
Výzkumný terénní víkend Litovelské Pomoraví 2018  
 

Moravský ornitologický spolek zve své členy a příznivce na Výzkumný terénní víkend (VTV), 
jehož hlavním cílem je rozšířit naše znalosti o ptácích v CHKO Litovelské Pomoraví.  Přímo se 
vybízí věnovat pozornost některému z předmětných druhů ptačí oblasti, třeba strakapoudovi 
prostřednímu. Cílené plošné mapování pomůže zpřesnit aktuální odhady početnosti, ukáže 
však i na hlavní oblasti výskytu nebo preferované biotopy.  Druhým úkolem je poohlédnout 
se po hnízdech velkých ptáků (dravci, čáp černý). Vymapovaná hnízda umožní udělat si 
představu o jednotlivých druzích a jejich početnostech. Znalost hnízd však pomůže i k přímé 
ochraně těchto majestátných ptáků. Čeká nás však mnohem víc, oblast CHKO je atraktivní 
zastávka pro mnohé protahující ptáky. Unikátní je však i zdejší krajina, která má v předjaří, 
než se olistí stromy, své jedinečné kouzlo. Vítáni jsou jak zkušení, tak začínající ornitologové, 
kteří se mohou novému přiučit…  
  
Kdy?  Pátek až neděle 6. – 8. dubna 2018  
 
Program:  
Pátek: Příjezd prvních účastníků předpokládáme během pátečního odpoledne, na chatě 
bude služba cca od 17:00. Po příjezdu lze podniknout kratší výlet do okolí, v případě zájmu a 
příznivého počasí je ve volných chvílích možný odchyt a kroužkování ptáků v okolí místa 
ubytování (lze si vzít vlastní sítě). V pátek večer (cca od 20:00) akci zahájíme procházkou za 
ptáky s noční aktivitou (sovy a sluky). V případě zájmu bude následovat posezení a nezávislé 
debatování nejen o ptácích.  
Sobota: Brzy ráno (nejpozději v 8:00) vyrazíme v malých skupinkách mapovat ptáky do 
lužních lesů CHKO Litovelské Pomoraví. Zaměříme se hlavně na šplhavce (především 
strakapouda prostředního) a na vyhledávání hnízd velkých ptáků (dravci, černí čápi, 
krkavci...). V našem hledáčku se ale objeví i vodní toky, mokřady či otevřená zemědělská 
krajina. Večer lze podniknout opětovné mapování ptáků s noční aktivitou, kroužkování či 
posezení u táboráku. 
Neděle: V dopoledních hodinách budeme pokračovat v monitoringu ptáků na zbylých 
transektech. Následně se rozjedeme ke svým domovům s možností zastavit se na některých 
vzdálenějších, nejen ornitologicky atraktivních, lokalitách (Chomoutovské jezero, 
Moravičanské jezero, Náklo …). 
 
Co zajímavého se dá vidět?  
Můžeme se těšit minimálně na dva ze tří předmětných druhů ptačí oblasti, strakapouda 
prostředního a ledňáčka říčního (lejsek bělokrký bez záruky, podle vývoje počasí), určitě však 
narazíme i na četné další druhy šplhavců (kromě datlíka a strakapouda bělohřbetého se zde 
vyskytují všechny naše druhy), měkkozobých a pestrou paletu pěvců. Lze předpokládat 
setkání s dravci (ze vzácnějších např. orel mořský) nebo s čápem černým, puštíkem obecným, 
holubem doupňákem, krkavcem velkým, morčákem velkým a dalšími. Překvapení nás může 
čekat na vodních nádržích, kde se na tahu vyskytují běžné i vzácnější druhy (nejen) 
vrubozobých. Na podmáčených polích se mimo čejek objevují i další bahňáci, na náplavech 
Moravy pak kulík říční a pisík obecný. Na své si však přijdou nejen ornitologové. Periodické 
tůně plné bezobratlé „žoužele“, včetně ohrožených žábronožek sněžních a listonohů jarních, 
obklopené pestrými koberci rozkvetlého bylinného patra nadchnou snad každého milovníka 
přírody. 



 
Ubytování 
Ubytování je zajištěno na informačním středisku CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun 
(49,6920669°N, 17,1008653°E). Jedná se o nově opravenou bývalou hájovnu nedaleko 
Litovle, přímo na okraji lužního lesa. Na zahradě, mezi starými ovocnými stromy, je možné 
posedět u ohniště. Spát se dá ve vlastním spacáku na matracích (počet je však omezen, proto 
doporučujeme rychlé přihlášení či vlastní karimatku). V budově je sociální zařízení i 
kuchyňka. Maximální kapacita kolem 25 míst, proto neváhejte! Ubytování je zdarma. 
 
Doprava 
Vlak – Nejbližší vlakovou zastávkou je Litovel – město. Odtud je to cca 3 km po červené 

turistické značce ve směru na Hynkov. Nejbližší rychlíková zastávka je Červenka. 
Bus – Nejbližší autobusová zastávka je Litovel, Rozvadovice, náves. Odtud cca 2 km po 

okresní cestě severním směrem (asi po 250 metrech se napojíte na cyklostezku, která 
vede do Karlova, kde odbočuje vpravo na Šargoun). Významnější zastávkou je 
autobusové nádraží v Litovli, hned vedle železniční stanice (dále viz vlak). 

Auto – Možno dojet až k místu ubytování včetně parkování aut. Lépe přijet od Rozvadovic, na 
přímé spojnici od Litovle je zákaz vjezdu. 

 
Po předchozí telefonické domluvě je možno pro účastníky dojet autem na některou 
z uvedených či jiných blízkých zastávek. 
 
Stravování 
Jídlo si zajišťuje každý sám. V Litovli je možné navštívit některou z restaurací či nakoupit 
v některém supermarketu. V chatě je k dispozici lednice, rychlovarná konvice i nádobí.  
Lahvové pivo zajistí organizátoři. 
 
Co si vzít s sebou 
Vlastní jídlo a pití, spacák, karimatka, dobré terénní oblečení, zvláště pevnou a 
nepromokavou obuv, pláštěnku (může pršet!), dalekohled, psací potřeby, čelovku, kdo má –
GPS navigaci s možností záznamu bodů (stačí v telefonu), výhodou je přehrávač s hlasy 
ptáků. Pokud nemáte GPS navigaci, je vhodné mít turistickou mapu lokality.  
 
Další informace a kontakt: 
Na akci se, prosím, přihlašujte nejpozději do 1. 4. 2018. Účastníky mladší 15-ti let prosíme o 
písemný souhlas zákonných zástupců. Bližší informace budou s přihlášenými dohodnuty před 
akcí. 
 
Kateřina Ševčíková, e-mail: sevcikovaka@seznam.cz, tel.: 776 746 980 
Petr Kovařík, e-mail: petr.kovarik@nature.cz, tel.: 601 577 571 
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