ und drei weitere Paare, was
einer Dichte von 1,1 Paaren/10 ha entspricht (VŠ).
Pollheimer (2001) gibt für den NPT 2–5 Reviere an,
die sich in den Biotopen am Rande großer Wiesen und
Waldbestände mit hohen Bäumen befinden.
Im Winter versammeln sich die Stieglitze in Schwärmen, oft gemeinsam mit anderen Singvogelarten,
in solchen Schwärmen können auch einige Hundert
Vögel zusammen finden – am 10. 12. 1993 wurden
auf einem verunkrauteten Feld bei Hnanice 200 Ind.
gesichtet (JVa in Martiško et al. 1995), am 6. 1. 2010
ca. 100 Ind. in einer Ruderalflur am östlichen Rand von
Popice (MV, RN), am 3. 12. 2006 wurden Dutzende
von Stieglitzen als Bestandteil eines Schwarms von
ca. 500 Kleinvögeln an der Straße zwischen Mašovice
und Podmolí identifiziert (VŠ). Das Vorkommen von
Stieglitzen im Winter ist auch aus dem westlichen Teil
des Gebietes bekannt, es handelte sich jedoch stets um
kleinere Gruppen von maximal 10 Ind. Sie besuchen
auch Vogelhäuschen.
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Allgemeines Vorkommen
Der Erlenzeisig besiedelt Mittel-, Nord- und Osteuropa,
Kleinasien und Ostsibirien. In Tschechien ist er unregelmäßig verbreitet, was aus seiner Präferenz von Vorgebirgs- und Gebirgsnadelwäldern hervorgeht (Šťastný
et al. 2006). Aus der Region Znojmo liegt bisher kein
Brutnachweis vor.

Situation im NPP/NPT
(62 Angaben; W–38/O–24)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Brütet wahrscheinlich selten, überwintert
regelmäßig.

Výskyt v širším kontextu
Čížek lesní obývá střední, severní a východní Evropu,
Malou Asii a východní Sibiř. V ČR je rozšířen nepravidelně, což vychází z jeho preference podhorských
a horských jehličnatých lesů (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku nebylo hnízdění prokázáno.

Situace v NPP/NPT (62 údajů; Z–38/V–24)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Pravděpodobně vzácně hnízdí, pravidelně zimuje.
Hnízdění čížka lesního ve sledovaném území není
jednoznačně prokázáno. Je však alespoň v některých letech pravděpodobné, spíše před rokem 2000.
Nadějný byl především rok 1993, kdy byl 9. 6. pozorován 1 ex. přeletující k západu na vřesovišti na Kraví
hoře, 19. 6. zde byl zaznamenán pár sbírající potravu
a odlétající do borových porostů a zanedlouho poté
3 přeletující jedinci. Téhož dne přeletovalo hejno 18 ex.
nad kaplí v Popicích k severu (JVa in Martiško et al.
1995). Hnízdění může naznačovat i pozorování čížků
29.–30. 4. 1990 u Nového Hrádku (VŠ in Martiško et
al. 1995). Z dalších let zasahuje nejhlouběji do hnízdního období pozorování 1 ex. 8. 5. 2010 na Havranickém vřesovišti (JŠ, PBr in litt.), zajímavý je také výskyt
více jedinců na Braitavě na přelomu dubna a května
2000 (JVa in litt.). Pollheimer (2001) odhaduje pro
NPT 4–6 hnízdících párů čížka lesního s komentářem,
že není jisté, zda v území hnízdí každoročně nebo jen
v letech s bohatou potravní nabídkou. Hnízdění druhu
podle kritérií používaných při mapování hnízdního
výskytu ptáků prokázáno nebylo.
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Bisher existiert kein eindeutiger Brutnachweis des
Erlenzeisigs im Untersuchungsgebiet. Zumindest in
einigen Jahren ist es jedoch wahrscheinlich, und zwar
eher vor dem Jahr 2000. Aussichtsreich war insbesondere das Jahr 1993, wo am 9. 6. 1 Ind. gesichtet wurde,
das auf der Heide Kraví hora in Richtung Westen
flog. Am 19. 6. wurde hier ein Paar beobachtet, das
Nahrung suchte und in den Kiefernbewuchs abflog,
kurz danach 3 überfliegende Individuen. Am selben
Tag überflog ein Schwarm von 18 Ind. die Kapelle von
Popice in nördlicher Richtung (JVa in Martiško et al.
1995). Ein Bruthinweis könnte auch die Beobachtung
von Zeisigen am 29.–30. 4. 1990 bei Nový Hrádek (VŠ
in Martiško et al. 1995) sein. Aus den weiteren Jahren
reicht die Sichtung von 1 Ind. am 8. 5. 2010 in der
Heide von Havraníky am weitesten in die Brutperiode
hinein (JŠ, PBr in litt.), interessant ist auch das Vorkommen mehrerer Individuen in Braitava im April/Mai
2000 (JVa in litt.). Pollheimer (2001) schätzt für den
NPT 4–6 Brutpaare des Erlenzeisigs mit dem Kommentar, dass es nicht sicher ist, ob sie dort alljährlich oder
nur in den Jahren mit reichem Futterangebot brüten.
Konkrete Brutnachweise liegen für den NPT allerdings
auch nicht vor, sondern nur mehrfache Brutzeitbeobachtungen an verschiedenen Stellen des Gebietes.
Der Erlenzeisig zieht alljährlich durch das Gebiet des
NPP/NPT durch und überwintert hier. Nur selten
wird er noch zu Ende des Sommers verzeichnet –
am 21. 8. 2010 wurden 3 Ind. beim Flug über Čížov
gesichtet (TK in litt.), am 31. 8.–5. 9. 1992 entdeckten
Studenten der Brünner Masaryk-Universität während
einer Exkursion Erlenzeisige im Bereich von Zadní
Hamry (JH in litt.). Öfter kommen sie im Oktober
und November vor, die höchsten Zahlen werden
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Obr. 72. – Počet pozorování čížka lesního ve sledovaném území v jednotlivých měsících let 1990–2011 (n = 52)
Abb. 72. – Die Anzahl der Beobachtungen von Erlenzeisig in dem Unterduchungsgebiet in den einzelnen Monaten der Jahre 1990–2011
(n = 52)

Čížek lesní územím NPP/NPT každoročně protahuje
a zimuje zde. Málokdy je zaznamenáván na konci léta –
21. 8. 2010 byly 3 ex. zjištěny při přeletu nad Čížovem
(TK in litt.), 31. 8.–5. 9. 1992 si čížků v oblasti Zadních
Hamrů všimli studenti brněnské Masarykovy univerzity během terénní exkurze (JH in litt.). Více se objevují
v průběhu října a listopadu, nejvyšší počty jsou zaznamenávány v prosinci a lednu – cca 300 ex. 11. 1. 2011
v břehovém porostu řeky v okraji Lipinské louky (MV),
cca 200 ex. 8. 12. 2006 ve Fugnitztalu (VK, VB) nebo
dvakrát 150 ex. u Dyje mezi Vranovem a Čížovem
17. 1. 2009 (VK, VB). V průběhu března a dubna jsou
pozorovány jen menší počty – občas jde o pár nebo zpívajícího samce, nejčastěji o malá hejnka do 30 ex. Přehled
o časové distribuci výskytu čížka lesního v NPP/NPT
je patrný z obr. 72, přitom však v lednu činil průměr
zaznamenaných jedinců na jedno pozorování 65,6 ex.,
v prosinci 38,3 ex. a v dubnu 3,3 ex.
Oblíbenou potravou čížků jsou ve sledovaném území
semena olší, byli pozorováni i na modřínech či borovicích, poměrně vzácně a v malých počtech navštěvují
krmítka. 12. 2. 2005 hledal pár čížků potravu na zemi
pod tújí v Lukově-Nové Vsi (VŠ).

im Dezember und Jänner verzeichnet – ca. 300 Ind.
am 11. 1. 2011 in der Ufervegetation des Flusses
am Rande der Lipinská-Wiese (MV), ca. 200 Ind.
am 8. 12. 2006 im Fugnitztal (VK, VB) oder zweimal
150 Ind. an der Thaya zwischen Vranov und Čížov
am 17. 1. 2009 (VK, VB). Im Laufe des März und
April werden nur kleinere Zahlen gemeldet – hin und
wieder handelt es sich um ein Paar oder ein singendes
Männchen, am häufigsten um kleine Schwärme von
max. 30 Ind. Eine Übersicht der zeitlichen Verteilung
des Vorkommens im NPP/NPT ist in Abb. 72 ersichtlich, dabei betrug die Durchschnittszahl der verzeichneten Individuen im Jänner 65,6 Ind. pro Beobachtung,
im Dezember 38,3 Ind. und im April 3,3 Ind.
Eine beliebte Nahrungsquelle der Zeisige im Untersuchungsgebiet sind Erlensamen, sie wurden auch
an Lärchen oder Kiefern gesichtet, relativ selten und
in geringer Anzahl suchen sie auch Vogelhäuschen auf.
Am 12. 2. 2005 suchte ein Zeisigpaar am Boden unter
einer Thuje in Lukov-Nová Ves nach Nahrung (VŠ).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Domovem konopky obecné je celá Evropa kromě
severní Skandinávie a Ruska, část západní Sibiře, Malá
a Střední Asie a severozápadní Afrika. V ČR je rozšířena prakticky po celém území (Šťastný et al. 2006),
na Znojemsku početněji v jeho východní části.

Der Bluthänfling ist in ganz Europa außer Nordskandinavien und Russland beheimatet, weiters in einem Teil
Westsibiriens, Klein- und Mittelasien und Nordwestafrika. In Tschechien ist er fast auf dem gesamten Gebiet
verbreitet (Šťastný et al. 2006), in der Region Znojmo
häufiger im östlichen Teil.

Situace v NPP/NPT (91 údajů; Z–20/V–71)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí v okolí
Pravidelně hnízdí, výrazně preferuje východní část
sledovaného území. Nepravidelně zimuje.
Konopka obecná ve sledovaném území pravidelně
hnízdí. Valášek (2005) našel v letech 2001–2004 ve sledované oblasti celkem 42 hnízd, a to především v okolí
Hnanic, Havraníků, Popic, Konic a na Mašovické střelnici, přičemž podíl úspěšných hnízd odhadnutý z denní
míry přežívání činil 46 %. Kromě toho bylo hnízdění
prokázáno např. 19. 4. 2005 nálezem obsazeného hnízda
v břečťanu na dřevěné boudě u Popic (MV, VŠ) nebo
26. 4. 2008 nálezem hnízda s 5 vejci u Konic v keříku
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Situation im NPP/NPT
(91 Angaben; W–20/O–71)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel der Umgebung
Brütet regelmäßig, bevorzugt deutlich den östlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Überwintert unregelmäßig.
Der Bluthänfling brütet regelmäßig im Untersuchungsgebiet. Valášek (2005) fand in den Jahren 2001–2004
insgesamt 42 Nester, vor allem in der Umgebung von
Hnanice, Havraníky, Popice, Konice und in Mašovická
střelnice, wobei der anhand der täglichen Überlebensrate geschätzte Anteil der erfolgreichen Bruten 46 %
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Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.

svídy (MV). Hnízdním biotopem je tedy otevřená
krajina především ve východní části NPP, v jeho části
západní se vyskytuje hlavně v lidských sídlech. JM
(in Martiško et al. 1995) konopku při sčítání ptáků na
bodovém transektu v prostředí Havranického vřesoviště
a navazujícího lesního okraje v letech 1993 a 1994 zjistil
s frekvencí 6,7 %. MV později při monitoringu v rámci
JPSP na bodovém transektu v otevřené krajině východní
části sledovaného území (od Kraví hory po Hnanice,
přičemž nezahrnuje žádné lesní porosty) v letech 2002–
2011 s frekvencí 23,3 % a výrazným kolísáním zjištěného počtu jedinců od 2 do 26, bez patrného výsledného
trendu vývoje početnosti (obr. 73). JVa (in Martiško et
al. 1995) udává pro otevřené biotopy vřesovišť a úhorů
denzitu 0,3 párů/10 ha, pro lesíky vmezeřené do těchto
ploch 0,5 párů/10 ha. Pollheimer (2001) konopku
mezi druhy hnízdící v NPT nezařadil, zjistil ji pouze
na okraji sídel v okolí.
Ve sledovaném území se konopka vyskytuje i v mimohnízdní době a nepravidelně zimuje, někdy i ve vysokých
počtech – 28. 2. 2006 bylo hejno asi 500 ex. pozorováno na topolech u spojky z Popic k silnici Znojmo –
Hnanice (VK), 3. 12. 2006 tvořily konopky převažující
část hejna cca 500 ex. drobných pěvců v aleji mezi Hradištěm a Mašovicemi (VŠ). Zimní výskyt byl zaznamenán v zimách 2005/06, 2006/07 a 2007/08.
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betrug. Außerdem gibt es Brutnachweise z. B. durch
den Fund eines besetzten Nestes am 19. 4. 2005 in einer
Efeupflanze auf einer Holzhütte bei Popice (MV, VŠ),
weiters am 26. 4. 2008 durch einen Nestfund mit
5 Eiern in einem Hartriegelstrauch bei Konice (MV).
Sein Bruthabitat ist also das offene Gelände vor allem
im östlichen Bereich des NPP, in seinem westlichen Teil
kommt er vorwiegend in menschlichen Siedlungen vor.
JM (in Martiško et al. 1995) stellte ihn im Rahmen
einer Punkt-Stopp-Zählung auf der Heide Havraníky
und im angrenzenden Waldrand in den Jahren 1993 und
1994 mit einer Frequenz von 6,7 % fest. MV verzeichnete ihn später während des Monitorings im Rahmen
des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP mit Transektpunkten in der offenen Landschaft im östlichen
Teil des Untersuchungsgebietes (von Kraví hora bis
Hnanice, wobei Waldbestände nicht mit einbezogen
wurden) in den Jahren 2002–2011 mit einer Frequenz
von 23,3 %, wobei die festgestellten Zahlen erheblich
von 2 bis 26 Ind. schwankten und keinen ersichtlichen
Trend verfolgten (Abb. 73). JVa (in Martiško et al.
1995) gibt in den offenen Biotopen der Heiden und
Brachfelder eine Dichte von 0,3 Paaren/10 ha an, in den
Wäldchen, die diese Biotope durchsetzen, eine Dichte
von 0,5 Paaren/10 ha. Pollheimer (2001) stufte den
Bluthänfling nicht zu den im NPT brüteten Arten
ein, er stellte ihn nur am Rande von Siedlungen in der
nähreren Umgebung fest.
Im Untersuchungsgebiet kommt der Bluthänfling
auch außerhalb der Brutzeit vor und überwintert hier
unregelmäßig, manchmal auch in hoher Anzahl –
am 28. 2. 2006 wurde ein Schwarm von ca. 500 Ind.
auf mehreren Pappeln an der Anschlussstraße zwischen
Popice und der Straße Znojmo – Hnanice beobachtet
(VK), am 3. 12. 2006 bildeten Bluthänflinge den überwiegenden Teil eines Schwarmes von ca. 500 Kleinvögeln in der Allee zwischen Hradiště und Mašovice (VŠ).
Ein Vorkommen im Winter wurde in den Wintern
2005/6, 2006/7 und 2007/8 verzeichnet.

5
0
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Obr. 73. – Početnost konopky obecné zjištěná při JPSP na transektu
Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot
pro každý rok byla použita hodnota vyšší)
Abb. 73. – Quantität des Bluthänflings errichtet während der JPSP
im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011
(der höhere Wert von zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde
verwendet)
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Čečetka zimní je druhem s holarktickým typem rozšíření, její hnízdní areál kopíruje oblasti tajgy a tundry
Eurasie a Severní Ameriky. Od poloviny 19. století došlo
k jeho nápadnému rozšiřování do střední Evropy. V ČR
je nejběžnější v pásmu zákrsků subalpínského stupně
a na rašeliništích (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je zaznamenávána jen v některých zimách, některé
květnové údaje po roce 2000 z města Znojma naznačují hnízdění.
Někdy je z druhu čečetka zimní vyčleňován poddruh
cabaret jako samostatný druh čečetka tmavá (Carduelis cabaret) – např. del Hoyo et al. (2010). Při tomto
taxonomickém přístupu patří ptáci, kteří v ČR hnízdí,
k druhu Carduelis cabaret, zimující ptáci mohou patřit
k oběma taxonům (Šťastný & Hudec 2011).

Der Birkenzeisig weist einen typisch holarktischen Verbreitungstyp auf, sein Brutareal deckt sich mit der Taiga
und Tundra Eurasiens und Nordamerikas. Ab Mitte des
19. Jahrhunderts kam es zu einer auffälligen Ausdehnung seines Verbreitungsgebietes nach Mitteleuropa.
In Tschechien ist er am häufigsten in der Zwergholz-Zone der subalpinen Stufe und in Moorgebieten zu finden
(Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo wurde er
nur in manchen Wintern beobachtet, einige Angaben
ab dem Jahr 2000 deuten ein Brutvorkommen an für
die Stadt Znaim im Mai an.
Die Unterart cabaret wird manchmal als eigene Art
Alpenbirkenzeisig (Carduelis cabaret) ausgegliedert –
z. B. del Hoyo et al. (2010). Falls diese taxonomische
Auffassung angewendet wird, gehören die in Tschechien
brütenden Vögel zur Art Carduelis cabaret, überwinternde Vögel können beiden Arten angehören (Šťastný &
Hudec 2011).

Situace v NPP/NPT (9 údajů; Z–3/V–6)
MARTIŠKO et al. 1995: zimování
POLLHEIMER 2001: neuvedena
Nepravidelně zimuje, zaznamenána
od 9. prosince do 4. března v počtu 1–15 ex.
Čečetka zimní se ve sledovaném území vyskytuje
pouze vzácně a nepočetně v některých zimách: v lednu
1972 zaznamenali 10 ex. za zahradami v Popicích Fiala
et al. (2007), 9. 12. 1994 byl 1 ex. pozorován na suchých
kopřivách v Lukově-Nové Vsi (VŠ in Martiško et al.
1995) a 9. 12. 2008 cca 15 ex. ve společném hejnu
s čížky (celkem cca 35 ex.) na Kraví hoře (MV). Výjimečná byla zima 2005/06, kdy byly čečetky ve sledovaném území zjišťovány od ledna až do března:
14. 1. 2006 byl na krmítku v Čížově pozorován 1 ƃ
(AR), 19. 1. bylo na břízách na Kraví hoře napočítáno 10 ex. (MŠ in verb.) a tentýž den navštívily 2 ex.
krmítko na zahradě Správy NPP ve Znojmě, kde byly
zjištěny i o den později, 28. 2. 2006 se 1 ex. zdržoval
v hejnu konopek mezi Popicemi a silnicí Znojmo –
Hnanice (VK) a 4. 3. se na krmítku v Čížově objevili
2 ƃ a 1 Ƃ (AR).
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Situation im NPP/NPT
(9 Angaben; W–3/O–6)
MARTIŠKO et al. 1995: Überwinterung
POLLHEIMER 2001: nich angefürt
Überwintert unregelmäßig, wird vom
9. Dezember bis zum 4. März in einer Anzahl
von 1–15 Ind. verzeichnet.
Der Birkenzeisig kommt im Untersuchungsgebiet
nur selten, in geringer Anzahl und nur in manchen
Wintern vor: Im Jänner 1972 beobachteten Fiala et
al. (2007) 10 Ind. hinter den Gärten von Popice, am
9. 12. 1994 wurde 1 Ind. auf dürren Brennnesseln
in Lukov-Nová Ves gesichtet (VŠ in Martiško et al.
1995) und am 9. 12. 2008 waren in Kraví hora ca.
15 Ind. in einem Schwarm gemeinsam mit Zeisigen;
insgesamt ca. 35 Ind. (MV). Außergewöhnlich war der
Winter 2005/2006, in dem Birkenzeisige im Untersuchungsgebiet von Jänner bis März registriert wurden:
am 14. 1. 2006 wurde in einem Vogelhäuschen in Čížov
1 ƃ beobachtet (AR), am 19. 1. wurden auf Birken
in Kraví hora 10 Ind. gesehen (MŠ in verb.) und am
selben Tag besuchten 2 Ind. das Vogelhäuschen im
Garten der Verwaltung des NPP in Znojmo, wo sie
auch einen Tag später noch beobachtet wurden. Am
28. 2. 2006 hielt sich 1 Ind. in einem Schwarm von
Bluthänflingen zwischen Popice und der Straße Znojmo
– Hnanice auf (VK) und am 4. 3. erschienen in einem
Vogelhäuschen in Čížov 2 ƃ und 1 Ƃ (AR).
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Křivka obecná
Fichtenkreuzschnabel
Loxia curvirostra
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Areál křivky obecné zahrnuje značnou část Evropy, Asie
a Severní Ameriky, zasahuje i na severozápad Afriky. Dá
se říci, že kopíruje rozšíření jehličnatých stromů. V ČR
patří mezi ptáky poměrně běžné, ale se značně nepravidelným hnízděním (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku je obyvatelem jeho západní části.

Das Verbreitungsgebiet des Fichtenkreuzschnabels
umfasst einen beträchtlichen Teil Europas, Asiens und
Nordamerikas, es reicht auch bis nach Nordwestafrika.
Man kann sagen, dass es sich mit dem Verbreitungsgebiet der Nadelbäume deckt. In Tschechien gehört er
zu den relativ häufigen Vögeln, brütet hier jedoch recht
unregelmäßig (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo besiedelt die Art den westlichen Teil.

Situace v NPP/NPT (56 údajů; Z–40/V–16)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí

Situation im NPP/NPT
(56 Angaben; W–40/O–16)

Celoroční výskyt, nepravidelně, nepočetně hnízdí.
Preferuje západní část sledovaného území.

MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen, brütet unregelmäßig
und in geringer Anzahl. Bevorzugt den westlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Eine Übersicht der Beobachtungen des Fichtenkreuzschnabels im Untersuchungszeitraum ist in Abb.
74 zu finden. Ein Brutnachweis gelang jedoch nur im
Jahr 1993, wo am 6. 5. und am 17. 5. in den Fichtenwäldern bei Lesná Familien mit frisch ausgeflogenen,
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Přehled počtu pozorování křivky obecné ve sledovaném území udává obr. 74. Hnízdění však bylo prokázáno jen v roce 1993, kdy byly ve smrkových lesích
u Lesné 6. 5. a 17. 5. zaznamenány rodinky s čerstvě
vyvedenými, ještě krmenými mláďaty (AR, PBe,
JVa in Martiško et al. 1995). Křivky pravděpodobně hnízdily i o rok dříve v okolí Lukova, kde byl 9. 2.
pozorován pár na Vraní skále (VŠ in Martiško et al.
1995), 5. 3. byly zaznamenány tamtéž a 10. 3. zpíval
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Obr. 74. – Počet pozorování křivky obecné v NPP/NPT v letech 1990–2011 (n = 54)
Abb. 74. – Die Anzahl der Beobachtungen von Fichtenkreuzschnabel im NPP/NPT in den Jahren 1990–2011 (n = 54)
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Obr. 75. – Počet pozorování křivky obecné v NPP/NPT v jednotlivých měsících let 1978–2011 (n = 55)
Abb. 75. – Die Anzahl der Beobachtungen von Fichtenkreuzschnabel im NPP/NPT in den einzelnen Monaten der Jahre 1978–2011 (n = 55)

sameček na vrcholku lípy v Nové Vsi, zatímco samička
ozobávala vápennou omítku na jednom z domů (VŠ).
Hnízdění naznačuje i poměrně vysoký počet pozorování v únoru až dubnu 2002, přitom 4 z nich se vztahují
k prostoru Lukov – Vraní skála (VŠ), oproti tomu 6 pozorování z roku 2008 a stejný počet v roce 2010 pokrývá
období srpen až říjen, resp. březen až říjen, a nevztahuje se k jednomu užšímu prostoru. MV upozorňuje, že
rok 2008 byl semenným rokem smrku a křivky pozoroval v prostoru Znojmo – Hradiště – Gránice především
v létě téměř denně, v hejnech byl výrazný podíl mladých
ptáků. Pollheimer (2001) udává pro křivku obecnou
v NPT stejné údaje jako pro čížka (5 hnízdících párů)
s tím, že každoroční hnízdění není jisté, v letech s nízkou
nabídkou smrkových semen se druh vyskytuje jen sporadicky a v mimohnízdní době. Hnízdění podle kritérií
používaných při mapování hnízdního výskytu ptáků
(Šťastný et al. 2006) prokázáno nebylo.
Časovou distribuci výskytu křivek ve sledovaném
území v průběhu roku ukazuje obr. 75. Údaje z března
až dubna lze jistě alespoň částečně přičíst na vrub hnízdících ptáků, rostoucí počet pozorování mezi srpnem
a prosincem náleží spíše ptákům na tahu a zimujícím.
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noch unselbstständigen Jungvögeln beobachtet wurden
(AR, PBe, JVa in Martiško et al. 1995). Der Fichtenkreuzschnabel brütete vermutlich auch ein Jahr zuvor
in der Umgebung von Lukov, wo am 9. 2. ein Paar auf
dem Vraní-Felsen beobachtet wurde (VŠ in Martiško
et al. 1995), am 5. 3. wurde er ebendort gesehen und
am 10. 3. sang ein Männchen auf einer Linde in Nová
Ves, während ein Weibchen den Kalkverputz eines der
Häuser abpickte (VŠ). Auf eine Brut deutet auch eine
relativ hohe Anzahl an Beobachtungen von Februar
bis April 2002 hin, wobei sich 4 davon auf den Raum
Lukov–Vraní-Felsen beziehen (VŠ). Dagegen stehen
6 Beobachtungen im Jahr 2008, dieselbe Anzahl deckt
im Jahr 2010 den Zeitraum von August bis Oktober
bzw. von März bis Oktober ab, bezieht sich jedoch
nicht auf ein näher bestimmtes Gebiet. MV führt an,
dass das Jahr 2008 ein Samenjahr der Fichte war. Vor
allem im Sommer beobachtete er die Fichtenkreuzschnäbel im Bereich Znojmo – Hradiště – Gránice fast
täglich, junge Vögel bildeten einen wesentlichen Anteil
der Schwärme. Pollheimer (2001) gibt für den Fichtenkreuzschnabel im NPT die selbe Bestandsgröße wie
für den Zeisig an (5 Brutpaare), wobei ein alljährliches
Brüten nicht bestätigt ist – in Jahren mit einem geringen
Angebot an Fichtensamen kommt die Art nur sporadisch und außerhalb der Brutzeit vor. Ein konkreter
Brutnachweis liegt bis dato aber nicht vor.
Die zeitliche Verteilung der Fichtenkreuzschnäbel
im Untersuchungsgebiet während des Jahres ist in Abb.
75 dargestellt. Angaben aus dem März bis April sind
wohl wenigstens teilweise brütenden Vögeln zuzurechnen, die wachsende Anzahl der Beobachtungen
zwischen August und Dezember umfasst eher durchziehende und überwinternde Vögel.
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Hlavní část hnízdního areálu hýla rudého leží v Asii,
menší část připadá na Evropu. Západní hranice rozšíření
není pevná a v minulém století došlo k výrazné expanzi
jihozápadním a severozápadním směrem. V ČR hnízdí
od roku 1962 a jeho početnost se stále zvyšuje (Šťastný
et al. 2006). Na Znojemsku nehnízdí, nejbližší obsazovaná hnízdiště se nacházejí na Jindřichohradecku a Českomoravské vysočině.

Der überwiegende Anteil des Brutgebietes des Karmingimpels liegt in Asien, ein kleinerer Teil in Europa. Die
westliche Verbreitungsgrenze ist seit einigen Jahrzehnten in Veränderung, im vorigen Jahrhundert kam es zu
einer deutlichen Expansion in südwestlicher und nordwestlicher Richtung. In Tschechien brütet die Art seit
dem Jahr 1962 und der Bestand steigt seitdem ständig
an (Šťastný et al. 2006). In der Region Znojmo brütet
der Karmingimpel nicht, die nächstgelegenen Brutvorkommen befinden sich in der Region Jindřichův Hradec
und auf der Českomoravská vysočina.

Situace v NPP/NPT (5 údajů; Z–2/V–3)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuveden
Výjimečný výskyt na jarním tahu, další výskyty
nedostatečně podložené.
Výskyt hýla rudého ve sledovaném území je velmi sporadický. Martiško et al. (1995) jej zařadili do kategorie možného hnízdění na základě následujícího údaje:
„Dne 13. 6. 1992 byl slyšen v údolí Dyje pod Hardeggem,
v zahradách (Bürger).“ Lokalita odpovídá biotopovým
nárokům druhu, datem spadá pozorování do počátku
jeho hnízdního období (viz Šťastný & Hudec 2011).
Další výskyty hýla rudého v NPP udávají již jen Fiala
et al. (2007), a to zpívajícího samce 1. 5. 1988 u Hnanic,
2. 6. 1991 u Jejkalů, 8. 5. 1993 u kaliště v Havraníkách
a 4. 6. 1997 v olšovém hájku u Popic. Tyto údaje považujeme za sporné, a to z několika důvodů. Pro území
NPP/NPT není (s výjimkou prvního diskutovaného
údaje) druh udáván jinými autory, totéž (s výjimkou
pozorování zpívajícího samce 28.–29. 5. 2002 u Božic,
JVa in litt.) platí pro celé Znojemsko, pro jehož část
mimo NPP Fiala et al. (2007) udávají další 4 pozorování. Je velmi nepravděpodobné, že by si hýla rudého
s jeho nápadným a nezaměnitelným zpěvem nikdo jiný
nevšiml, když především po roce 1990 území navštěvuje
mnoho ornitologů, probíhá zde řada odborných akcí, je
realizován pravidelný monitoring atd. Dvě z udávaných
dat pozorování jsou výjimečně časná. Šťastný & Hudec
(2011) uvádějí, že přílet hýla rudého je velmi pozdní,
vrcholí v druhé dekádě května. Autoři uváděná pozorování nijak nekomentují, neuvádějí žádné podrobnosti,
evidentně si jejich jedinečnost neuvědomují. Není proto
zřejmé, nakolik se správné determinaci druhu věnovali.

Situation im NPP/NPT
(5 Angaben; W–2/O–3)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: nich angefürt
Vorkommen sporadisch während des Frühlingszuges, weiteres Vorkommen ungenügend belegt.
Das Vorkommen des Karmingimpels im Untersuchungsgebiet ist sehr sporadisch. Martiško et al. (1995)
stellen ihn aufgrund folgender Information in die
Kategorie „Brut möglich“: „Am 13. 6. 1992 wurde er
im Thayatal bei Hardegg in Gärten gehört (Bürger)“. Die
Lokalität entspricht den Anforderungen der Art und das
Datum liegt am Beginn der Brutzeit dieser Art (Šťastný
& Hudec 2011).
Weitere Vorkommen des Karmingimpels im NPP verzeichnen nur Fiala et al. (2007), und zwar ein singendes
Männchen am 1. 5. 1988 bei Hnanice, am 2. 6. 1991
an den Jejkaly-Teichen, am 8. 5. 1993 bei einer
Schlammgrube bei Havraníky und am 4. 6. 1997
im einem Erlenhain bei Popice. Diese Angaben halten
wir für strittig, und zwar aus einigen Gründen. Für das
Gebiet des NPP/NPT wird die Art (mit Ausnahme der
zuvor erwähnten Angabe) von anderen Autoren nicht
angeführt. Dasselbe (mit Ausnahme eines singenden ƃ
am 28.–29. 5. 2002 bei Božice, JVa in litt.) gilt für die
Region Znojmo, für deren Teil außerhalb des NPP von
Fiala et al. (2007) 4 weitere Beobachtungen angegeben
werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Karmingimpel mit seinem auffälligen und unverwechselbaren
Gesang niemandem sonst aufgefallen wäre, da das
Gebiet insbesondere seit dem Jahr 1990 von vielen Ornithologen besucht wird, hier eine Reihe von Fachveranstaltungen stattfinden, ein regelmäßiges Monitoring
durchgeführt wird usw. Zwei der angeführten Angaben
sind außergewöhnlich früh. Šťastný & Hudec (2011)
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geben an, dass die Ankunft des Karmingimpels sehr spät
erfolgt, er erreicht seinen Höhepunkt in der zweiten
Mai-Dekade. Die Autoren geben keinerlei Kommentare
zu den angeführten Beobachtungen ab, führen keinerlei
Details an und sind sich deren Außergewöhnlichkeit offensichtlich nicht bewusst. Es ist deshalb nicht ersichtlich, wie sehr sie sich der richtigen Bestimmung der Art
gewidmet haben.

Hýl obecný
Gimpel
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Areál rozšíření hýla obecného má charakter pásu protínajícího Evropu a Asii v boreální, temperátní a horské
oblasti. V ČR patří mezi běžné a plošně rozšířené druhy,
chybí jen v nížinách (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku hnízdí vzácně, pouze v jeho západní části.

Das Verbreitungsgebiet des Gimpels ist streifenförmig
und umfasst Europa und Asien in den borealen, gemäßigten und Berggebieten. In Tschechien gehört er zu
den üblichen und flächig verbreiteten Arten, er hält sich
in allen Gebieten außer dem Flachland auf (Šťastný et
al. 2006). In der Region Znojmo brütet er selten und
nur im westlichen Teil.

Situace v NPP/NPT (66 údajů; Z–42/V–24)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: zimní host
Výjimečně hnízdí, pravidelně v malém počtu
zimuje. Preferuje západní část sledovaného území.
Charakter výskytu hýla obecného ve sledovaném
území je jasně patrný z obr. 76. Je to druh v NPP/
NPT pravidelně, v malých počtech zimující. Hnízdění
bylo doloženo jen dvakrát, když 13. 7. 1919 V. Čapek
(in Hachler 1942) pozoroval ve Feliciině údolí
u Vranova nad Dyjí samce obletujícího čerstvě vyvedená
mláďata, a 3. 6. 1996, kdy bylo v Gránickém údolí zaznamenáno čerstvě vzletné mládě (AR). Hnízdění naznačují také další údaje: Kopečný (in Klejdus 1980)
udává výskyt více adultních jedinců na Ledových
slujích v hnízdní době let 1963–1964, 17. 5. 1984 byl
na Ledových slujích pozorován 1 ex. (PMa in litt.),
6. 5. 1993 byl ve smrkových porostech u Lesné zaznamenán 1 ad. ƃ (JVa in Martiško et al. 1995) a 28. 4. 2005
na Větrníku 1 ƃ (VK). V tomto století bylo zatím nejbližší hnízdění prokázáno v oblasti Vranovské přehrady
v katastru obce Lančov, cca 1,5 km od hranic sledované
oblasti, kdy dospělá samice krmila 22. 8. 2001 čerstvě
vylétlé mládě (MV).
V pohnízdním období se hýli ve sledovaném období
objevují koncem října, nejdříve byli zaznamenáni 26. 10. 1993 na Mašovické střelnici 2 ex. (JVa
in Martiško et al. 1995). Počet pozorování vrcholí
v prosinci. Nejčastěji jsou pozorováni jednotliví ptáci
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Situation im NPP/NPT
(66 Angaben; W–42/O–24)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Wintergast
Brütet ausnahmsweise, überwintert regelmäßig
in geringer Anzahl. Bevorzugt wird der westliche
Teil des Untersuchungsgebietes.
Der Verbreitungscharakter des Gimpels im Untersuchungsgebiet ist in Abb. 76 ersichtlich. Diese Art überwintert regelmäßig und in geringer Anzahl im NPP/
NPT. Es liegen nur zwei Brutnachweise vor, und zwar
vom 13. 7. 1919, als V. Čapek (in Hachler 1942)
im Feliciino-Tal bei Vranov ein Männchen sichtete,
das die frisch ausgeflogenen Jungen umflog, und
am 3. 6. 1996, als im Gránické-Tal ein frisch ausgeflogener Jungvogel beobachtet wurde (AR). Bruthinweise
sind auch folgende Angaben: Kopečný (in Klejdus
1980) gibt das Vorkommen von mehreren adulten Individuen in Ledové sluje während der Brutzeit der Jahre
1963–1964 an, am 17. 5. 1984 wurde in Ledové sluje
1 Ind. gesichtet (PMa in litt.), am 6. 5. 1993 wurde
im Fichtenbewuchs bei Lesná 1 adultes ƃ gesehen (JVa
in Martiško et al. 1995) und am 28. 4. 2005 1 ƃ
in Větrník (VK). Die am nächsten gelegene Brutnach
weis dieses Jahrhunderts wurde im Bereich des Stausees
Vranov im Gemeindegebiet von Lančov verzeichnet,
ca. 1,5 km von der Grenze des Untersuchungsgebietes

Počet pozorování | Anzahl der Beobachtungen
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Obr. 76. – Počet pozorování hýla obecného v NPP/NPT v jednotlivých měsících let 1919–2011 (n = 64)
Abb. 76. – Die Anzahl der Beobachtungen von Gimpel im NPP/NPT in den einzelnen Monaten der Jahre 1919–2011 (n = 64)

nebo malá hejnka do 10 ex., pouze 8. 12. 2005 bylo
v lese mezi Lukovem a Čížovem zjištěno 30 ex. (VK).

Dlask tlustozobý
Kernbeißer

entfernt. Hier fütterte ein Weibchen am 22. 8. 2001 ein
frisch ausgeflogenes Jungtier (MV).
Nach der Brutzeit erscheinen die Gimpel im Untersuchungsgebiet, die früheste Sichtung im Jahresverlauf
waren 2 Ind. am 26. 10. 1993 in Mašovická střelnice
gesichtet (JVa in Martiško et al. 1995). Die meisten
Beobachtungen finden im Dezember statt. Am häufigsten werden einzelne Vögel oder kleine Schwärme von
bis zu 10 Ind. beobachtet, nur am 8. 12. 2005 wurden
im Wald zwischen Lukov und Čížov 30 Ind. gesichtet
(VK).
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Coccothraustes coccothraustes
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Areál dlaska tlustozobého se rozprostírá v celé
Evropě kromě severní části a Irska, v Asii pokračuje
až po Japonsko v pásu jižně od jehličnatých lesů. Známý
je i ze severozápadní Afriky. V ČR je rozšířen v nížinách
a pahorkatinách, vzácně zahnízdí na horách (Šťastný et
al. 2006). Na Znojemsku patří k běžným druhům.

Das Areal des Kernbeißers erstreckt sich über ganz
Europa mit Ausnahme des Nordens und Irlands,
in Asien erstreckt es sich in einem Streifen südlich der
Nadelwälder bis nach Japan. Bekannt ist die Art auch
in Nordwestafrika. In Tschechien ist der Kernbeißer
in den Niederungen und im Hügelland verbreitet, selten
brütet er auch im Gebirge (Šťastný et al. 2006). In der
Region Znojmo gehört er zu den üblichen Arten.

Situace v NPP/NPT (181 údajů; Z–85/V–96)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt. Pravidelně a početně hnízdí,
běžně zimuje.

Situation im NPP/NPT
(181 Angaben; W–85/O–96)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
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Dlask tlustozobý ve sledovaném území pravidelně hnízdí, hnízdění bylo prokázáno mnohokrát, např.
pozorováním dospělců krmících mláďata 30. 4. 2002
v údolí Novoveského potoka pod obcí Lukov (VŠ) či
16. 5. 2005 na Šobesu (MV) nebo 26. 5. 2004 nálezem
hnízda s čerstvě vylíhlými mláďaty na Mašovické střel-
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Ganzjähriges Vorkommen. Brütet und überwintert zahlreich und regelmäßig.
Der Kernbeißer brütet im Untersuchungsgebiet,
konkrete Nachweise wurde mehrere Male erbracht, z. B.
am 30. 4. 2002 durch die Beobachtung von adulten
Exemplaren, die ihren Nachwuchs fütterten, im
Tal des Novoveský-Baches unterhalb der Gemeinde
Lukov (VŠ), am 16. 5. 2005 auf dem Šobes (MV)
oder am 26. 5. 2004 durch den Fund eines Nests
mit frisch geschlüpften Jungen auf einer Heckenrose
in Mašovická střelnice, in einer Höhe von 1,8 m (MV,
MP). Im Bereich der Heide Havraníky und des angrenzenden Waldrands wurde der Kernbeißer im Jahr
1993 im Rahmen einer Punkt-Stopp-Zählung mit einer
Frequenz von 16,7 % festgestellt (JM in Martiško et al.
1995). MV verzeichnete ihn während des Monitorings
im Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings
JPSP mit Transektpunkten in der offenen Landschaft
im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes (von Kraví
hora bis Hnanice, wobei Waldbestände nicht mit ein-

Obr. 77. – Početnost dlaska tlustozobého zjištěná při JPSP na transektu Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot pro každý rok
byla použita hodnota vyšší)
Abb. 77. – Quantität des Kernbeißers errichtet während der JPSP im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011 (der höhere Wert von
zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde verwendet)
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Obr. 78. – Denzita dlaska tlustozobého (párů/10 ha) v lesních porostech mezi Mašovicemi a Hradištěm v hnízdním období roku 1993
Abb. 78. – Dichte des Kornbeiβers (Paare/10 ha) in den Wäldern zwischen Mašovice und Hradiště in der Brutzeit des Jahres 1993

nici na šípku, 1,8 m vysoko (MV, MP). V prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje byl
dlask tlustozobý v rámci sčítání na bodovém transektu
v roce 1993 zjištěn s frekcencí 16,7 % (JM in Martiško
et al. 1995), MV jej při monitoringu v rámci JPSP
na bodovém transektu v otevřené krajině východní části
sledovaného území (od Kraví hory po Hnanice, přičemž
nezahrnuje žádné lesní porosty) v letech 2002–2011
zjistil v obdobné frekvenci 15,3 %, trend vývoje početnosti byl mírně pozitivní (obr. 77). JVa (in Martiško et
al. 1995) udává pro otevřené biotopy vřesovišť a úhorů
denzitu 0,3 párů/10 ha, pro lesíky vmezeřené do těchto
ploch denzitu 3,4 párů/10 ha. V lesích mezi Mašovickým potokem a Hradištěm zjistil stejný autor dlaska
v jehličnatých i listnatých porostech starších 30 let
v denzitě 1,0–10,0 párů/10 ha, přičemž nejvyšší denzity
dosahoval v jehličnatých lesích věku 61–70 let (obr. 78).
K dominantním druhům patřil v listnatých porostech
věku 31–50 let a v jehličnatých porostech věku 41–50
a 61–70 let. V nejstarších porostech ve svazích Braitavy
jej JVa (in litt.) 24. 4.–5. 5. 2000 zjistil s frekvencí 2,5 %,
JM (in Martiško et al. 1995) tamtéž na delší linii zahrnující různorodější porosty v roce 1993 s frekvencí 7,5 %. Pollheimer (2001) udává pro NPT vysokou
hnízdní denzitu dlaska tlustozobého – 8,4 párů/10 ha
(nejvyšší v rámci celého Rakouska) a označuje jej za charakteristický druh daného území, který zde nachází optimální biotopy.
Dlask tlustozobý se ve sledovaném území vyskytuje celoročně, v mimohnízdním období často i ve vysokých
počtech. Výskyt tisíců jedinců udávají např. VK a VB
13. 1. 2009 v lesích v údolí řeky mezi Vranovem nad
Dyjí a Hardeggem, Pollheimer (2001) zjistil v polovině
března 2000 více hejn v celkovém počtu cca 1000 ex.

bezogen wurden) in den Jahren 2002–2011 mit einer
Frequenz von 15,3 %, der Trend der Populationszahlen war leicht positiv (Abb. 77). JVa (in Martiško et
al. 1995) gibt in den offenen Biotopen der Heiden
und Brachfelder eine Dichte von 0,3 Paaren/10 ha
an, in den Wäldchen, die diese Biotope durchsetzen,
eine Dichte von 3,4 Paaren/10 ha. In den Wäldern
zwischen dem Mašovický-Bach und Hradiště erhob
derselbe Autor für den Kernbeißer in Nadel- und Laubwäldern, die älter als 30 Jahre sind, eine Dichte von
1,0–10,0 Paaren/10 ha, wobei er die höchste Dichte
in Nadelwäldern mit einem Alter von 61–70 Jahren
feststellte (Abb. 78). Zu den dominanten Arten gehörte
er in 31–50 Jahre alten Laubwäldern und in Nadelwäldern mit einem Alter von 41–50 und 61–70 Jahren.
JVa (in litt.) verzeichnete ihn im Zeitraum vom
24. 4.–5. 5. 2000 in den ältesten Beständen an den
Hängen von Braitava mit einer Frequenz von 2,5 %,
JM (in Martiško et al. 1995) ebendort im Jahr 1993,
entlang einer längeren Linie, die eine mannigfaltigere
Wäldern aufwies, mit einer Frequenz von 7,5 %. Pollheimer (2001) führt für den NPT eine hohe Brutdichte des Kernbeißers an – 8,4 Paare/10 ha (die höchste
in ganz Österreich) und bezeichnet ihn als charakteristische Art des genannten Gebietes, die hier optimale
Habitate vorfindet.
Der Kernbeißer hält sich ganzjährig im Untersuchungsgebiet auf, außerhalb der Brutzeit oft in großer
Anzahl. Das Vorkommen von Tausenden von Individuen führen z. B. VK und VB am 13. 1. 2009 in den
Wäldern des Flusstals zwischen Vranov und Hardegg
an, Pollheimer (2001) verzeichnete Mitte März des
Jahres 2000 mehrere Schwärme mit einer Gesamtzahl von ca. 1000 Ind. in der Wäldern des Abschnitts
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v porostech úseku Einsiedler – Umlauf. 27. 8. 1998
byl na Vraní skále a v okolních lesích odhadnut výskyt
min. 400 ex. (VŠ), tamtéž byly 13. 1. 2007 zaznamenány stovky jedinců (VK, VB). Prezentované údaje svědčí
o tom, že území je pro dlaska nejen pravidelným hnízdištěm, ale i významným zimovištěm.

Strnad obecný
Goldammer

Einsiedler–Umlauf. Am 27. 8. 1998 wurde auf dem
Vraní-Felsen und in den umgebenden Wäldern ein
Vorkommen von mindestens 400 Ind. geschätzt (VŠ),
ebendort wurden am 13. 1. 2007 Hunderte von Individuen dokumentiert (VK, VB). Die vorgelegten Angaben
bezeugen, dass das Gebiet für den Kernbeißer nicht nur
ein regelmäßiges Brutgebiet, sondern auch ein wichtiger
Überwinterungsort ist.

EU

CZ

A

BDIR

§

RL

TCBM

RL

TCBM

–

–

–

?

LC

??

Emberiza citrinella
Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Strnad obecný obývá téměř celou Evropu kromě podstatné části Pyrenejského poloostrova, dále pak západní
Asii. V ČR je rozšířen celoplošně (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku patří mezi běžné druhy.

Die Goldammer besiedelt fast ganz Europa mit Ausnahme eines Großteils der Pyrenäen-Halbinsel, außerdem auch Westasien. In Tschechien ist sie flächendeckend verbreitet (Šťastný et al. 2006). In der Region
Znojmo gehört sie zu den üblichen Arten.

Situace v NPP/NPT (193 údajů; Z–86/V–107)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: hnízdí
Celoroční výskyt. Pravidelně hnízdí, početněji
ve východní části sledovaného území.
Strnad obecný ve sledovaném území pravidelně
a početně hnízdí, a to v jeho západní i východní části,
ovšem v různých denzitách – viz dále. Hnízdění bylo
prokázáno mnohokrát např. nálezem hnízda s vejci
3. 7. 1997 na Havranickém vřesovišti (ZT in litt.),
10. 5. 2005 na hrázi rybníku Jejkal (VŠ) nebo 20. 6. 2006
u Fládnické chaty (VŠ, VK). JM (in Martiško et al.
1995) jej v prostředí Havranického vřesoviště a navazujícího lesního okraje v rámci sčítání na bodovém
transektu v roce 1993 zjistil s frekcencí 71,7 %. MV
ho při monitoringu v rámci JPSP na bodovém transektu v otevřené krajině východní části sledovaného
území (od Kraví hory po Hnanice, přičemž nezahrnuje žádné lesní porosty) zaznamenal v letech 2002–2011
v podstatě ve shodné frekvenci 71,9 %, s mírně pozitivním trendem vývoje početnosti (obr. 79). Uvedenými
autory je pro zkoumanou část NPP udáván jako druhý
(po hrdličce divoké), resp. třetí (po hrdličce divoké
a kosovi černém) nejčastěji zjišťovaný druh. Oproti
tomu v lesních porostech Braitavy jej JM (in Martiško
et al. 1995) při stejné metodice jako na Havranickém
vřesovišti v roce 1993 zjistil s frekvencí 27,5 %. O biotopových preferencích hnízdících párů dávají nejlepší
obrázek výsledky kvantitativního výzkumu z roku 1993
(JVa in Martiško et al. 1995). Strnad obecný byl zjištěn
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Situation im NPP/NPT
(193 Angaben; W–86/O–107)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Brutvogel
Ganzjähriges Vorkommen. Brütet regelmäßig,
zahlreicher im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Die Goldammer brütet regelmäßig und zahlreich
im Untersuchungsgebiet, und zwar im westlichen und
östlichen Teil, jedoch in unterschiedlichen Dichten –
siehe folgender Text. Zahlreiche Brutnachweise liegen
vor, u. a. durch den Fund eines Nestes mit Eiern
am 3. 7. 1997 in der Heide Havraníky (ZT in litt.),
am 10. 5. 2005 auf dem Damm des Jejkal-Teiches (VŠ)
oder am 20. 6. 2006 bei der Fládnická-Hütte (VŠ, VK).
JM (in Martiško et al. 1995) stellte ihn im Rahmen
einer Punkt-Stopp-Zählung auf der Heide Havraníky
und im angrenzenden Waldrand im Jahr 1993 mit
einer Frequenz von 71,7 % fest. MV verzeichnete die
Art während des Monitorings im Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP mit Transektpunkten
in der offenen Landschaft im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes (von Kraví hora bis Hnanice, wobei
Waldbestände nicht mit einbezogen wurden) in den
Jahren 2002–2011 mit einer Frequenz von 71,9 %, der
Trend der Populationszahlen war leicht positiv (Abb.
79). Von den angeführten Autoren wird er für das
Gebiet des NPP als zweithäufigste (nach der Turteltaube) oder dritthäufigste beobachtete Art (nach der Turteltaube und der Amsel) angeführt. In den Waldbestän-

Max. počet ex. | max. Anzahl der Ind.
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Obr. 79. – Početnost strnada obecného zjištěná při JPSP na transektu Znojmo – Hnanice v letech 2002–2011 (ze dvou hodnot pro každý rok byla
použita hodnota vyšší)
Abb. 79. – Quantität der Goldammer errichtet während der JPSP im Transekt Znojmo – Hnanice in den Jahren 2002–2011 (der höhere Wert von
zwei Kontrollen in jedem Jahr wurde verwendet)

v nejvyšší denzitě v listnatých mlazinách do 10 let věku
(20,9 párů/10 ha, zároveň zde byl druhem zdaleka nejpočetnějším s dominancí 71,5 %), jehličnaté mlaziny
do 10 let obýval v denzitě 10,7 párů/10 ha (i zde patřil
mezi druhy nejpočetnější, ale o prvenství se dělil s budníčkem větším, dominance obou byla 20,6 %). Ve srovnatelné denzitě hnízdil v mladých jehličnatých porostech věku 11–20 let a lesících na vřesovištích a úhorech
(8,5, resp. 8,1 párů/10 ha). Pollheimer (2001) udává
pro NPT 45–50 hnízdících párů strnada obecného,
druh zde obývá různé biotopy jako paseky, světlé lesostepní dubové porosty i kosené louky.
Strnad obecný se ve sledovaném území vyskytuje celoročně, v mimohnízdním období v místech se zajímavou potravní nabídkou poměrně početně. Hejna čítající
více než 100 jedinců jsou však vzácná – 7. 1. 2006
a 14. 12. 2006 bylo v aleji mezi Podmolím a Mašovicemi
zaznamenáno 180, resp. 200 ex. (VŠ, VK), 24. 11. 2007
u silničky od Lukova na Příčky 120 ex. (VŠ) nebo
8. 3. 2010 u odbočky na Braitavu ze silnice Vranov nad
Dyjí – Šafov 200 ex. v hejnu jiných drobných pěvců
(MV, RS).

den von Braitava stellte JM (in Martiško et al. 1995)
bei gleicher Methodik wie auf der Heide Havraníky
im Jahr 1993 eine Frequenz von 27,5 % fest. Über
die Habitat-Präferenzen der Brutpaare informieren am
besten die Ergebnisse des quantitativen Forschungsprojekts aus dem Jahr 1993 (JVa in Martiško et al. 1995).
Die höchste Dichte der Goldammer wurde in jungen
Laubwäldern mit eienem Alter von maximal 10 Jahren
festgestellt (20,9 Paare/10 ha, gleichzeitig war sie hier
bei weitem die häufigste Art mit einer Dominanz
von 71,5 %), junge Nadelwälder mit einem Alter
von bis zu 10 Jahren bewohnte sie mit einer Dichte von
10,7 Paaren/10 ha (auch hier gehörte sie zu den zahlenmäßig häufigsten Arten, teilte sich jedoch den ersten
Platz mit dem Fitis, die Dominanz beider Arten betrug
20,6 %). In einer vergleichbaren Dichte brütete die
Goldammer in jungen Nadelwäldern mit einem Alter
von 11–20 Jahren und in Wäldchen und Brachland
(8,5 bzw. 8,1 Paare/10 ha). Pollheimer (2001) gibt
für den NPT 45–50 brütende Goldammer-Paare an,
diese Art bewohnt hier verschiedene Biotope wie z. B.
Weideland, lichte Waldsteppen-Eichenbestände und
Mähwiesen.
Die Goldammer zeigt sich ganzjährig im Untersuchungsgebiet, außerhalb der Brutzeit relativ zahlreich an Orten mit interessantem Nahrungsangebot.
Schwärme mit über 100 Individuen sind jedoch außergewöhnlich – am 7. 1. 2006 und am 14. 12. 2006 wurden
in der Allee zwischen Podmolí und Mašovice 180 bzw.
200 Ind. beobachtet (VŠ, VK), am 24. 11. 2007 an der
Nebenstraße von Lukov nach Příčky 120 Ind. (VŠ) und
am 8. 3. 2010 bei der Abzweigung Richtung Braitava
von der Straße Vranov – Šafov 200 Ind. in einem
Schwarm zusammen mit anderen Kleinvögeln (MV,
RS).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Strnad zahradní je ostrůvkovitě rozšířen ve větší části
Evropy kromě Britských ostrovů, dále v Přední a Střední
Asii. Do střední Evropy proniknul před více než 100
lety a jeho populace nejdříve velmi prosperovaly, v posledních desetiletích naopak ustupuje. V ČR bylo první
zahnízdění zaregistrováno v roce 1860, největšího rozšíření i četnosti dosáhl kolem poloviny 20. století, pak
začal ustupovat (Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku se
vyskytuje jen vzácně na tahu.

Der Ortolan ist inselförmig im Großteil Europas verbreitet, mit Ausnahme der Britischen Inseln, weiters
in Vorder- und Mittelasien. Nach Mitteleuropa gelangte
er vor über 100 Jahren und seine Population gedieh
anfangs sehr gut, in den letzten Jahrzehnten geht sie
jedoch zurück. In Tschechien wurde der erste Brutversuch im Jahr 1860 verzeichnet, die größte Verbreitung
und Häufigkeit erreichte er Mitte des 20. Jahrhunderts,
danach begannen seine Zahlen zurückzugehen (Šťastný
et al. 2006). In der Region Znojmo kommt er nur selten
und während des Zuges vor.

Situace v NPP/NPT (6 údajů; Z–0/V–6)
MARTIŠKO et al. 1995: možné hnízdění
POLLHEIMER 2001: neuveden
Možné hnízdění v minulosti, po roce 1994 nezaznamenán.
První údaj o výskytu strnada zahradního ve sledovaném území podal Peřinka (1904), který jej znal z okolí
Znojma ve vinicích a na suchých stanovištích. Další
pozorování jsou udávána až z rozmezí let 1970–1994.
Fiala et al. (2007) ho uvádějí 18. 5. 1970 za zahradami
u Havraníků, 4. 6. 1974 dokonce zjistili hnízdění na Havranickém vřesovišti, chybí však jakékoli bližší informace. Martiško et al. (1995) uvažují o možném hnízdění,
a to na základě následujících údajů: 17. 4. 1992 – 1 zp.
ƃ v sadu na okraji Havraníků (D. Storch), 15. 5. 1993
– 2 zp. ƃ u Popic (A. Exnerová, R. Fuchs), 16. 5. 1994 –
1 zp. ƃ na okraji Konic (A. Exnerová). V dalších letech
nebyl druh přímo na území NPP/NPT zaznamenán ani
jednou, pouze 25. 4. 2001 byl na severním okraji Mašovického lomu (po terénních úpravách v této části) pozorován pár, v dalších dnech tu však již zaznamenán nebyl
(VŠ) – šlo pravděpodobně jen o průtah.
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Situation im NPP/NPT
(6 Angaben; W–0/O–6)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut möglich
POLLHEIMER 2001: nicht angefürt
Brütete möglicherweise in der Vergangenheit,
ab dem Jahr 1994 nicht beobachtet.
Die erste Angabe über das Vorkommen des Ortolans
im Untersuchungsgebiet lieferte Peřinka (1904), der
ihn aus der Umgebung von Znojmo in Weingärten und
an trockenen Standorten kannte. Weitere Beobachtungen werden erst aus den Jahren 1970–1994 angegeben.
Fiala et al. (2007) sahen ihn am 18. 5. 1970 hinter
den Gärten bei Havraníky, am 4. 6. 1974 entdeckten
sie sogar eine Brut auf der Heide Havraníky, es fehlen
jedoch jegliche näheren Informationen. Martiško et
al. (1995) erwägen eine mögliche Brut, und zwar auf
Grund folgender Angaben: am 17. 4. 1992 – 1 singendes ƃ im Garten am Rande von Havraníky (D. Storch),
am 15. 5. 1993 – 2 singende ƃ bei Popice (A. Exnerová,
R. Fuchs), 16. 5. 1994 – 1 singendes ƃ am Rande
von Konice (A. Exnerová). In den nachfolgenden Jahren
wurde diese Art auf dem Gebiet des NPP/NPT kein
einziges Mal festgestellt, nur am 25. 4. 2001 wurde
am nördlichen Rand des Steinbruchs von Mašovice
(nach einer Geländeaufbereitung in diesem Bereich) ein
Paar gesichtet, in den nachfolgenden Tagen konnte es
jedoch nicht mehr nachgewiesen werden (VŠ) – wahrscheinlich handelte es sich nur um Durchzügler.
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Allgemeines Vorkommen
Die Rohrammer brütet in ganz Europa und in einem
Großteil Asiens bis zur Halbinsel Kamtschatka. Sie fehlt
in Island und auch im Großteil des Mittelmeerraums.
In Tschechien kommt sie nahezu überall vor, insbesondere in niedriger gelegenen Gebieten (Šťastný et al.
2006). In der Region Znojmo brütet und überwintert
sie, vor allem im östlichen Teil.

Situation im NPP/NPT
(33 Angaben; W–23/O–10)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut wahrscheinlich, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: Durchzügler, Brutvogel der Umgebung

Výskyt v širším kontextu
Strnad rákosní hnízdí v celé Evropě a velké části Asie
po Kamčatku. Nezasahuje na Island a chybí ve značné
části Středomoří. V ČR se vyskytuje téměř všude,
zejména v nižších polohách (Šťastný et al. 2006).
Na Znojemsku hnízdí i zimuje, a to především v jeho
východní části.

Situace v NPP/NPT (33 údajů; Z–23/V–10)
MARTIŠKO et al. 1995: pravděpodobné hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: průtah, hnízdí v okolí
Pravidelně hnízdí 2–3 páry, nepočetně
ve východní části sledovaného území zimuje.
Strnad rákosní ve sledovaném území v malém počtu
pravidelně hnízdí. Hnízdění bylo prokázáno pozorováním páru krmícího 4 pull. 5. 6. a 18. 6. 2010 na Jejkalech (AR). Na těchto rybnících byl v hnízdní době
zaznamenán již při prvním cíleném ornitologickém
průzkumu NPP v roce 1993 a 1994 (Martiško et al.
1995), od té doby je zde zjišťován prakticky každoročně. Oproti tomu hnízdění dvou párů v rákosině
mokřadu Strouha u Podmolí – 27. 6. 2010 zaznamenáno krmení mláďat (AR) – je zároveň prvním údajem
o výskytu druhu na této lokalitě. K nepravidelně obsazovaným hnízdištím pravděpodobně patří rybník Malý
čížovský, kde byl pár nebo zpívající samci zaznamenáni
v hnízdní době let 1993 a 1994 (AR, JM in Martiško
et al. 1995), či rákosina kolem Daníže nad Hnanicemi,
kde byl strnad rákosní zjištěn 12. 6. 2005 (VŠ).
Zatímco hnízdně je strnad rákosní vázán na západní
část sledovaného území, zimní výskyty se soustřeďu-

2–3 Paare brüten regelmäßig, Überwinterung
in geringer Anzahl im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Die Rohrammer brütet im Untersuchungsgebiet regelmäßig und in geringen Zahlen. Ein Brutnachweis
gelang durch die Beobachtung eines Paares, das 4 pull.
fütterte, und zwar am 5. 6. und 18. 6. 2010 bei den
Jejkaly-Teichen (AR). Bei diesen Teichen wurde die
Art während der Brutzeit schon während der ersten gezielten ornithologischen Erforschung des NPP in den
Jahren 1993 a 1994 festgestellt (Martiško et al. 1995),
seitdem wird sie hier praktisch alljährlich beobachtet.
Eine Brut zweier Paare im Schilf des Sumpfgebietes
Strouha u Podmolí – am 27. 6. 2010 wurde eine Fütterung von Jungvögeln verzeichnet (AR) – ist hingegen
gleichzeitig die erste Angabe über das Vorkommen dieser
Art an dieser Lokalität. Zu den unregelmäßig besetzten
Brutplätzen gehört wahrscheinlich der Čížovský malýTeich, wo in den Jahren 1993 und 1994 während der
Brutzeit einzelne Paare oder singende Männchen beobachtet wurden (AR, JM in Martiško et al. 1995), oder
das Schilf rund um den Daníž-Bach bei Hnanice, wo
die Rohrammer am 12. 6. 2005 gesehen wurde (VŠ).
Während die Rohrammer zur Brutzeit an den westlichen Teil des Untersuchungsgebietes gebunden ist,
konzentriert sich das Wintervorkommen fast ausschließlich auf dessen östlichen Teil. Am 10. 12. 1993
wurde sie in einer Anzahl von 1–4 Ind. in Kraví hora,
bei Popice und bei Hnanice gesehen (JVa, AR und VH
in Martiško et al. 1995), am 4. 2. 2005 wurden 2 Ind.
bei Popice beobachtet (VŠ), am 31. 1. 2006 ebendort
in der Heide 8 Ind. (VK) und am 21. 3. auf einem Trockenrasenhügel in den Feldern südöstlich des Dorfes
10 Ind. (VŠ). Am 3. 12. 2006 wurden einige Rohrammern in einem Schwarm von ca. 500 Kleinsingvögeln
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jí téměř výlučně do jeho východní části. 10. 12. 1993
byl v počtu 1–4 ex. zaznamenán na Kraví hoře,
u Popic a u Hnanic (JVa, AR a VH in Martiško et al.
1995), 4. 2. 2005 byly 2 ex. pozorovány u Popic (VŠ),
31. 1. 2006 tamtéž na vřesovišti 8 ex. (VK) a 21. 3.
na stepním kopečku v polích jihovýchodně od obce
10 ex. (VŠ). 3. 12. 2006 bylo několik strnadů rákosních
zaznamenáno v hejnu cca 500 drobných pěvců v aleji
mezi Podmolím a Mašovicemi (VŠ).

Strnad luční
Grauammer

in der Allee zwischen Podmolí a Mašovice festgestellt
(VŠ).
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Výskyt v širším kontextu

Allgemeines Vorkommen

Strnad luční obývá celou Evropu kromě Skandinávie
a severu Ruska, severní Afriku a jihozápadní Asii. V ČR
prodělala jeho populace výrazné změny, až do konce
80. let 20. století se její velikost snižovala, následně se
začala opět zvyšovat. Dnes obývá především nižší polohy
(Šťastný et al. 2006). Na Znojemsku se vyskytuje ostrůvkovitě v jeho východní části.

Die Grauammer besiedelt ganz Europa mit Ausnahme
von Skandinavien und Nordrussland, weiters kommt
sie in Nordafrika und Südwestasien vor. In Tschechien
gab es deutliche Populationsschwankungen, bis Ende
der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts sank ihre Anzahl,
danach begann sie wieder anzusteigen. Heute bewohnt
sie insbesondere tiefer gelegene Gebiete (Šťastný et
al. 2006). In der Region Znojmo tritt sie inselförmig
in ihrem östlichen Teil auf.
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Situace v NPP/NPT (177 údajů; Z–5/V–172)
MARTIŠKO et al. 1995: prokázané hnízdění, zimování
POLLHEIMER 2001: neuveden
Pravidelně hnízdí 30–40 párů, nepravidelně nepočetně zimuje. Výrazně preferuje východní část
sledovaného území.

Počet ex. | Anzahl der Ind.

Strnad luční je ve sledovaném území typickým obyvatelem otevřených biotopů jeho východní části. Pravidelně zde hnízdí, hnízdění bylo doloženo např. pozorováním páru krmícího mláďata 21. 7. 1993 na Mašovické střelnici (B. Jagoš in Martiško et al. 1995),
čerstvě vyvedených mláďat na Havranickém vřesovišti
8. 7. 1996 (ZT in litt.) nebo nálezem hnízda se snůškou
17. 5. 1999 tamtéž (Fiala et al. 2007). Nejpočetněji se
strnad luční v hnízdní době vyskytuje na Havranickém
vřesovišti (včetně sadů), počet párů je zde odhadován na
9–25. Další početně osídlenou lokalitou jsou Popické
kopečky s 5–8 páry. V okolí Hnanic včetně Fládnitzského vřesoviště hnízdí 2–5 párů. Na Kraví hoře v hnízdní
době zaznamenáván není. Na západ od Znojma je strnad
luční jen nepočetný a hnízdí zřejmě jen v některých
letech. Výjimkou je pouze Mašovická střelnice, která je
pravidelným hnízdištěm druhu, 29. 5. 2001 zde bylo
zjištěno 8 zp. ƃ a 8. 5. 2003 4 zp. ƃ (VŠ). Na Hradišti
byl 1 zp. ƃ pozorován ve starém sadu 18. 5. a 10. 6.
1993 (JVa in Martiško et al. 1995) a pak až 2 zp. ƃ
28. 5. 2005 (VŠ). Výjimečně byl zpívající samec zjištěn
i u Podmolí – 10. 7. 2006 u silnice ve směru na Lukov
a 31. 5. 2011 na lokalitě Strouha (VŠ). Nepravidelně je
zaznamenáván také na louce Keple u Čížova – poprvé
tu byl 1 zp. ƃ zjištěn 13. 5. 2002 (VŠ), poté 28. 5.,
30. 5. a 1. 6. 2005 (AR, VK) a 19. 5. 2009 dokonce
2 zp. ƃ (MV). Velikost hnízdní populace pro celé sledo-
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Obr. 80. – Početnost strnada lučního na základě výsledků JPSP
(ze dvou kontrol v každém roce byl v grafu použit vyšší
zjištěný počet) ve východní části NPP v letech 2002–2011
Abb. 80. – Quantität der Grauammer gemäß den Ergebnissen JPSP
(die höhere bestimmte Anzahl von zwei Kontrollen
in jedem Jahr wurde im Graf verwendet) im östlichen Teil
des NPP in den Jahren 2002–2011

Situation im NPP/NPT
(177 Angaben; W–5/O–172)
MARTIŠKO et al. 1995: Brut nachgewiesen, Überwinterung
POLLHEIMER 2001: nicht angefürt
Regelmäßig brüten 30–40 Paare, überwintert
unregelmäßig und in geringer Anzahl. Bevorzugt
deutlich den östlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Die Grauammer ist im Untersuchungsgebiet ein typischer Bewohner der offenen Biotope im östlichen
Teil. Sie brütet hier regelmäßig, ein Brutnachweis liegt
z. B. durch die Beobachtung eines Paares beim Füttern
von Nachwuchs am 21. 7. 1993 in Mašovická střelnice
vor (B. Jagoš in Martiško et al. 1995), am 8. 7. 1996
wurden frisch ausgeflogene Jungtiere auf der Heide
Havraníky gesehen (ZT in litt.) und am 17. 5. 1999
wurde ebendort ein Nest mit Gelege gefunden (Fiala
et al. 2007). Am zahlreichsten erscheint die Grauammer während der Brutzeit in der Heide Havraníky (einschließlich der Obstgärten), die Anzahl der Paare wird
hier auf 9–25 geschätzt. Eine weitere, zahlreich bewohnte
Lokalität sind die Popické kopečky mit 5–8 Paaren. In
der Umgebung von Hnanice, einschließlich der Fladnitzské-Heide, brüten 2–5 Paare. In Kraví hora wurde
die Art während der Brutzeit nicht verzeichnet. Westlich
von Znojmo ist die Grauammer nur sehr selten vertreten und brütet anscheinend nur in manchen Jahren.
Die einzige Ausnahme ist die Lokalität Mašovická
střelnice, die ein regelmäßiger Brutplatz der Art ist,
am 29. 5. 2001 wurden hier 8 singende ƃ beobachtet
und am 8. 5. 2003 4 singende ƃ (VŠ). In Hradiště wurde
am 18. 5. und am 10. 6. 1993 1 singendes ƃ in einem
alten Obstgarten beobachtet (JVa in Martiško et al.
1995) und danach bis zu 2 singende ƃ am 28. 5. 2005
(VŠ). Vereinzelt wurden singende Männchen auch
bei Podmolí festgestellt – am 10. 7. 2006 an der Straße
in Richtung Lukov und am 31. 5. 2011 in der Lokalität
Strouha (VŠ). Unregelmäßig wird die Grauammer auch
auf der Keple-Wiese bei Čížov beobachtet – das erste
Mal wurde am 13. 5. 2002 1 singendes ƃ beobachtet
(VŠ), danach am 28. 5., am 30. 5. und am 1. 6. 2005
(AK, VK), am 19. 5. 2009 sogar 2 singende ƃ (MV).
Die Größe der Brutpopulation im gesamten Untersuchungsgebiet wird auf 30–40 Paare geschätzt, wobei
es anhand der verfügbaren Angaben scheint, dass sie
an den typischen Lokalitäten etwas abgenommen
hat. Dem entspricht auch die Häufigkeit, die von JM
im Jahr 1993 im Bereich der Heide Havraníky und des
anschließenden Waldrandes im Rahmen der PunktStopp-Zählung ermittelt wurde (43,3 %), im Vergleich
mit der Frequenz, die von MV beim Monitoring im
Rahmen des tschechischen Brutvogelmonitorings JPSP
mit Transektpunkten in offenem Gelände im östlichen
Teil des Untersuchungsgebietes (von Kraví hora bis
Hnanice) in den Jahren 2002–2011 festgestellt wurde
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vané území je odhadována na 30–40 párů, přičemž z dostupných údajů se zdá, že na klasických místech výskytu
se poněkud snížila. Tomu odpovídá i frekvence výskytu,
kterou zjistil JM v prostředí Havranického vřesoviště
a navazujícího lesního okraje v rámci sčítání na bodovém
transektu v roce 1993 (43,3 %), ve srování s frekvencí,
kterou zaznamenal MV při monitoringu v rámci JPSP
na bodovém transektu v otevřené krajině východní části
sledovaného území (od Kraví hory po Hnanice) v letech
2002–2011 (36,4 %.). Také z grafu na obr. 80, který sumarizuje výsledky zmíněného sledování v rámci JPSP, je
zřejmé, že trend početnosti populace strnada lučního je
v současnosti mírně klesající.
Strnad luční ve sledovaném území také příležitostně
nepočetně zimuje. 10. 12. 1993 bylo 6 ex. zaznamenáno v sadu u Havraníků a 1 ex. u popické kaple (JVa
in Martiško et al. 1995), v zimách 2004/05–2006/07
nacházel vhodnou potravní nabídku na úhorech mezi
Popicemi a silnicí Znojmo – Hnanice, zjištěná maxima
pro jednotlivé zimy byla 15 ex. – 3. a 9. 2. 2005, 8 ex. –
8. 2. 2006 a 6 ex. – 23. 2. 2007 (VK, VŠ, RS). Nadto se
v zimě 2006/07 3. a 14. 12. až 20 ex. zdržovalo v hejnu
drobných pěvců v aleji Mašovice – Podmolí (VŠ, VK)
a 8. 2. bylo 5 zp. ƃ zaznamenáno na Havranickém vřesovišti (ZM in verb.).

(36,4 %). Auch im Graph in Abb. 80, der die Ergebnisse der erwähnten Beobachtung im Rahmen des JPSP
zusammenfasst, ist klar ersichtlich, dass der Trend der
Grauammer-Population momentan leicht sinkend ist.
Die Grauammer überwintert auch gelegentlich
und in geringer Anzahl im Untersuchungsgebiet.
Am 10. 12. 1993 wurden 6 Ind. im Obstgarten
bei Havraníky verzeichnet und 1 Ind. bei der Kapelle
von Popice (JVa in Martiško et al. 1995), in den
Wintern 2004/05–2006/07 fand sie ein geeignetes
Nahrungsangebot im Brachland zwischen Popice
und der Straße Znojmo–Hnanice. Der festgestellte
Höchstwert für die einzelnen Winter waren 15 Ind.
am 3. und 9. 2. 2005, 8 Ind. am 8. 2. 2006 und
6 Ind. am 23. 2. 2007 (VK, VŠ, RS). Darüber hinaus
hielten sich im Winter 2006/07 am 3. und 14. 12. bis
zu 20 Ind. in einem Schwarm von Kleinvögeln in der
Allee Mašovice-Podmolí auf (VŠ, VK) und am 8. 2.
wurden 5 singende ƃ in der Heide Havraníky verzeichnet (ZM in verb.).

Druhy v souvislosti
se sledovaným
územím zmiňované,
jejichž výskyt v něm
však není spolehlivě
doložen

Arten, die in
Zusammenhang
mit dem
Untersuchungsgebiet
genannt werden,
deren Vorkommen
dort jedoch
nicht verlässlich
nachgewiesen ist

Z druhů, které byly zmíněny v odborných publikacích věnovaných avifauně sledovaného území nebo jeho
okolí, se v prezentovaném přehledu ptáků neobjevily
následující:
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia): Pollheimer (2001)
pro NPT uvádí tento druh se symbolem „hnízdí v okolí“.
Podle Hnízdního atlasu ptáků Rakouska (Dvorak et
al. 1993) se nejbližší lokalita jeho výskytu nachází cca
60 km jihozápadně od NPP/NPT na pomezí spolkových zemí Horní a Dolní Rakousy (lokality navazují
na výskyt na české straně v oblasti Novohradských hor).
A. Ranner (in verb.) prokázal výskyt druhu na konci
90. let 20. století u Riegersburgu. Na české straně
se nejbližší dlouhodobě obsazená hnízdiště nacházejí
u Žďáru nad Sázavou, tj. 70 km severně, jen z let hnízdního mapování ptáků 1985–1989 byl uváděn hnízdní
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Von den Arten, die sich in den Fachpublikationen
zur Avifauna im Untersuchungsgebiet oder seiner
Umgebung finden, kommen in der vorgelegten Übersicht folgende Vogelarten nicht vor:
Haselhuhn (Bonasa bonasia): Pollheimer (2001)
gibt für diese Art im NPT das Symbol „Brutvogel der
Umgebung“ an. Anhand des Atlas der Brutvögel Österreichs (Dvorak et al. 1993) befindet sich die nächstgelegene Lokalität seines Vorkommens ca. 60 km südwestlich vom NPP/NPT an der Grenze zwischen Ober- und

výskyt ze Slavonicka (Šťastný et al. 1996), tj. cca 35 km
západně od NPP/NPT. Ten však při dalším mapování
v letech 2001–2003 potvrzen nebyl (Šťastný et al.
2006). Výskyt jeřábka ve sledovaném území tedy považujeme za vysoce nepravděpodobný.
Orel křiklavý (Aquila pomarina): pozorování tohoto
orla na Hnanicku 25. 10. 1989 uvádějí pouze Fiala et
al. (2007). Velmi pravděpodobně jde o omyl vzhledem
k tomu, že tento druh opouští hnízdiště nejčastěji
v průběhu září (Cepák et al. 2008), takto pozdní průtah
by byl zcela výjimečný. Bez podrobnějších údajů a dokumentace nelze údaj považovat za věrohodný.
Orel nejmenší (Aquila pennata): druh uvádějí
Martiško et al. (1995) v kategorii „chybí zpráva“ a dále
píší, že o jeho hnízdění v NPP se diskutuje od roku
1988, žádné nesporné pozorování ze zájmového území
však neexistuje. Situace se dosud nezměnila.
Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris): výskyt
skřivana ouškatého ve sledovaném území uvádějí jen
Fiala et al. (2007), a to 2. 12. 1985 3 ex. za zemědělskými objekty na Havranicku a 14. 1. 1990 5 ex. na Havranickém vřesovišti. Tato výjimečná pozorování nejsou
nijak doložena, chybí popis pozorovaných ptáků, jejich
chování, biotopu či jakýchkoli bližších okolností, údaje
nejsou nijak diskutovány. Žádní jiní autoři výskyt druhu
ze sledovaného území a ani z celého Znojemska neuvádějí, totéž platí až na několik málo výjimek pro celou
jižní Moravu (Šťastný & Hudec 2011, http://fksco.cz,
www.birds.cz/avif ). Na základě těchto okolností řadíme
skřivana ouškatého mezi druhy, jejichž výskyt ve sledovaném území není spolehlivě doložen.
Slavík modráček (Luscinia svecica): ze sledovaného
území existuje jediný údaj o pozorování tohoto druhu
– 21. 4. 1990 měl být zjištěn u řeky Dyje na Hnanicku
(Fiala et al. 2007). Autoři bohužel neuvádějí žádné
bližší údaje, není uveden ani poddruh, co vlastně bylo
pozorováno, v jakém prostředí a za jakých okolností apod. Vzhledem k tomu, že z NPP/NPT není znám
žádný jiný údaj o výskytu slavíka modráčka, v roce
1990 byl tento druh v celé ČR ještě velmi vzácný
(k roku 1989 90–140 hnízdících párů, žádné prokázané hnízdění na jižní Moravě – Šťastný et al. 2006),
uváděná doba pozorování spadá do období, kdy již jarní
průtah vyznívá (Hudec 1983), chybí jakýkoli doklad
či alespoň popis okolností pozorování, je modráček
zařazen mezi druhy, jejichž výskyt ve sledovaném území
není spolehlivě doložen.
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis): výskyt sněhule
severní ve sledovaném území je udáván třikrát. Poprvé
měl početnější skupinu u Havraníků pozorovat v listopadu 1973 L. Fiala (in Klejdus 1980). Ten však toto
pozorování ve svém zásadním díle Fiala et al. (2007)
vůbec neuvádí, zato uvádí dva jiné údaje: 2 ex. měly být
pozorovány při polní cestě u vinohradu za Havraníky

Niederösterreich – diese Lokalitäten schließen an das
Vorkommen auf der tschechischen Seite im Bereich des
Novohradské hory an. A. Ranner (in verb.) hat die Art
Ende der 1990er in der Nähe von Riegersburg nachgewiesen. Auf tschechischer Seite befinden sich die nächstgelegenen langfristig besetzten Brutplätze bei Žďár nad
Sázavou, dh. 70 km nördlich. Nur aus den Jahren der
Brutkartierung 1985–1989 wurde ein Brutvorkommen
aus der Region Slavonice angegeben (Šťastný et al.
1996), dh. ca. 35 km westlich vom NPP/NPT. Dieses
wurde jedoch während einer weiteren Kartierung in den
Jahren 2001–2003 nicht bestätigt (Šťastný et al. 2006).
Das Vorkommen des Haselhuhns im Untersuchungsgebiet halten wir also für sehr unwahrscheinlich.
Schreiadler (Aquila pomarina): nur Fiala et al. (2007)
führen am 25. 10. 1989 in der Umgebung von Hnanice
eine Beobachtung dieses Adlers an. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen Irrtum, denn diese Art
verlässt den Brutplatz meist im September (Cepák et
al. 2008), ein so später Durchzug wäre sehr außergewöhnlich. Ohne nähere Angaben und eine Dokumentation kann diese Angabe nicht für glaubwürdig gehalten
werden.
Zwergadler (Aquila pennata): die Art wird von
Martiško et al. (1995) in der Kategorie „fehlende Informationen“ verzeichnet. Weiters schreiben sie, dass
seit dem Jahr 1988 ein Brutvorkommen im NPP diskutiert wird, eine zweifellose Beobachtung aus dem Untersuchungsgebiet existiert aber nicht. Diese Situation hat
sich bis heute nicht geändert.
Ohrenlerche (Eremophila alpestris): das Vorkommen
der Ohrenlerche wird im Untersuchungsgebiet nur
von Fiala et al. (2007) angeführt, und zwar am 2. 12. 1985
mit 3 Ind. bei landwirtschaftlichen Gebäuden im Gebiet
von Havraníky und am 14. 1. 1990 mit 5 Ind. in der
Heide Havraníky. Diese außerordentlichen Beobachtungen sind auf keinerlei Weise belegt, es fehlt
die Beschreibung der gesichteten Vögel, ihres Verhaltens, ihres Habitat oder jegliche näheren Umstände,
die Angaben werden in keiner Weise diskutiert. Kein
anderer Autor gibt das Vorkommen dieser Art im Untersuchungsgebiet oder in der gesamten Region Znojmo
an, auch in ganz Südmähren wurde kein Vorkommen
festgestellt (Šťastný & Hudec 2011, http://fksco.cz,
www.birds.cz/avif ). Aufgrund dieser Umstände reihen
wir die Ohrenlerche zu den Arten, deren Vorkommen
im Untersuchungsgebiet nicht verlässlich belegt ist.
Blaukehlchen (Luscinia svecica): aus dem Untersuchungsgebiet existiert eine einzige Angabe über die
Sichtung dieser Art – am 21. 4. 1990 soll es an der Thaya
in der Umgebung von Hnanice beobachtet worden sein
(Fiala et al. 2007). Die Autoren führen jedoch leider
keine näheren Angaben an, es ist weder die Unterart
angegeben, noch der genaue Beobachtungsinhalt. Angesichts dessen, dass im NPP/NPT keine weitere Angabe
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25. 2. 1980 a 2 ex. na zatravněné polní cestě nedaleko
vodárny u Popic 5. 12. 1990. Žádný z těchto výjimečných údajů není nijak komentován, schází bližší popis
ptáků, jejich chování, jakákoli dokumentace. Šťastný &
Hudec (2011) udávají výčet zim, kdy bylo v ČR zaznamenáno nejméně pět výskytů sněhule severní (proběhla
tedy alespoň malá invaze), zima 1973/74 ani 1979/80
mezi ně nepatří. Na základě výše uvedených okolností
řadíme sněhuli severní mezi druhy, jejichž výskyt ve sledovaném území není spolehlivě doložen.

über das Vorkommen des Blaukehlchens bekannt ist,
dass diese Art im Jahr 1990 in ganz Tschechien noch
sehr selten war (im Jahr 1989 90–140 Brutpaare, kein
Brutnachweis in Südmähren – Šťastný et al. 2006),
dass die angegebene Beobachtung in eine Zeitspanne
fällt, wo der Frühlingszug seinem Ende zugeht (Hudec
1983), dass sämtliche Nachweise oder zumindest eine
Beschreibung der Umstände der Beobachtung fehlen,
wird das Blaukehlchen zu den Arten gereiht, deren
Vorkommen im Untersuchungsgebiet nicht verlässlich
nachgewiesen ist.
Schneeammer (Plectrophenax nivalis): das Vorkommen der Schneeammer wird im Untersuchungsgebiet dreimal angegeben. Das erste Mal wurde ein
größerer Schwarm im November 1973 durch L. Fiala
(in Klejdus 1980) bei Havraníky gesichtet. Dieser
führt diese Beobachtung in seinem Basiswerk Fiala et
al. (2007) überhaupt nicht an, dafür spricht er von zwei
anderen Angaben: 2 Ind. sollen am 25. 2. 1980
an einem Feldweg bei einem Weingarten hinter Havraníky gesichtet worden sein und 2 Ind. am 5. 12. 1990
auf einem grasbewachsenen Feldweg unweit des Wasserwerks bei Popice. Keine dieser außergewöhnlichen
Angaben wurde jedoch in irgendeiner Weise besprochen, es fehlt eine nähere Beschreibung der Vögel, ihres
Verhaltens und sämtliche Dokumentation. Šťastný
& Hudec (2011) geben eine Liste von Wintern an,
in denen in Tschechien mindestens fünf Vorkommen
von Schneeammern verzeichnet wurden (es gab also zumindest eine kleine Invasion). Die Winter 1973/74 und
1979/80 werden hier jedoch nicht genannt. Auf Grund
dieser Umstände reihen wir die Schneeammer zu den
Arten, deren Vorkommen im Untersuchungsgebiet
nicht verlässlich belegt ist.
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Souhrn
Na základě shromážděných údajů lze konstatovat, že ze sledovaného území je uváděno 214 druhů ptáků. Z toho
výskyt šesti druhů (orel křiklavý, orel nejmenší, jeřábek lesní, skřivan ouškatý, slavík modráček a sněhule severní) zde
není přesvědčivě doložen. Ze zbývajících 208 druhů jsou čtyři geograficky nepůvodní – kachnička karolinská, kachnička mandarinská, hvízdák americký a bažant obecný (Mlíkovský & Stýblo 2006). Pro NPT zjistil Pollheimer
(2001) o 100 druhů méně, než je nyní známo pro území NPP. Tento údaj je však poněkud zavádějící, protože z oněch
sta druhů většina jistě plochu obou národních parků přinejmenším přeletuje, pokud je přímo nevyužívá alespoň
občasně. Rozdíly mezi oběma územími vyplývající z toho, že bilaterální národní park je na české straně výrazně
rozsáhlejší a zahrnuje celou řadu biotopů včetně sídel, což jeho rakouský protějšek postrádá, se odrážejí hlavně ve
složení avifauny hnízdní (viz dále). Pro NPT jsou uváděny dva druhy, které nebyly zjištěny na české straně – kulíšek
nejmenší (jen jako vzácný zimní host) a strakapoud bělohřbetý.
Zajímavé je srovnání se seznamy ptáků NPP publikovanými v minulosti. Vlašín (1987) uvádí 82 druhů, Martiško
et al. (1995) udávají nesporný výskyt 161 druhů, Reiter (2001) dospěl k počtu 179 druhů a podle našich výsledků
zde bylo zjištěno 208 ptačích druhů. Patrný nárůst je jistě zapříčiněn jak lepším poznáním území, tak zachycením
druhů jen náhodně zaletujících. Vzhledem k nedostatku údajů z minulosti ale určitě nelze tvrdit, že by avifauna NPP
byla stále pestřejší a druhově bohatší.
Z 208 druhů ve sledovaném území prokazatelně zjištěných jich v současnosti pravidelně hnízdí 99, nejistý je statut
lejska malého, který na západě sledovaného území nepočetně hnízdil, po roce 2005 však nebyl zaznamenán. Do kategorie nepravidelně hnízdících druhů (tj. hnízdících nepravidelně, ale alespoň jednou po roce 1970) řadíme 22 druhů,
přičemž u sýčka obecného, chocholouše obecného a kavky obecné jde o druhy, které ve sledovaném území v minulosti hnízdily pravidelně. Jejich současné zařazení odpovídá situaci v celé České republice, kde plošně ubývají a obecně
zasluhují zvýšenou pozornost. Kritéria pro zařazení do kategorie možného hnízdění splňuje 10 druhů (morčák velký,
volavka popelavá, orel mořský, moták pilich, moták lužní, chřástal vodní, vodouš kropenatý, pisík obecný, výreček
malý a straka obecná). Zvláštním případem je strakapoud bělohřbetý, který je v NPT udáván jako druh hnízdící,
použita byla ovšem jiná metodika než v NPP (viz kapitola Metodika). Sedm druhů, jejichž hnízdění bylo prokázáno nebo bylo pravděpodobné před rokem 1970, dnes nehnízdí – tetřívek obecný, sokol stěhovavý, dytík úhorní,
bekasina otavní, mandelík hajní, skalník zpěvný a drozd kvíčala. Vzhledem k obecné situaci se dá očekávat návrat
sokola, za pravděpodobné pokládáme občasné zahnízdění kvíčaly. Ostatní druhy jsou na území ČR a Rakouska velmi
vzácné nebo početnost jejich populací klesá, případně jsou jejich stabilní populace sledovanému území velmi vzdálené
a zároveň jeho dnešní stav návrat v podstatě vylučuje vzhledem k posunu v charakteru zastoupených biotopů. V minulosti bylo možné i hnízdění orlíka krátkoprstého, lindušky úhorní, ťuhýka menšího, ťuhýka rudohlavého a strnada
zahradního. Lze tak usuzovat z různých zpráv a situace v širším okolí, konkrétní údaje však scházejí. Souhrnně je
možné konstatovat, že po roce 1970 bylo na území NPP zaznamenáno hnízdění 122 druhů ptáků, na území NPT
76 druhů. Ve zjištěném rozdílu se odráží vzájemná odlišnost obou národních parků, která je popsána především
v kapitole Charakteristika území. Také intenzita sledování není zřejmě plně srovnatelná – vzhledem k delšímu trvání
NP Podyjí a obecně velké atraktivitě území pro české ornitology je dostupných údajů z české strany více i v relativním vyjádření (např. na jednotku plochy).
24 druhů ptáků bylo zaznamenáno pouze v západní části sledovaného území, z toho pouze rákosník obecný a lejsek
malý jsou druhy hnízdící. Velký podíl na tomto počtu tvoří vrubozobí (10 druhů), patří sem také např. bukač
velký, jeřáb popelavý, kulík zlatý, pěvuška podhorní nebo zedníček skalní. Z druhů, které v NPP/NPT hnízdí,
jeho západní část výrazně preferují (počet výskytů v západní / počet výskytů ve východní části > 3) chřástal polní,
holub doupňák, střízlík obecný, králíček ohnivý, sýkora babka, šoupálek dlouhoprstý i krátkoprstý. Početnější (počet
výskytů v západní / počet výskytů ve východní části > 2) jsou zde i kachna divoká, žluna šedá, datel černý, konipas
horský, rákosník proužkovaný a velký, budníček lesní, králíček obecný, sýkora uhelníček, vrána obecná, křivka
obecná a strnad rákosní. Pouze zde také hnízdí čáp černý. Naopak 16 druhů bylo zastiženo jen ve východní části sledovaného území, z nich dytík úhorní, linduška úhorní, ťuhýk menší, ťuhýk rudohlavý a strnad zahradní v minulosti zřejmě hnízdili, kulík říční pravděpodobně zahnízdí i v současnosti, nalezne-li vhodné podmínky. Dále tuto
část NPP v době hnízdění výrazně preferují (počet výskytů ve východní / počet výskytů v západní části > 3) bažant
obecný, holub domácí, hrdlička zahradní, sova pálená, sýček obecný, lelek lesní, dudek chocholatý, krutihlav obecný,
strakapoud jižní, skřivan lesní, konipas luční, slavík obecný, bramborníček černohlavý, bělořit šedý, sedmihlásek
hajní, pěnice vlašská, pěnice hnědokřídlá, vrabec polní, konopka obecná a strnad luční, hojnější (počet výskytů
ve východní / počet výskytů v západní části > 2) jsou tu i hrdlička divoká, kukačka obecná, skřivan polní, linduška
lesní, cvrčilka zelená, pěnice pokřovní, žluva hajní, ťuhýk obecný, zvonohlík zahradní a stehlík obecný. Z druhů nehnízdících nebo hnízdících jen vzácně, které byly přitom v NPP/NPT zaznamenány více než desetkrát, západní část
sledovaného území preferují husy, polák chocholačka, morčák velký, potápka malá, volavka popelavá a čáp bílý,
východní část dřemlík tundrový, racek chechtavý, sýček obecný, kalous pustovka, linduška luční, brkoslav severní,
drozd cvrčala a kavka obecná.
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Sumarizace všech dostupných údajů o ptácích sledovaného území nás při zohlednění podílu zastoupených biotopů
dovádí k závěru, že v současnosti jsou typickými druhy jeho západní části, charakterem náležející převážně k hercyniku, čáp černý, holub doupňák, střízlík obecný, králíček ohnivý, sýkora babka a šoupálek dlouhoprstý. Naopak
jeho východní, spíše k panoniku náležející část, reprezentují lelek lesní, dudek chocholatý, krutihlav obecný, strakapoud jižní, skřivan lesní, slavík obecný, bramborníček černohlavý, pěnice vlašská, pěnice hnědokřídlá a strnad luční.
Mezi pravidelně hnízdící druhy, které sledované území využívají velmi rovnoměrně (počet výskytů ve východní /
počet výskytů v západní části = 0,8–1,2), patří včelojed lesní, krahujec obecný, poštolka obecná, strakapoud malý,
jiřička obecná, rehek zahradní, kos černý, drozd zpěvný, pěnice slavíková, budníček menší, lejsek šedý, dlask tlustozobý a strnad obecný.
Do kategorie ptáků s pravidelným celoročním výskytem lze ve sledovaném území zařadit 45 druhů. Mezi druhy,
které zde nehnízdí nebo hnízdí jen velmi vzácně, ale vyskytují se pravidelně v zimních měsících, patří potápka malá,
kormorán velký, orel mořský, moták pilich, dřemlík tundrový, drozd kvíčala, ťuhýk šedý, pěnkava jikavec, čížek
lesní a hýl obecný. Z druhů hnízdících zimují jen nepravidelně a v malém počtu slípka zelenonohá, holub doupňák,
konipas horský, pěvuška modrá, červenka obecná, rehek domácí a strnad luční. K nejvzácnějším zimním hostům
patří polák kaholka, hohol severní, morčák malý, potáplice severní, bukač velký, kulíšek nejmenší, pěvuška podhorní,
zedníček skalní nebo čečetka zimní.
Co se týče výhledu do příštích let, lze některé změny ve složení současné avifauny NPP/NPT předvídat. Alespoň
nepravidelné hnízdění lze očekávat u morčáka velkého, orla mořského (nejspíše na Vranovsku nebo Čížovsku, kde
klidné lesní porosty mohou být vhodným hnízdištěm, Šafovské rybníky potravní základnou), motáka lužního, sokola
stěhovavého, vodouše kropenatého (vzhledem k nenápadnosti druhu může ale jeho hnízdění unikat pozornosti),
vlhy pestré nebo břehule říční (za předpokladu vzniku vhodné hnízdní stěny). Pokračovat bude zřejmě šíření motáka
pochopa. Rozšiřování chovu koní a pastvy obecně by mohlo vést k posilování populací druhů s větší či menší vazbou
na krátkostébelné trávníky, např. chocholouše obecného, sýčka obecného, konipasa lučního a kavky obecné. Problémem jsou však málo početné či příliš vzdálené potenciální zdrojové populace. Naopak vážný úbytek je již nyní zaznamenáván u čápa černého, koroptve polní, sovy pálené, lelka lesního a lejska malého. U některých těchto druhů (čáp
černý) může jít jen o výkyv ve velikosti lokální populace, který se během pár let opět zvrátí, u dalších je však příčina
zřejmě hlubší, jak vyplývá z pohledu na aktuální vývoj jejich početnosti v celé republice. U lejska malého je zmenšení
areálu a jeho posun k severu očekáván v důsledku klimatických změn, ve střední Evropě by měl zůstat jen v horských
polohách (Huntley at al. 2007). Negativní trend vyplývající ze změny způsobu života na vesnicích vykazují vlaštovka obecná a vrabec domácí, postiženy jsou potenciálně i další druhy, především hrdlička zahradní, rorýs obecný
a jiřička obecná. Přeměna lesních porostů spojená s kácením v území nepůvodních modřínů postihuje ztrátou oblíbených hnízdišť jestřába lesního, který se však pravděpodobně přizpůsobí volbou hnízdního stromu jiného druhu.
Také zastoupení smrku a borovice se bude během let snižovat, takže o preferované hnízdiště přijdou krahujec obecný,
pěvuška modrá či drozd zpěvný, jistě se zmenší i populace sýkory uhelníčka, sýkory parukářky a sýkory lužní, králíčka
obecného i králíčka ohnivého. Jak se bude snižovat množství pasek (vznikajících při přeměně nevhodných porostů)
a zápoj vzrostlého lesa bude souvislejší, ubude lelků lesních, rehků zahradních, budníčků větších či strnadů obecných,
o loviště přijde řada druhů dravců i sov.
Zhodnocení si ještě zaslouží rozdělení druhů zjištěných ve sledovaném území podle stupně ochrany. 57 z nich
musí být předmětem zvláštních opatření směrovaných k jejich ochraně, protože jsou začleněny do přílohy I směrnice
č. 79/409/EEC, o ochraně volně žijících ptáků. 99 druhů je zvláště chráněno podle české legislativy (zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb.), z toho 22 je zařazeno mezi
druhy kriticky ohrožené, 48 mezi silně ohrožené a 29 mezi ohrožené. Osm (devět) druhů NPP/NPT patří do kategorie pro území ČR/Rakouska vymizelých, 18 (24) kriticky ohrožených, 31 (9) ohrožených a 38 (15) zranitelných
dle Červeného seznamu ČR (resp. Rakouska).
Na závěr se nabízí otázka, co na poli ornitologie na území národních parků Podyjí a Thayatal dělat dále, a to jak
v oblasti poznání místní avifauny, tak v oblasti její ochrany. Sumarizace dosavadních údajů mimo jiné ukázala, že
statut některých ptačích druhů zůstává nevyjasněný, což platí především pro strakapouda bělohřbetého. Otevřenou otázkou zůstává i charakter výskytu výrečka malého. Pro upřesnění základního faunistického přehledu ptáků
sledovaného území by mělo velký význam zmapování hnízdního rozšíření sluky lesní, sýce rousného, ledňáčka
říčního, drozda kvíčaly, lejska černohlavého a šoupálka krátkoprstého, také hnízdění čížka lesního a hýla obecného
může unikat pozornosti. Podchycení všech hnízdišť rorýse obecného je prvním předpokladem jejich ochrany před
zničením při zateplování a opravách staveb. Zvláštní pozornost si zaslouží i kormorán velký, v některých letech obviňovaný z likvidace rybí obsádky v řece Dyji. Sčítání jedinců na nocovišti v zimních měsících by mělo být základem
úvah o případných aktivních krocích směřujících ke snížení jeho aktuální početnosti v území.
Snad ještě důležitější je však sledovat stav populací druhů, které jsou pro sledované území charakteristické a zásadní
(viz výše). Je především nutné dále pokračovat v probíhajících dlouhodobých monitorovacích aktivitách, kterými
jsou sčítání ptáků otevřených biotopů na bodech metodikou dle JPSP, monitoring čápa černého, včelojeda lesního,
výra velkého, žluny šedé, datla černého, strakapouda jižního a prostředního nebo skřivana lesního. Nedostatečně je
dosud podchycena početnost dudka chocholatého a jeho rozšíření. Výsledky sledování lelka lesního jsou přímo alar-
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mující a tomuto druhu na pokraji vymizení z území by mělo být věnováno větší úsilí. Jakýkoli pravidelný monitoring chybí v lesních biotopech a lidských sídlech. Podkladem ochrany dravců by mělo být každoroční ověřování obsazenosti známých hnízd jak na stromech, tak na skalách, následované opatřeními k zajištění klidu pro úspěšné vyhnízdění.
Prvním konkrétním údajem zahrnutým v databázi, která byla základem pro sepsání této publikace, je záznam
o zástřelu supa hnědého u Znojma 30. 5. 1839, posledním pozorování dvou strak u Lukova 28. 11. 2011. V podstatě
se jedná o údaje symbolické, dobře dokládající posun, ke kterému za těch přibližně 170 let došlo. Z lovu druhů
nápadných, velkých a neobvyklých jsme dospěli k neškodnému sledování a zaznamenávání i těch obecně početných, dobře známých a zdánlivě bezvýznamných. Velmi dobře je zde vyjádřena nejen změna v objektech zájmu, ale
i ve způsobu, jak je k nim přistupováno. Ještě však existuje další stupeň na škále lovit – pozorovat, tím je stupeň
chránit. Na území národního parku má zvlášť velký význam. Většinou jde jednoduše jen o „nerušit“, „nezasahovat“. Jsou však případy, kde je nutno stanovit jasná pravidla nebo učinit konkrétní kroky. To ale už cílem naší práce
nebylo. Shromážděné údaje a komentáře mohou být nicméně dobrým východiskem pro stanovení priorit v ochraně
ptáků, případně vhodných metod a opatření. Naše publikace by tak mohla být prospěšná nejen lidem, ale i ptákům.

Zusammenfassung
Ausgehend von den gesammelten Daten kann festgestellt werden, dass im Untersuchungsgebiet 214 Vogelarten
angeführt werden. Davon sind sechs Arten (Schreiadler, Zwergadler, Haselhuhn, Ohrenlerche, Blaukehlchen und
Schneeammer) nicht überzeugend belegt. Von den verbleibenden 208 Arten sind vier aus geographischer Sicht ursprünglich nicht hier beheimatet – Brautente, Mandarinente, Nordamerikanische Pfeifente und Fasan (Mlíkovský
& Stýblo 2006). Im NPT stellte Pollheimer (2001) um 100 Arten weniger fest, als im Gebiet des NPP bekannt
sind. Diese Angabe ist aber etwas irreführend, denn ein Großteil dieser einhundert Arten überfliegt sicherlich die
Fläche beider Nationalparks, falls sie sie sogar nicht wenigstens teilweise nutzen. Die Unterschiede zwischen den
beiden Gebieten sind darauf begründet, dass der grenzüberschreitende Nationalpark auf der tschechischen Seite
erheblich großflächiger ist und zahlreiche verschiedenartige Biotope einschließlich menschlicher Siedlungen umfasst,
die sein österreichisches Gegenstück entbehrt – dies macht sich vor Allem in der Zusammensetzung der brütenden
Avifauna bemerkbar (siehe unten). Im NPT werden zwei Arten angeführt, die auf der tschechischen Seite nicht
festgestellt wurden – der Sperlingskauz (nur als seltener Wintergast) und der Weißrückenspecht.
Interessant ist auch der Vergleich mit Auflistungen der Vögel im NPP, die in der Vergangenheit veröffentlicht
wurden. Vlašín (1987) führt 82 Arten an, Martiško et al. (1995) geben das unzweifelhafte Vorkommen von
161 Arten an, Reiter (2001) zählt 179 Arten und unsere heutigen Ergebnisse zeigen 208 Vogelarten. Der sichtbare
Zuwachs wird sicherlich durch die bessere Kenntnis des Gebietes und durch die Aufzeichnung von nur zufällig
zufliegenden Arten begründet. Da aber nicht genügend Angaben aus der Vergangenheit vorhanden sind, kann sicher
nicht behauptet werden, dass die Avifauna im NPP immer mannigfaltiger und artenreicher wurde.
Von den 208 Arten, die nachweislich im Untersuchungsgebiet festgestellt wurden, brüten zur Zeit 99 regelmäßig. Unsicher ist der Status des Zwergschnäppers, der in geringen Zahlen im Westen des Untersuchungsgebietes
brütete, nach dem Jahr 2005 aber nicht mehr verzeichnet wurde. In die Kategorie der unregelmäßig brüteten Arten
(dh. jener, die hier brüten unregelmäßig, aber seit dem Jahr 1970 mindestens einmal gebrütet haben) zählen wir
22 Arten, wobei der Steinkauz, die Haubenlerche und die Dohle Arten sind, die in der Vergangenheit regelmäßig
im Untersuchungsgebiet gebrütet haben. Ihre derzeitige Einordnung entspricht der Situation in ganz Tschechien, wo
sie großflächig abnehmen und allgemein eine verstärkte Aufmerksamkeit verdienen. Die Kriterien für die Aufnahme
in die Kategorie einen möglichen Brut erfüllen 10 Arten (Gänsesäger, Graureiher, Seeadler, Kornweihe, Wiesenweihe, Wasserralle, Waldwasserläufer, Flußuferläufer, Zwergohreule und Elster). Ein Sonderfall ist der Weißrückenspecht, der im NPT als brütende Art angeführt wird, wobei allerdings eine andere Methodik als im NPP angewendet
wurde (siehe Kapitel Methoden). Da diese Art auf der tschechischen Seite überhaupt nicht festgestellt wurde (und
von den Autoren dieser Publikation und von ihren Mitarbeitern auch auf der österreichischen Seite nicht bestätigt werden konnte), ist ihr Status unklar. Sieben Arten, deren Brut vor dem Jahr 1970 nachgewiesen wurde oder
wahrscheinlich war, brüten heute nicht mehr – Birkhuhn, Wanderfalke, Triel, Bekassine, Blauracke, Steinrötel und
Wacholderdrossel. In Anbetracht der allgemeinen Situation kann eine Rückkehr des Wanderfalken erwartet werden,
für wahrscheinlich halten wir eine zeitweilige Brut der Wacholderdrossel. Die restlichen Arten sind auf tschechischem und österreichischem Gebiet äußerst selten oder ihre Populationszahlen sinken, in manchen Fällen sind ihre
stabilen Populationen sehr weit vom Untersuchungsgebiet entfernt und gleichzeitig macht ihr heutiger Zustand
eine Rückkehr in Anbetracht der Veränderungen in den vorhandenen Biotopen praktisch unmöglich. In der Vergangenheit war eine Brut des Schlangenadlers, des Brachpiepers, des Schwarzstirnwürgers, des Rotkopfwürgers und
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des Ortolans möglich. Dies kann aus verschiedenen Nachrichten und der Situation in der größeren Umgebung
geschlossen werden, konkrete Angaben fehlen allerdings. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass nach dem
Jahr 1970 auf dem Gebiet des NPP eine Brut von 122 Vogelarten verzeichnet wurde, im NPT waren es 76 Arten.
Die festgestellten Unterschiede spiegeln die Unterschiedlichkeit der beiden Nationalparks wider, die hauptsächlich
im Kapitel Charakteristik des Untersuchungsgebietes beschrieben wird. Auch die Intensität der Beobachtungen ist
wohl nicht ganz vergleichbar – aufgrund der längeren Bestandsdauer des Nationalparks Podyjí und der allgemein
hohen Attraktivität des Gebietes für tschechische Ornithologen gibt es auf der tschechischen Seite mehr verfügbare
Angaben, und zwar auch aus relativer Sicht (z. B. pro Flächeneinheit).
24 Vogelarten wurden nur im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes festgestellt, davon gehören nur der Teichrohrsänger und der Zwergschnäpper zu den brüteten Arten. Einen großen Anteil an diesen Vögeln bilden die Entenvögel (10 Arten), hierher gehören z. B. auch die Rohrdommel, der Kranich, der Goldregenpfeifer, die Alpenbraunelle
und der Mauerläufer. Von den Arten, die im NPP/NPT brüten, ziehen folgende Arten den Westen eindeutig vor
(Anzahl der Vorkommen im Westen / Anzahl der Vorkommen im Osten > 3): Wachtelkönig, Hohltaube, Zaunkönig, Sommergoldhähnchen, Sumpfmeise, Wald- und Gartenbaumläufer. Zahlreicher (Anzahl der Vorkommen
im Westen / Anzahl der Vorkommen im Osten > 2) sind hier auch die Stockente, der Grauspecht, der Schwarzspecht, die Gebirgsstelze, der Schilf- und der Drosselrohrsänger, der Waldlaubsänger, das Wintergoldhähnchen,
die Tannenmeise, die Aaskrähe, der Fichtenkreuzschnabel und die Rohrammer. Ausschließlich hier brütet auch
der Schwarzstorch. Andererseits wurden 16 Arten nur im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes angetroffen,
davon hatten hier der Triel, der Brachpieper, der Schwarzstirnwürger, der Rotkopfwürger und der Ortolan in der
Vergangenheit gebrütet und der Flußregenpfeifer wird wohl auch heute einbrüten, falls er geeignete Bedingungen
vorfindet. Weiters wird dieser Teil des NPP während der Brutzeit von folgenden Arten bevorzugt (Anzahl der Vorkommen im Osten / Anzahl der Vorkommen im Westen > 3): Fasan, Straßentaube, Türkentaube, Schleiereule,
Steinkauz, Ziegenmelker, Wiedehopf, Wendehals, Blutspecht, Heidelerche, Schafstelze, Nachtigall, Schwarzkehlchen, Steinschmätzer, Gelbspötter, Sperbergrasmücke, Dorngrasmücke, Feldsperling, Bluthänfling und Grauammer,
zahlreicher (Anzahl der Vorkommen im Osten / Anzahl der Vorkommen im Westen > 2) sind hier auch Turteltaube,
Kuckuck, Feldlerche, Baumpieper, Feldschwirl, Klappergrasmücke, Pirol, Neuntöter, Girlitz und Stieglitz. Was die
nicht oder nur selten brütenden Arten betrifft, die im NPP/NPT mehr als zehnmal verzeichnet wurden, wird der
westliche Teil des Untersuchungsgebietes von Gänsen, der Reiherente, dem Gänsesäger, dem Zwergtaucher, dem
Graureiher und dem Weißstorch bevorzugt, der östliche Teil vom Merlin, von der Lachmöwe, dem Steinkauz, der
Sumpfohreule, dem Wiesenpieper, dem Seidenschwanz, der Rotdrossel und der Dohle.
Die Zusammenfassung aller verfügbaren Angaben über die Vögel des Untersuchungsgebietes in Verbindung
mit dem Anteil der vorhandenen Biotope führt uns zu dem Schluss, dass sich der westliche Teil durch Arten auszeichnet, die vorwiegend zum Herzynikum gehören – Schwarzstorch, Hohltaube, Zaunkönig, Sommergoldhähnchen,
Sumpfmeise und Waldbaumläufer. Der östliche, eher zum Pannonikum gehörende Teil wird von diesen Arten repräsentiert: Ziegenmelker, Wiedehopf, Wendehals, Blutspecht, Heidelerche, Nachtigall, Schwarzkehlchen, Sperbergrasmücke, Dorngrasmücke und Grauammer. Zu den regelmäßig brütenden Arten, die das Untersuchungsgebiet sehr
gleichmäßig nutzen (Anzahl der Vorkommen im Osten / Anzahl der Vorkommen im Westen = 0,8–1,2), gehören der
Wespenbussard, der Sperber, der Turmfalke, der Kleinspecht, die Mehlschwalbe, der Gartenrotschwanz, die Amsel,
die Singdrossel, die Gartengrasmücke, der Zilpzalp, der Grauschnäpper, der Kernbeißer und die Goldammer.
Im Untersuchungsgebiet können 45 Vogelarten verzeichnet werden, die regelmäßig und ganzjährig vorkommen.
Zu den Arten, die hier nicht oder nur sehr selten brüten, aber regelmäßig in den Wintermonaten vorkommen,
gehören der Zwergtaucher, der Kormoran, der Seeadler, die Kornweihe, der Merlin, die Wacholderdrossel, der Raubwürger, der Bergfink, der Erlenzeisig und der Gimpel. Unregelmäßig und in geringen Zahlen überwintern das
Teichhuhn, die Hohltaube, die Gebirgsstelze, die Heckenbraunelle, das Rotkehlchen, der Hausrotschwanz und die
Grauammer. Zu den seltensten Wintergästen gehören die Bergente, die Schellente, der Zwergsäger, der Prachttaucher, die Rohrdommel, der Sperlingskauz, die Alpenbraunelle, der Mauerläufer und der Birkenzeisig.
Was die Aussichten auf die kommenden Jahre betrifft, so können im NPP/NPT einige Veränderungen in der
Zusammensetzung der Avifauna erwartet werden. Eine wenigstens unregelmäßige Brut ist bei folgenden Arten
zu erwarten: Gänsesäger, Seeadler (am ehesten in der Umgebung von Vranov oder Čížov, wo ruhige Waldbestände
geeignete Brutplätze und die Šafovské-Teiche ausreichend Nahrung bieten können), Wiesenweihe, Wanderfalke,
Waldwasserläufer (wegen der Unauffälligkeit der Art kann seine Brut aber der Aufmerksamkeit entgehen), Bienenfresser oder Uferschwalbe (unter der Voraussetzung, dass eine geeignete Brutwand entsteht). Die Ausbreitung der
Rohrweihe wird wohl fortfahren. Die Erweiterung der Pferdehaltung und der Weidewirtschaft im Allgemeinen
könnte zu einer Verstärkung der Populationen von Arten führen, die mehr oder weniger an niedrige Grasbestände
gebunden sind, z. B. Haubenlerche, Steinkauz, Schafstelze und Dohle. Das Problem besteht aber in zu kleinen
oder zu weit entfernten potenziellen Quellenpopulationen. Ernsthaft sinkende Zahlen werden bereits jetzt beim
Schwarzstorch, beim Rebhuhn, der Schleiereule, dem Ziegenmelker und dem Zwergschnäpper verzeichnet. Bei
manchen dieser Arten (Schwarzstorch) kann es sich um eine bloße Schwankung der lokalen Population handeln, die
innerhalb weniger Jahre wieder ausgeglichen wird, bei anderen liegen aber die Gründe tiefer, was ein Blick auf ihre
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aktuellen Populationszahlen in ganz Tschechien bestätigt. Beim Zwergschnäpper werden aufgrund der klimatischen
Veränderungen eine Verkleinerung des Verbreitungsgebietes und eine Wanderung nach Norden erwartet, in Mitteleuropa sollte er nur in den Gebirgslagen erhalten bleiben (Huntley et al. 2007). Änderungen der menschlichen
Lebensweise in den Gemeinden führen zu negativen Populationstrends bei der Rauchschwalbe und beim Haussperling, potenziell sind auch andere Arten bedroht, vor Allem die Türkentaube, der Mauersegler und die Mehlschwalbe.
Die Veränderungen der Waldbestände, die mit den Abholzungen im Gebiet der hier nicht ursprünglich ansässigen
Lärchen zusammenhängen, bedeuten für den Habicht einen Verlust seiner bevorzugten Brutplätze, wahrscheinlich
wird er sich aber anpassen und auf anderen Baumarten brüten. Auch der Anteil der Fichten und Kiefern wird
im Laufe der Jahre sinken, was einen Verlust der bevorzugten Brutplätze für den Sperber, die Heckenbraunelle und
die Singdrossel bedeuten wird. Schrumpfen werden auch die Populationen der Tannenmeise, der Haubenmeise,
der Weidenmeise und des Winter- und Sommergoldhähnchens. Sobald die Menge der Lichtungen abnimmt, die
während der Umgestaltung der ungeeigneten Waldbestände entstanden sind, und der Bestandsschluss des Waldes zusammenhängender wird, werden die Zahlen der Ziegenmelker, Gartenrotschwänze, Fitise und Goldammern sinken
und zahlreiche Greifvögel und Eulen werden ihre Jagdreviere verlieren.
Eine Auswertung verdienen auch die einzelnen Schutzkategorien der Arten im Untersuchungsgebiet. Insgesamt
57 dieser Arten sind Gegenstand besonderer Schutzmaßnahmen, da sie im Anhang Nr. I der Vogelschutzrichtline
Nr. 79/409/EWG angeführt sind. 99 Arten sind laut der tschechischen Legislative geschützt (Gesetz Nr. 114/1992
d. Slg., über den Schutz der Natur und der Landschaft, und seine Durchführungsbestimmung Nr. 395/1992 d.
Slg.), davon sind 22 Arten kritisch gefährdet, 48 stark gefährdet und 29 gefährdet. Gemäß der Tschechischen (bzw.
Österreichischen) Roten Liste gehören acht (neun) Arten im NPP/NPT zu den in dem Region ausgestorben, 18 (24)
sind kritisch gefährdet, 31 (9) gefährdet und 38 (15) verletzbar.
Zum Schluss bietet sich die Frage an, woran auf dem Gebiet der Nationalparks Podyjí und Thayatal aus ornithologischer Sicht weiter gearbeitet werden soll, und zwar sowohl was die Kenntnis der hiesigen Avifauna als auch ihren
Schutz betrifft. Die Zusammenfassung der bisher verfügbaren Angaben hat unter anderem gezeigt, dass der Status
einiger Vogelarten bislang ungeklärt bleibt, was insbesondere für den Weißrückenspecht gilt. Offen bleibt auch die
Frage nach näheren Angaben zum Vorkommen der Zwergohreule. Es wäre äußerst sinnvoll, die Brutverbreitung der
Waldschnepfe, des Raufußkauzes, des Eisvogels, der Wacholderdrossel, des Trauerschnäppers und des Gartenbaumläufers zu kartieren, um die faunistische Übersicht der Vogelarten im Untersuchungsgebiet zu vervollständigen. Auch
die Brut des Erlenzeisigs und des Gimpels könnte bislang der Aufmerksamkeit entgangen sein. Die Kartierung aller
Brutplätze des Mauerseglers ist die wichtigste Voraussetzung für ihren Schutz vor der Zerstörung im Rahmen von
Wärmedämmungen und Renovierungen von Gebäuden. Besondere Aufmerksamkeit verdient auch der Kormoran,
der in einigen Jahren beschuldigt wurde, den Fischbesatz in der Thaya zu dezimieren. Etwaige aktive Schritte zur
Senkung seiner aktuellen Populationszahlen im Gebiet sollten von Zählungen der Exemplare, die in den Wintermonaten in den Nachtquartieren zu sehen sind, ausgehen.
Noch wichtiger ist es aber, die Bestände von Arten zu überwachen, die für das Untersuchungsgebiet charakteristisch
und grundsätzlich wichtig sind (siehe oben). Vor allem ist es notwendig, mit dem laufenden, langfristigen Monitoring fortzufahren – das sind die Zählungen von Vögeln in den offenen Biotopen auf Linien laut der Methodik JPSP
(Einheitliches Programm zur Zählung von Vögeln) und das Monitoring der Arten Schwarzstorch, Wespenbussard,
Uhu, Grauspecht, Schwarzspecht, Blutspecht, Mittelspecht und Heidelerche. Nur unzureichend wurden bisher die
Populationszahlen und die Verbreitung des Wiedehopfs erfasst. Die Ergebnisse der Beobachtungen des Ziegenmelkers sind alarmierend, er ist im Untersuchungsgebiet nahezu verschwunden und ihm sollten größere Bemühungen
gewidmet werden. In den Waldbiotopen und in den menschlichen Siedlungen fehlt jegliches regelmäßige Monitoring. Der Schutz der Greifvögel sollte von einer alljährlichen Feststellung der Besetzung von bekannten Nestern
auf Bäumen und Felsen ausgehen, im Anschluss daran sollten Maßnahmen getroffen werden, um Ruhe und eine
erfolgreiche Brut sicherzustellen.
Die erste konkrete Angabe in der Datenbank, aus der bei der Erstellung dieser Publikation ausgegangen wurde, ist
die Aufzeichnung über den Abschuss eines Mönchsgeiers bei Znojmo am 30. 5. 1839, die letzte ist die Beobachtung
von zwei Elstern am 28. 11. 2011. Im Grunde handelt es sich um symbolische Informationen, die den Fortschritt
während dieser rund 170 Jahre belegen. Von der Jagd auf die auffälligen, großen und ungewöhnlichen Arten sind
wir bis zum Beobachten und Aufzeichnen der häufigeren, gut bekannten und scheinbar unbedeutenden Arten herangereift. Dies wird nicht nur durch die Unterschiedlichkeit der verzeichneten Arten belegt, sondern auch durch die
Art und Weise, wie sie erfasst werden. In der gedanklichen Bewegungsrichtung von der Jagd zur Beobachtung gibt es
aber noch eine Stufe – den Schutz. Besondere Bedeutung hat der Schutz auf dem Gebiet eines Nationalparks. Meist
ist es nur ein einfaches „Nicht-Stören“ und „Nicht-Eingreifen“. Es gibt aber Fälle, in denen klare Regeln aufgestellt
oder konkrete Schritte unternommen werden müssen. Dies war nicht das Ziel unserer Arbeit. Nichtsdestotrotz
können die gesammelten Angaben und Kommentare einen guten Ausgangspunkt für die Festlegung der Prioritäten
im Vogelschutz bilden und bei der Auswahl der geeigneten Methoden und Maßnahmen helfen. Unsere Publikation
könnte somit nicht nur den Menschen von Nutzen sein, sondern auch den Vögeln.
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Summary
Based on the collected data we can state that 214 species of birds have been mentioned in relation to the studied
area. Out of which the occurrence of six species has not been sufficiently confirmed (these are: the Lesser Spotted
Eagle, Booted Eagle, Hazel Grouse, Horned Lark, Bluethroat and Snow Bunting). Out of the remaining 208 species
four are not indigenous to the area – the Wood Duck, Mandarin Duck, American Wigeon and Common Pheasant
(Mlíkovský & Stýblo 2006). Pollheimer (2001) identified 100 species less in the TNP (the Thayatal National
Park) than is the currently known number of species in the PNP (Podyjí National Park). However this information
is somewhat misleading since a majority of the hundred species must certainly at least fly over the territory of the
both national parks at times, if they do not use it directly, at least from time to time. The difference between the
two territories resulting from the fact that the bilateral national park is significantly larger on the Czech side and
contains a whole series of biotopes, including human settlements, which aspect is missing on the Austrian side, is
reflected mainly in the composition of the breeding avifauna (see hereinafter). Two species are mentioned for the
TNP that have not been found on the Czech side – the Eurasian Pygmy Owl (only as a rare winter guest) and the
White-backed Woodpecker.
It is interesting to make a comparison with the lists of birds occurring in the PNP published in the past. Vlašín
(1987) mentions 82 species, Martiško et al. (1995) give an undisputable occurrence of 161 species, Reiter (2001)
arrived at the number of 179 species and according to our results 208 species of bird have been observed in the territory. The obvious increase is certainly attributable to the better acquaintance with the area as well as to the recording
of birds which just flew into the area by coincidence. However, taking into account the lack of data from the past, it
may hardly be assumed that the avifauna in the PNP has become more varied and richer in species.
Out of 208 species provably observed in the studied area 99 regularly breed there at present, the status of the Redbreasted Flycatcher, which used to breed in the western part of the studied territory in small numbers but has not
been reported after 2005, is unclear. The category of irregularly breeding species (i.e. breeding irregularly, but at least
once after 1970) includes 22 species, while it should be said that the Little Owl, Crested Lark and Western Jackdaw
are species that would breed in the studied area regularly in the past. Their current categorization corresponds to the
situation in the entire Czech Republic, where these species are decreasing in numbers on the whole and generally
deserve heightened attention. 10 species meet the criteria for inclusion into the category of possible breeding in the
area (the Common Merganser, Grey Heron, White-tailed Eagle, Northern Harrier, Montagu’s Harrier, Water Rail,
Green Sandpiper, Common Sandpiper, Eurasian Scops Owl and Common Magpie). A special case is the Whitebacked Woodpecker, which is stated as a breeding species in the TNP, however a different methodology has been used
than in the PNP. Since this species has not been observed on the Czech side at all (and the authors of this publication
and their co-operators have not confirmed its occurrence on the Austrian side either), the status of this species is
unclear too. Seven species the breeding of which had been proved or had been probable before 1970, no longer breed
in the territory – the Black Grouse, Peregrine Falcon, Eurasian Stone-curlew, Common Snipe, European Roller,
Rufous-tailed Rock Thrush and Fieldfare. Considering the general situation the return of the Peregrine Falcon is to
be expected, we also consider occasional breeding of the Fieldfare quite likely. The other species are either very rare on
the territory of the Czech Republic and Austria or their numbers are decreasing, or the case may be that their stable
populations are very far away from the studied territory and the current conditions effectively rule out their return
due to the shift in the characteristics of the habitats present in the area. It seems possible that in the past also the
Short-toed Snake Eagle, Tawny Pipit, Lesser Grey Shrike, Woodchat Shrike and Ortolan Bunting would breed in the
territory. This assumption is derived from various reports and from the situation in the wider surroundings, however
concrete data are missing. In summary it can be stated that 122 species of bird have been reported to breed on the
territory of the PNP after 1970 and 76 species of birds on the territory of the TNP. The identified difference reflects
the mutual divergence between the two national parks. Moreover, the intensity of observation cannot probably be
compared – since the Podyjí National Park has existed for a longer period of time and is generally very attractive for
Czech ornithologists, there are more available data on the Czech part, which is true, even if considered proportionally
(e.g. per the unit of area).
24 species of birds have been observed only in the western part of the studied territory, out of which only the
Eurasian Reed Warbler and Red-breasted Flycatcher are species breeding in the territory. A large portion of this
amount is made up by the order Anseriformes (10 species), it also includes the Eurasian Bittern, Common Crane,
European Golden Plover, Alpine Accentor or Wallcreeper. Out of species that breed in the PNP/TNP, its western
part is significantly preferred (the number of occurrences in western part / the number of occurrences in eastern part
> 3) by the Corn Crake, Stock Dove, Winter Wren, Common Firecrest, Marsh Tit, Eurasian Treecreeper and Shorttoed Treecreeper. The following species are more numerous in the western part (the number of occurrences in western
part / the number of occurrences in eastern part > 2): the Mallard, Grey-headed Woodpecker, Black Woodpecker,
Grey Wagtail, Sedge and Great Reed Warbler, Wood Warbler, Goldcrest, Coal Tit, Carrion Crow, Red Crossbill
and Common Reed Bunting. Furthermore, the Black Stork breeds only in this part of the park. On the other hand

364

Souhrn | Zusammenfassung | Summary

16 species have only been recorded in the eastern part of the studied territory, out of which the Eurasian Stonecurlew, Tawny Pipit, Lesser Grey Shrike, Woodchat Shrike and Ortolan Bunting probably used to breed there in the
past, while the Little Ringed Plover is likely to breed there even today, if it finds suitable conditions. Furthermore
this part of the PNP is significantly preferred (the number of occurrences in eastern part / the number of occurrences in western part > 3) by the following species during the breeding season: the Common Pheasant, Common
Pigeon, Eurasian Collared Dove, Barn Owl, Little Owl, European Nightjar, Hoopoe, Eurasian Wryneck, Syrian
Woodpecker, Wood Lark, Yellow Wagtail, Common Nightingale, Common Stonechat, Northern Wheatear, Icterine
Warbler, Barred Warbler, Common Whitethroat, Eurasian Tree Sparrow, Common Linnet and Corn Bunting.
The following species are more numerous (the number of occurrences in eastern part / the number of occurrences
in western part > 2) in the eastern part too: the European Turtle Dove, Common Cuckoo, Eurasian Skylark, Tree
Pipit, Common Grasshopper Warbler, Lesser Whitethroat, Eurasian Golden Oriole, Red-backed Shrike, European
Serin and European Goldfinch. Out of species that breed only rarely on the territory or not at all, while having been
reported more than ten times within the area of the PNP/TNP, the western part of the studied territory is preferred
by geese, the Tufted Duck, Common Merganser, Little Grebe, Grey Heron and White Stork, while the eastern part
is preferred by the Merlin, Black-headed Gull, Little Owl, Short-eared Owl, Meadow Pipit, Bohemian Waxwing,
Redwing and Western Jackdaw.
The summary of all available data concerning the birds in the studied territory, while taking into consideration
the share of represented habitats, leads us to a conclusion that the following birds are currently typical species of the
western part, which, by its nature, belongs largely to the Hercynian region: the Black Stork, Stock Dove, Winter
Wren, Common Firecrest, Marsh Tit and Eurasian Treecreeper. On the other hand the eastern part belonging rather
to the Pannonian region is represented by the European Nightjar, Hoopoe, Eurasian Wryneck, Syrian Woodpecker,
Wood Lark, Common Nightingale, Common Stonechat, Barred Warbler, Common Whitethroat and Corn Bunting.
Regularly breeding species that utilise the studied area quite evenly (i.e. the number of occurrences in eastern part /
the number of occurrences in western part = 0,8–1,2) include the European Honey Buzzard, Eurasian Sparrowhawk,
Common Kestrel, Lesser Spotted Woodpecker, Common House Martin, Common Redstart, Common Blackbird,
Song Thrush, Garden Warbler, Common Chiffchaff, Spotted Flycatcher, Hawfinch and Yellowhammer.
45 species can be included to the category of birds with regular year-round occurrence. The following species do
not breed in the territory or breed there very rarely but occur there regularly in winter months: the Little Grebe,
Great Cormorant, White-tailed Eagle, Northern Harrier, Merlin, Fieldfare, Great Grey Shrike, Brambling, European
Siskin and Eurasian Bullfinch. As for the species breeding in the territory the following species winter there irregularly and in small numbers: the Common Moorhen, Stock Dove, Grey Wagtail, Dunnock, European Robin,
Black Redstart and Corn Bunting. The rarest winter guests are the Greater Scaup, Common Goldeneye, Smew,
Black-throated Loon, Eurasian Bittern, Eurasian Pygmy Owl, Alpine Accentor, Wallcreeper or Common Redpoll.
As far as the outlook for the future is concerned, some changes in the composition of the current avifauna in the
PNP/TNP can be predicted. At least irregular breeding can be expected from the Common Merganser, White-tailed
Eagle (most probably in the Vranov or Čížov regions where peaceful wood vegetation provides for suitable breeding
grounds while Šafov ponds can be a food basis), Montagu’s Harrier, Peregrine Falcon, Green Sandpiper (however
due to the inconspicuousness of the species its breeding may escape out attention), European Bee-eater or Sand
Martin (providing that a suitable breeding wall is created). The Western Marsh Harrier is likely to spread further.
The expansion of horse keeping and pastures in general could lead to the strengthening of the populations of the
species that are more or less dependent on short-cut grasses, e.g. the Crested Lark, Little Owl, Yellow Wagtail and
Western Jackdaw. However the problem in this case is the potential source populations that are located far away
and consist of small numbers of birds. On the contrary a serious decrease in numbers has already been recorded for
the following species: the Black Stork, Grey Partridge, Barn Owl, European Nightjar and Red-breasted Flycatcher.
With some of these species (the Black Stork) this may only be a fluctuation in the size of the population that will
get back to original numbers in a few years, however with the others the cause is obviously deeper as the statistics of
the current development of their numbers in the Czech Republic show. With the Red-breasted Flycatcher, the area
of its occurrence is expected to shrink and move northwards as a result of climatic changes, in middle Europe this
species is likely to survive only in mountainous localities (Huntley et al. 2007). A negative trend resulting from
the changing lifestyle in villages is being observed in the cases of the Barn Swallow and House Sparrow, moreover
other species may potentially be affected, especially then the Eurasian Collared Dove, Common Swift and Common
House Martin. The transformation of forest vegetations related to the cutting down in the area of non-indigenous
larches means a loss of favourite breeding sites for the Northern Goshawk, which is however likely to adapt by
selecting other kinds of trees for breeding. Furthermore the proportion of the spruce and pine is also to decrease
in years to come and so other species such as the Eurasian Sparrowhawk, Dunnock or Song Thrush are going to lose
their favourite breeding habitats. The populations of the Coal Tit, European Crested Tit, Willow Tit, Goldcrest and
Common Firecrest will certainly decrease. As the amount of clearings decreases and forests become more unbroken
the numbers of European Nightjars, Common Redstarts, Willow Warblers or Yellowhammers will go down, many
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birds of prey and owls will lose their hunting grounds.
We should also look into the division of the species identified in the studied territory from the viewpoint of their
conservation status, i.e. the level of protection. 57 out of them shall be a subject matter of special measures aiming
at their protection because they have been included in the annex I of the Birds Directive (79/409/EEC). 99 species
receive special protection under the Czech legislation (Act no. 114/1992 Coll., on nature and landscape protection,
and the executive regulation no. 395/1992 Coll.), out of which 22 have been classified as critically endangered
species, 48 as severely endangered and 29 as endangered. Eight (nine) species of the PNP/TNP belong to the
category of regionally extinct species, 18 (24) to critically endangered species, 31 (9) to endangered species and
38 (15) to vulnerable species according to the Red list of the Czech Republic (or Austria).
At the end it seems fitting to ask a question what more should be done in the ornithology on the territories of the
national parks Podyjí and Thayatal, which means getting to know the local avifauna better as well as protecting it.
The summary of available data has shown, among other things, that the status of several species of bird is still unclear,
which is especially true for the White-backed Woodpecker. The character of the occurrence of the Eurasian Scops
Owl is an open question. In order to obtain more precise statistics concerning the fauna overview in relation to birds
in the studied territory it would be of great importance to improve knowledge on the breeding distribution of the
following species: the Eurasian Woodcock, Boreal Owl, Common Kingfisher, Fieldfare, European Pied Flycatcher
and Short-toed Treecreeper, the breeding of the European Siskin and Eurasian Bullfinch may also be overlooked.
Identification of breeding sites of the Common Swift is the first prerequisite for their protection against destruction
in the course of installing thermal insulation on buildings or their restoration. Special attention should be paid to the
Great Cormorant, which has been accused of extermination of fish populations in the Dyje river in several years. The
census of birds on their winter roosting sites should be the basis for consideration of possible active measures aiming
to reduce their current numbers in the territory.
Perhaps even more important is the monitoring of those species that are characteristic and essential for the studied
territory (see above). It is especially necessary to continue the long-term monitoring activities, which include the
census of birds in open biotopes on line transects using the methodology of JPSP (the Common Bird Monitoring
Scheme in the CR) and the monitoring of the Black Stork, European Honey Buzzard, Eurasian Eagle-Owl, Greyheaded Woodpecker, Black Woodpecker, Syrian Woodpecker, Middle Spotted Woodpecker or Wood Lark. So far
we have not sufficient information about the numbers and distribution of the Hoopoe. The monitoring results for
the European Nightjar are simply alarming and more efforts should be aimed to this species, which is on the verge
of vanishing from the territory. Any regular monitoring is missing in forest habitats and in human settlements. Birds
of prey should be protected on the basis of checking whether known nests on trees as well as on rocks are occupied,
which should be followed by measures ensuring successful breeding.
The first concrete information included in the database that formed the basis for the creation of this publication
was the shooting of the Cinereous Vulture near Znojmo on 30th May 1839, the last item presents observation of two
Magpies at Lukov on 28th November 2011. Essentially these are symbolic data that demonstrate well the shift that
has happened within those approximately 170 years. We have gone all the way from the hunting of conspicuous,
large and unusual species to the observation and recording of species that are generally numerous, well known and
seemingly insignificant. This expresses very well not only the change in objects of interest but also in the attitude
with which we approach them. However there is another level on the hunting – observation scale and that is the
conservation level. This level is of great importance especially on the territory of the national parks. Mostly it simply
means “do not disturb”, “do not intervene”. But there are cases when it is necessary to define clear rules and decide
about concrete measures. This, however, goes beyond the objective of our work. On the other hand the gathered
data and commentaries can be a good starting point for the determination of priorities in the protection of birds,
or even of suitable methods and measures. So, in the end our publication could be of benefit not only to people but
also to birds.
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Mute Swan (Cygnus olor)

Northern Shoveler (Anas clypeata)

Year-round occurrence. Breeding recorded only in years
1992–1994 (1–2 pairs) on the Dyje river. An important
wintering site – up to 160 birds every year. The species
prefers the western part of the studied area.

Occurrence of a male on autumn migration in the
western part of the studied area.

Bean Goose and Greater White-fronted
Goose (Anser fabalis & Anser albifrons)

Red-crested Pochard (Netta rufina)
Rare occurrence in the winter season in the western part
of the studied area.

Occurrence during migration and in winter since 1993,
every year since the winter of 2004/05, mostly flying
over, rarely stopped for feeding. Both species prefer the
western part of the studied area.

Common Pochard (Aythya ferina)

Greylag Goose (Anser anser)

Tufted Duck (Aythya fuligula)

The breeding of a single pair documented in years
2008–2010 in the western part of the studied area.
Flyovers of flocks after 2000, especially in the after-breeding season, one winter occurrence.

Probably 1–2 pairs exceptionally breed in the area, up
to 31 birds irregularly occur on migration, after 2005
in low number regularly winters. Prefers the western
part of the studied area.

Wood Duck (Aix sponsa)

Greater Scaup (Aythya marila)

One winter occurrence of a single pair originally reared
in captivity.

Exceptional winter occurrence in 2008 in the eastern
part of the studied area.

Mandarin Duck (Aix galericulata)

Common Goldeneye (Bucephala clangula)

Sporadic occurrence in winters 2004/05 and 2006/07
on the Dyje river.

Wintering in the area in low numbers every year since
2007, with the exception of winter 2008/09.

Eurasian Wigeon (Anas penelope)

Smew (Mergus albellus)

Occurrence of 1 to 4 birds in winters 2005/06–2008/09
and 2010/11, rarely during spring and autumn migration.

Occurrence of a pair in winter 2007/08 in the western
part of the studied area.

American Wigeon (Anas americana)
Exceptional occurrence in winter 2009/10, the origin
of the specimen unclear.

Occurrence after 2000, three times during the breeding
season, otherwise in low numbers outside it. Prefers the
western part of the studied area.

Gadwall (Anas strepera)

Black Grouse (Tetrao tetrix)

Irregularly winters in low numbers in the western part
of the studied area.

Occurrence from the end of the 19th century until
the 1960s–1970s, breeding reported. Recently a single
record from 2003, not confirmed.

Eurasian Teal (Anas crecca)
Irregularly winters in low numbers in the western part
of the studied area.

Mallard (Anas platyrhynchos)
Year-round occurrence, the size of the breeding population is estimated at 10–15 pairs. Regular wintering of up to 2350 birds. Prefers the western part of the
studied area.

Irregularly winters in the area in low numbers. Rare
occurrence on spring migration and during the breeding
season in the western part of the studied area.

Common Merganser (Mergus merganser)

Grey Partridge (Perdix perdix)
Year-round occurrence, breeding confirmed. A species
heavily decreasing in numbers, the size of the breeding
population after 2005 estimated at 3–5 pairs. Prefers the
eastern part of the studied area.

Common Quail (Coturnix coturnix)

Northern Pintail (Anas acuta)

Regular occurrence from May to August, the size of the
breeding population estimated at 20–40 pairs. Prefers
the eastern part of the studied area.

Rare occurrence outside the breeding season in the
western part of the studied area.

Common Pheasant (Phasianus colchicus)

Garganey (Anas querquedula)

Year-round occurrence, regular breeding of 3–5 females.
Prefers the eastern part of the studied area.

Occurrence of two birds on autumn migration in the
western part of the studied area.

Black-throated Loon (Gavia arctica)
Very rare occurrence in winter and on spring migration.
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Little Grebe (Tachybaptus ruficollis)

Black Kite (Milvus migrans)

Year-round occurrence, breeding confirmed only
on ponds in the vicinity of Čížov, the size of the breeding
population is estimated at 1–3 pairs, after 2005 the
smaller number tends to turn up. Winters in the area
in the amount of up to 12 birds. Prefers the western part
of the studied area.

Rare occurrence during the migration season, once
recorded during the breeding season.

Great Crested Grebe (Podiceps cristatus)

White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla)

Rare occurrence in winter, very rare occurrence on spring
migration and during the breeding season.

Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis)

Red Kite (Milvus milvus)
Irregular occurrence of individual birds, mostly in the
western part of the studied area.
Occurrence outside the breeding season since 1991,
since 1999 year-round. Regular wintering of up
to 5 birds.

Exceptional occurrence in the breeding season of 1998.

Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)

Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)

Two records from 2007 were evaluated as “insufficiently
documented” by Austrian Rarities Committee.

First occurrence documented in 1992, has been regularly wintering in the area since 1995 in the number of up
to several hundreds of birds.

Eurasian Bittern (Botaurus stellaris)
Exceptional occurrence in winter 1999/2000.

Black-crowned Night Heron (Nycticorax
nycticorax)
Starting from 2009 some occurrences during the
breeding or after-breeding season in the eastern part
of the studied area.

Great Egret (Egretta alba)
Recorded in low numbers almost every year after 1995,
most often in January, August and December.

Grey Heron (Ardea cinerea)

Griffon Vulture (Gyps fulvus)
Single record – a bird shot in 1910 in Mašovice.

Cinereous Vulture (Aegypius monachus)
Single record – a bird shot in 1839 near Znojmo.

Short-toed Snake Eagle (Circaetus gallicus)
Non-confirmed breeding in the past, two recent records
without undisputable documentation.

Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus)
Recorded for the first time in 1990, 1–2 pairs have
bred in the area since 2008. Reported from 25th March
to 23rd October.

Northern Harrier (Circus cyaneus)

Year-round occurrence of up to 40 birds, breeding not
confirmed. Prefers the western part of the studied area.

Several occurrences during the breeding season suggest
the possibility of breeding, winters regularly in low
numbers.

Purple Heron (Ardea purpurea)

Montagu’s Harrier (Circus pygargus)

Four occurrences in 1990s.

Mostly individual birds recorded since 1996 in the
buffer zone of PNP, breeding possible.

Black Stork (Ciconia nigra)
Breeding probably since 1949, in Vranov area since
1971, since 1990s in the number of 2–4 pairs, exclusively in the western part of the studied area.

Northern Goshawk (Accipiter gentilis)

White Stork (Ciconia ciconia)

Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus)

Three attempts at breeding, flies for feeding and is
recorded during the migration season.

Year-round occurrence, regular breeding of 10–12 pairs
without obvious preference for any part of the studied
area.

Glossy Ibis (Plegadis falcinellus)
Exceptional occurrence in the after-breeding season
of 2005.

European Honey Buzzard (Pernis apivorus)
Regular breeding, the size of the population after 2000
estimated at 8–14 pairs. Recorded from 24th April
to 25th September.
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Year-round occurrence, 9 territories in PNP and 3 territories in TNP, most eyries built in larches.

Common Buzzard (Buteo buteo)
Year-round occurrence, regular breeding of 16–24 pairs,
strongly prefers the western part of the studied area.
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Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus)

Common Moorhen (Gallinula chloropus)

Winter guest, from November to March 1–2 birds
reported in the buffer zone of PNP.

Regular breeding of 2–3 pairs, up to 5 birds winter
on the Dyje river.

Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca)

Eurasian Coot (Fulica atra)

Four times recorded after 2000, always an immature
bird.

Irregular breeding of 1 pair, up to several dozens birds
winter on the Dyje river.

Golden Eagle (Aquila chrysaetos)

Common Crane (Grus grus)

Four times recorded after 2000, always an immature
bird.

Recorded only rarely in low numbers on migration, exclusively in the western part of the studied area.

Osprey (Pandion haliaetus)

Great Bustard (Otis tarda)

Mostly individual birds on migration recorded almost
every year, more often in spring.

Exceptional occurrence of a male flying over the area
in the pre-breeding season 1996.

Common Kestrel (Falco tinnunculus)

Eurasian Stone-curlew (Burhinus
oedicnemus)

Year-round occurrence. Regular breeding of 5–8 pairs
confirmed only on man-made structures.

Red-footed Falcon (Falco vespertinus)
Exceptional occurrence of a female on spring migration in 2003.

Merlin (Falco columbarius)

Some data before 1980, later either disputable or insufficiently commented records.

Little Ringed Plover (Charadrius dubius)
Probable breeding in 2006 in the course of the longterm lowering of the water level in the Znojmo reservoir.

Irregular occurrence on migration and in winter,
recorded from 11th October to 12th April, exclusively in the buffer zone of PNP. Prefers the eastern part of
the studied area.

European Golden Plover (Pluvialis
apricaria)

Eurasian Hobby (Falco subbuteo)

Northern Lapwing (Vanellus vanellus)

Recorded from 21st April to 24th September, irregular
breeding of 1 pair.

Saker Falcon (Falco cherrug)
Historically the first documented record in Moravia
(1880). Recently irregular year-round occurrence, unsuccessful breeding on the rock in 2008.

Peregrine Falcon (Falco peregrinus)
1-2 pairs bred regularly approximately untill 1970. Thereafter recorded only rarely, more observations after
2004 with the breeding behaviour being demonstrated – however breeding has not been confirmed so far.

Water Rail (Rallus aquaticus)
Possible breeding of 1 pair, irregular occurrence outside
the breeding season.

Spotted Crake (Porzana porzana)

Three records on autumn migration in the western part
of the studied area.
Up to 3 pairs irregularly bred in the open landscape
around Čížov and in agricultural area of the buffer zone
of the PNP, irregularly up to several hundreds of birds
on migration.

Ruff (Philomachus pugnax)
Recorded only twice on migration – at the turn of the
20th century and around 1993.

Jack Snipe (Lymnocryptes minimus)
It has been overlooked, so far documented on spring
and autumn migration in two localities.

Common Snipe (Gallinago gallinago)
Breeding of 1 pair on a meadow near Havraníky in the
1960s, later only on migration.

Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola)

Two documented birds from the migration season.

The species has been overlooked, ca 10 pairs have bred
regularly.

Corn Crake (Crex crex)

Green Sandpiper (Tringa ochropus)

Historical occurrence in the Vranov region. Confirmed
breeding in 1990s, regularly 1–3 calling males recorded.
Prefers the western part of the studied area.

Three records suggest possible breeding, one occurrence on migration.
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Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)

Eurasian Scops Owl (Otus scops)

Possible irregular breeding of 1 pair, irregular occurrence of 1–2 birds in the after-breeding season.

Typical male’s voice recorded in June 1976 and 2009
near the village of Havraníky.

Black-headed Gull (Larus ridibundus)

Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo)

Flyies for feeding, mostly into the eastern part of the
studied area from May to June.

Year-round occurrence. Regular breeding, an increase
in the population amounting to 12–15 pairs in recent
years.

European Herring/Caspian/Yellow-legged
Gull (Larus argentatus/cachinnans/
michahellis)

Eurasian Pygmy Owl (Glaucidium
passerinum)

Up to 25 birds flying into the area outside the breeding
season starting from 2005.

Recorded in TNP as a winter guest in the period 1998–
2000.

Common Tern (Sterna hirundo)

Little Owl (Athene noctua)

Two flyovers in the breeding season starting from 2002.

Probably used to breed in the eastern part of the studied
area, the last record of occurrence dates back to 1997.

Common Pigeon
(Columba livia f. domestica)

Tawny Owl (Strix aluco)

Year-round occurrence, 40–50 pairs regularly breed
in villages of the PNP. Up to hundreds of pigeons from
the Znojmo population visit the buffer zone for feeding.

Year-round occurrence. Regular breeding of 55–60
pairs.

Stock Dove (Columba oenas)

Year-round occurrence. Regular breeding of 10–15 pairs.
Winter roosting sites are irregular and not numerous.

Regular breeding of 70–90 pairs, after 2000 recorded
at breeding sites also in winter. Significantly prefers the
western part of the studied area.

Common Wood Pigeon (Columba
palumbus)

Long-eared Owl (Asio otus)

Short-eared Owl (Asio flammeus)
Irregular occurrence of up to 4 birds, recorded from
17th October to 11th April.

Regular and numerous breeding, recorded from
4th March till 12th October in flocks amounting up to
350 birds. Prefers the western part of the studied area.

Boreal Owl (Aegolius funereus)

Eurasian Collared Dove (Streptopelia
decaocto)

European Nightjar (Caprimulgus europaeus)

Year-round occurrence, breeding in all villages of PNP
in the total number of 60–80 pairs. Obviously prefers
the eastern part of the studied area.

European Turtle Dove (Streptopelia turtur)
Regular breeding of 100–120 pairs, it is one of the
most commonly reported species in the bushy habitats
of the buffer zone of PNP. Recorded from 14th April
to 24th September, prefers the eastern part of the
studied area.

Common Cuckoo (Cuculus canorus)
Regular breeding, obviously prefers the eastern part
of the studied area. Recorded from 10th April till
8th September.

Barn Owl (Tyto alba)
Year-around occurrence, recently 1–2 pairs have bred
irregularly. Obviously prefers the eastern part of the
studied area.
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Breeding of a pair confirmed in 1986 and 2007,
recorded also in 1997.
Regular breeding of 2–4 pairs, exclusively in the eastern
part of the studied area. Recorded from 28th April to
1st October.

Common Swift (Apus apus)
Breeding on cliffs in the past, recently exclusively
on man-made structures in the number of 35–40 pairs.
Recorded from 21st April to 1st September.

Common Kingfisher (Alcedo atthis)
Year-round occurrence. Regular breeding of 1–5 pairs,
significant fluctuation in numbers. Wintering of up
to 6 birds.

European Bee-eater (Merops apiaster)
Flies into the area rarely, for the first time recorded
in 1996. After 2005 observed almost every year in the
amount of up to 30 birds.

European Roller (Coracias garrulus)
Probably used to breed at the turn of the 20th century,
moreover 9 records from 1968–1995.
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Hoopoe (Upupa epops)

Sand Martin (Riparia riparia)

Reported from 29th March to 3rd October, regular
breeding of 7–10 pairs. Obviously prefers the eastern
part of the studied area.

Irregular occurrence of a small number of birds during
spring migration, once recorded on autumn migration.

Eurasian Wryneck (Jynx torquilla)

Regular breeding in villages of PNP, the trend of earlier
arrivals from wintering sites recorded after 1990.

Recorded from 26th March to 21st August. Regular
breeding of 30–40 pairs, obviously prefers the eastern
part of the studied area.

Grey-headed Woodpecker (Picus canus)
Year-round occurrence, regular breeding of 25–30 pairs.

European Green Woodpecker (Picus viridis)

Barn Swallow (Hirundo rustica)

Common House Martin (Delichon urbicum)
Regular breeding in villages of PNP, recorded from
8th April to 17th September.

Tawny Pipit (Anthus campestris)

Year-round occurrence, regular breeding of 15–20 pairs.

Possible breeding in the past, for the last time recorded
in 1998.

Black Woodpecker (Dryocopus martius)

Tree Pipit (Anthus trivialis)

Year-round occurrence, regular breeding of 30–35 pairs.
Obviously prefers the western part of the studied area.

Regular breeding, prefers the eastern part of the studied
area. In the highest density found in isolated groves
younger than 10 years and in open woods older than
90 years. Recorded from 3rd April to 5th October.

Great Spotted Woodpecker
(Dendrocopos major)
Year-round occurrence, have bred regularly. Prefers the
western part of the studied area.

Meadow Pipit (Anthus pratensis)

Syrian Woodpecker (Dendrocopos syriacus)

Occurrence on migration, especially in April and
October in the eastern part of the studied area. Rare
occurrence in the breeding season and in winter.

Year-round occurrence, regular breeding of 8–12 pairs
exclusively in the eastern part of the studied area.

Yellow Wagtail (Motacilla flava)

Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos
medius)
Year-round occurrence, regular breeding in full-grown
forest stands.

White-backed Woodpecker (Dendrocopos
leucotos)
5–7 territories reported in TNP, no records from PNP.

Lesser Spotted Woodpecker
(Dendrocopos minor)
Year-round occurrence, regular breeding of 30–40 pairs.

Crested Lark (Galerida cristata)
Used to nest regularly in the past, recorded at more localities as late as in the 1990s, the last breeding reportedly in 2000 near Mašovice.

Wood Lark (Lullula arborea)
Regular breeding of 8–12 pairs, exclusively in the eastern
part of the studied area. Rarely winters.

Eurasian Skylark (Alauda arvensis)
Regular breeding in the area, prefers its eastern part.
Rarely winters.

Very few data up to 2000, later the breeding confirmed
near Havraníky.

Grey Wagtail (Motacilla cinerea)
Regular breeding of 50–60 pairs, irregular wintering
in low numbers. Prefers the western part of the studied
area.

White Wagtail (Motacilla alba)
Regular breeding of 110–130 pairs, reported from
3rd March to 11th October.

Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus)
Irregular wintering and flying over the area on migration, recorded from 23rd October to 2nd May in the
maximal number of ca 500 birds.

White-throated Dipper (Cinclus cinclus)
Regular breeding of 4–6 pairs, winters in the area.

Winter Wren (Troglodytes troglodytes)
Regular breeding and wintering, considerable preference for the western part of the studied area.

Dunnock (Prunella modularis)
Regular breeding, rare wintering in the area.
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Alpine Accentor (Prunella collaris)

Redwing (Turdus iliacus)

Very rare wintering of a single bird in winters 2004/05
and 2005/06.

Recorded outside the breeding season from
22nd October to 15th March in the amount of up to
100 birds.

European Robin (Erithacus rubecula)
Regular breeding, wintering of 1–4 birds recorded every
year since winter 2004/05.

Common Nightingale (Luscinia
megarhynchos)
Regular breeding of 25–30 pairs, almost exclusively
in the eastern part of the studied area.

Black Redstart (Phoenicurus ochruros)

Mistle Thrush (Turdus viscivorus)
Regularly however in low numbers breeds, it winters
in the area.

Common Grasshopper Warbler (Locustella
naevia)
Regular breeding of 40–50 pairs, prefers the eastern part
of the studied area.

Regular breeding of 40–50 pairs, only on man-made
structures within recent years. Rarely winters in the area.

River Warbler (Locustella fluviatilis)

Common Redstart (Phoenicurus
phoenicurus)

Sedge Warbler (Acrocephalus
schoenobaenus)

Regular breeding of 60–80 pairs. Recorded from
8th April to 5th October.

Regular breeding of 1–3 pairs.

Whinchat (Saxicola rubetra)

Regular breeding of 25–35 pairs.

Possible breeding in the area, regular occurrence
on spring migration in the amount of up to 12 birds,
less in autumn.

Common Stonechat (Saxicola torquatus)
Regular breeding of 10–20 pairs, exclusively in the
eastern part of the studied area. Recorded from
18th March to 29th September.

Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe)
Before 1994 1–2 pairs used to breed in the eastern part
of the studied area, later recorded only on migration.

Rufous-tailed Rock Thrush (Monticola
saxatilis)
The species used to breed in the area in the 19th and
at the beginning of the 20th century.

Ring Ouzel (Turdus torquatus)

Regular breeding of 50–60 pairs.

Marsh Warbler (Acrocephalus palustris)
Eurasian Reed Warbler (Acrocephalus
scirpaceus)
Regular breeding of 1–3 pairs in one locality in the
western part of the studied area since 2001.

Great Reed Warbler (Acrocephalus
arundinaceus)
Regular breeding of 1–2 pairs in one locality in the
western part of the studied area since 2005.

Icterine Warbler (Hippolais icterina)
Regular breeding of 20–30 pairs, prefers the eastern part
of the studied area.

Barred Warbler (Sylvia nisoria)
Regular breeding of about 75 pairs, almost exclusively
in the eastern part of the studied area.

Recorded only in 1999 on spring migration.

Lesser Whitethroat (Sylvia curruca)

Common Blackbird (Turdus merula)

Regular breeding, prefers the eastern part of the studied
area.

Regular numerous breeding in the entire studied area,
regularly winters there.

Fieldfare (Turdus pilaris)
Individual pairs probably irregularly breed in the area.
Every year winters in the amount of several hundreds
of birds.

Song Thrush (Turdus philomelos)
Regularly breeds all over the studied area, it is less
numerous than the Common Blackbird there. Reported
from 4th March to 30th October.
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Common Whitethroat (Sylvia communis)
Regular breeding, prefers the eastern part of the studied
area.

Garden Warbler (Sylvia borin)
Regular breeding in the entire studied area.

Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla)
Regular breeding in the entire studied area.
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Wood Warbler (Phylloscopus sibilatrix)

Eurasian Blue Tit (Parus caeruleus)

Regular breeding in the entire studied area, prefers its
western part.

Regular breeding and wintering in the area, prefers its
western part.

Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita)

Great Tit (Parus major)

Regular breeding in the entire studied area, recorded
from 6th March to 11th October.

One of the most numerous species in the studied area.
Regular breeding and wintering.

Willow Warbler (Phylloscopus trochilus)

Eurasian Nuthatch (Sitta europaea)

The least numerous from three Phylloscopus species
in the area, where it breeds regularly especially in its
eastern part.

Regular breeding and wintering in the area, prefers its
western part.

Goldcrest (Regulus regulus)

Rare occurrences of individual birds outside the
breeding season.

Year-round occurrence, prefers the western part of the
studied area.

Common Firecrest (Regulus ignicapilla)
Regular breeding, recorded more often than Goldcrest.
Prefers the western part of the studied area.

Spotted Flycatcher (Muscicapa striata)
Regular breeding all over the studied area, however
in low numbers.

Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva)
Until 2005 about 5 pairs used to breed in the area, no
records after this year.

Collared Flycatcher (Ficedula albicollis)
Regularly breeds in full-grown deciduous forests over
the entire studied area.

European Pied Flycatcher (Ficedula
hypoleuca)
Very rare breeding of individual pairs, irregularly
recorded during spring migration.

Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus)

Wallcreeper (Tichodroma muraria)

Eurasian Treecreeper (Certhia familiaris)
Regular breeding and wintering in the studied area,
prefers its western part.

Short-toed Treecreeper (Certhia
brachydactyla)
Regular breeding of 2–5 pairs in the studied area, prefers
its western part.

Eurasian Penduline Tit (Remiz pendulinus)
Very rare occurrence of a single bird on spring migration.

Eurasian Golden Oriole (Oriolus oriolus)
Regular breeding of 50–60 pairs, prefers the eastern part
of the studied area.

Red-backed Shrike (Lanius collurio)
Regular breeding of 70–80 pairs, prefers the eastern part
of the studied area.

Lesser Grey Shrike (Lanius minor)

Regular breeding of 35–40 pairs, winters in the area.

Probable occurrence around Znojmo till ca 1950, later
no data.

Marsh Tit (Parus palustris)

Great Grey Shrike (Lanius excubitor)

Regular breeding and wintering in the area, prefers its
western part.

One pair irregularly breeds in the area, regularly winters.

Willow Tit (Parus montanus)

Probable occurrence around Znojmo at the beginning
of the 20th century, later no data.

Regular breeding of 20–30 pairs, it winters in the area,
prefers its western part.

European Crested Tit (Parus cristatus)
Regular breeding of 20–30 pairs, winters in the area.

Coal Tit (Parus ater)
Regular breeding and wintering in the area, prefers its
western part.

Woodchat Shrike (Lanius senator)

Eurasian Jay (Garrulus glandarius)
Year-round occurrence, regular breeding of 40–50 pairs.

Common Magpie (Pica pica)
Possible breeding, rare wintering in the area.
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Spotted Nutcracker (Nucifraga
caryocatactes)

European Siskin (Carduelis spinus)
Probably rare breeding in the area, regularly winters.

Irregular occurrence of 1–15 birds outside the breeding
season, recorded from 28th August to 2nd February.

Common Linnet (Carduelis cannabina)

Western Jackdaw (Corvus monedula)

Regular breeding, significant preference for the eastern
part of the studied area. Irregular wintering.

Confirmed breeding in the western part of the studied
area in the past, recently only irregular visits.

Rook (Corvus frugilegus)
Used to winter regularly in the area in the past, only
several occurrences of migrating birds recorded after
2000.

Carrion Crow (Corvus corone)
Regular breeding of 7–9 pairs, wintering in small
numbers in the area. Prefers its western part.

Northern Raven (Corvus corax)

Common Redpoll (Carduelis flammea)
Irregular wintering in the area, recorded from 9th
December to 4th March in the amount of 1–15 birds.

Red Crossbill (Loxia curvirostra)
Year-round occurrence, irregular breeding in low
numbers. Prefers the western part of the studied area.

Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus)
Rare occurrence on spring migration, other records insufficiently described.

Year-round occurrence, regular breeding of 1–2 pairs.

Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula)

Common Starling (Sturnus vulgaris)

Very rare breeding, regular wintering in low numbers
in the area. Prefers its western part.

Regular breeding, prefers the eastern part of the studied
area. Recorded from 3rd February to 18th November.

Rosy Starling (Sturnus roseus)
Rare visits of the area in low numbers.

House Sparrow (Passer domesticus)
Year-round occurrence, prefers the eastern part of the
studied area.

Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus)
Year-round occurrence, prefers the eastern part of the
studied area.

Common Chaffinch (Fringilla coelebs)
The most frequent and numerous species in the studied
area, year-round occurrence.

Brambling (Fringilla montifringilla)
Regularly migrates and winters in the area. Recorded
from 5th October to 10th May in the amount of up
to 700 birds.

European Serin (Serinus serinus)
Regular breeding, significant preference for the eastern
part of the studied area. Recorded from 12th March to
17th September.

European Greenfinch (Carduelis chloris)
Year-round occurrence, prefers the eastern part of the
studied area.

European Goldfinch (Carduelis carduelis)
Year-round occurrence, prefers the eastern part of the
studied area.
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Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes)
Year-round occurrence. Regular breeding and wintering
in large numbers in the area.

Yellowhammer (Emberiza citrinella)
Year-round occurrence. Regular breeding, more
numerous in the eastern part of the studied area.

Ortolan Bunting (Emberiza hortulana)
Possible breeding in the area in the past, no records after
1994.

Common Reed Bunting (Emberiza
schoeniclus)
Regular breeding of 2–3 pairs, irregular wintering in low
numbers in the eastern part of the studied area.

Corn Bunting (Emberiza calandra)
Regular breeding of 30–40 pairs, irregular wintering
in low numbers in the area. Significant preference for
its eastern part.
Species mentioned reffering to the studied area, however
their occurrence is not sufficiently confirmed there:

Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)
Booted Eagle (Aquila pennata)
Hazel Grouse (Bonasa bonasia)
Bluethroat (Luscinia svecica)
Horned Lark (Eremophila alpestris)
Snow Bunting (Plectrophenax nivalis)
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