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Úvod
Idea víkendových výzkumných táborù (dále jen VVT) vznikla v první

polovinì 90. let minulého století. Originální nápad spojit programové cíle
èlenské exkurze a regionálního výzkumu hnízdní ornitofauny se pomìrnì
brzy ukázal být ��astným a dnes u� mù�eme smìle hovoøit o dobré a za-
vedené tradici v �ivotì Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornito-
logické.

Místa konání VVT jsou volena s ohledem na stav ornitologické probá-
danosti (resp. neprobádanosti) jednotlivých èástí východních Èech tak,
jak je její aktuální míra organizátorùm VVT známa. V konkrétních pøípadech
jsme umístìní a program VVT konzultovali se správami CHKO nebo i jinými
pracovi�ti ochrany pøírody v návaznosti na jejich program, potøeby a cíle.
Postupnì, a myslím zcela spontánnì, se VVT staly také jakousi �kolou
terénní ornitologie, ve které studují v oborech determinaèních a metodic-
kých ornitologové zaèínající a ti ostatní se u�iteènì do�kolují.

Nelze opominout, �e pøi volbì místa konání bývá silnì akcentováno
i hledisko pøírodnì estetických hodnot krajiny. V zemi ze v�ech zemí na
Zemi nejpùvabnìj�í není v�ak úkolu snaz�ího a milej�ího.

Pro rok 2002 padla volba na rozmanitì èlenitou krajinu Podkrkono�í
v oblasti Novopacka a Královédvorska. Území není soustavnì a systema-
ticky ornitologicky sledováno; pøíle�itostnì zde pùsobí ornitologové
z Krkono�, Jaromìøska èi Hoøicka.

Vymezení zájmové oblasti a její struèný popis
Krkono�ské podhùøí je pomìrnì rozsáhlý geomorfologický celek pøiro-

zenì oddìlující masiv Krkono� od mírnì zvlnìné Èeské tabule. V zaèátcích
pøípravy 9. VVT jsme je�tì zcela pøesnì nevìdìli, ve které èásti tohoto celku
nakonec budeme pùsobit. O tom rozhodlo a� nalezení budoucí základny
VVT v pøíjemném  penzionu Myslivna, cca 2 km na sever od obce Pecka,
tedy v centru Podkrkono�ské pahorkatiny. Ta je budována pøevá�nì horni-
nami permského stáøí, místy pak pevnými vyvøelinami, které tvoøí nápadné
vyvý�eniny. K nejvýraznìj�ím kótám Podkrkono�ské pahorkatiny patøí
napøíklad Zvièina nad Brusnicí (671 m), Li�èí hora u Hajnic (609 m), Závora



182

u Vítìzné (548 m) nebo Strá�ník u Studence (630 m). Na�e ubytovací základ-
na le�í pod jihozápadními svahy Jeleního høbetu a Kazabrudu (515 m)
v nadmoøské vý�ce cca 410 m.

Lesnatost sledované oblasti je výraznì vy��í ne� prùmìrná lesnatost
východních Èech (32%). Lesy tvoøí druhotné porosty s pøevahou jehliènanù,
zvlá�tì smrku ztepilého, borovice lesní a modøínu opadavého a na nìkte-
rých místech i jedlí bìlokorou. Z listnáèù je významnìji zastoupen hlavnì
buk lesní, ménì pak jasan ztepilý, javor klen, bøízy a vrby. Stromové døeviny
mimo les v alejích, bøehových porostech, remízech nebo soliterách  jsou
zastoupeny hlavnì jasanem ztepilým, javory, duby, ol�emi, topoly, bøízami,
jeøábem obecným aj. Pro zemìdìlství v mírnì teplé Podkrkono�ské pahor-
katinì je charakteristická produkce brambor, pastva a produkce píce
v trvalých travních porostech, z obilnáøství pak pøedev�ím pìstování �ita
a jeèmene.

Nejvýznamnìj�ím vodním biotopem Podkrkono�ské pahorkatiny je øeka
Labe a její pøítoky. Z nepoèetných stojatých vod stojí za pozornost hlavnì
pøehrada Les Království na Labi u Bílé Tøeme�né èi soustava nádr�í u Pilní-
kova na jihozápad od Trutnova.

Hustota lidského osídlení je znaèná, pøece v�ak zøetelnì ni��í ne�
v úrodné krajinì Èeské tabule. Z vìt�ích sídel v blízkosti sledovaného úze-
mí jmenujme mìsta Novou Paku a Dvùr Králové, ze vzdálenìj�ích smìrem
na sever pak Trutnov nebo Vrchlabí. Sledované území se nachází uvnitø
spojnice obcí Pecka, Stupná, Vidochov, Dolní Kalná a Mostek.

Program VVT
Rámcový návrh programu byl do koneèné podoby dopracován a� na

táborové základnì ve ètvrtek veèer. Do nevelkých úprav se promítla podo-
ba vznikajícího pracovního týmu a pøepokládaný vývoj poèasí. A právì
poèasí pøedev�ím � po celou dobu konání VVT polojasné a� oblaèné, beze
srá�ek, se snesitelnými denními teplotami a dobrou viditelností � nám do-
volilo program prakticky beze zbytku naplnit.

Ètvrtek 30.5.2002
Krátká podveèerní pochùzka lesními porosty na sever od základny a poli

a lukami pod Supím vrchem (495 m) pøes severní okraj obce Stupná a nezna-
èenou lesní cestou zpìt k základnì.

Pátek 31.5.2002
Po neznaèených lesních cestách na sever, pøes Jelení høbet a Kazabrud

na Èervený vrch a dále po modré pøevá�nì opìt zdravými lesními porosty
do Mostku. Z Mostku � po krátkém, leè pøíjemném svla�ení v místním hos-
tinci � vlakem jedna èást výpravy do Borovnièky a zbylá do Borovnice
a odtud pì�ky lesními biotopy po zelené k ubytovnì, resp. krat�í cestou
z Borovnice k ubytovnì po �luté.

Sobota 1.6.2002
Na sever po �luté do Borovnice a dál zèásti po �luté a z èásti po nezna-

èené cestì na Èisteckou hùru (587 m) do tajemnì pralesní atmosféry vlhce
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stinného spoleèenství vìkovitých bukù a odtud pomalu na západ po zele-
né smìrem k Dolní Kalné a pøibli�nì v pùli cesty doprava po neznaèených
cestách poli a lukami k Zadní �dírnici a dále po modré po proudu levostran-
ného pøítoku Borovnického potoka zpátky do Borovnice. Po dobré polévce
a dal�ích dobrých tekutinách v místním hostinci � �ijícím pøedvolební kam-
paní � pak po modré a �luté zpátky na základnu.

Veèer krátký výpad do lesních biotopù � hlavnì za kulí�kem nejmen�ím �
severnì od ubytovny.

Nedìle 2.6.2000
Bìhem dopoledne úèastníci VVT postupnì odjí�dìjí. Men�í èást z nich

pøi odjezdu nav�tìvuje Novopacké vodopády ve smí�ených krásných le-
sích mezi Novou Pakou a obcí Stupná a jen velmi krátce vrchol Zvièiny
(671 m).

Po celou dobu pobytu byl provádìn prùzkum okolí základny vèetnì
odchytu do nárazových sítí. Bìhem páteèních a sobotních pì�ích cest za
nákupy do Pecky bylo prozkoumáno údolí meandrujícího potoka Javorky
a intravilán obce.

Materiál a metoda
Materiálem jsou údaje získané vizuálnì, akusticky a odchytem ptákù do

nárazových sítí v prùbìhu konání VVT ve dnech 30.5. � 2.6.2002, data zís-
kaná vizuálnì a akusticky pøi doplòující vycházce na Jelení høbet a pøevá�-
nì lesní biotopy a ménì intravilán v oblasti Mostku a Horní Brusnice dne
15.6.2002 a vizuálnì a akusticky získané údaje bìhem pøípravné exkurze tøí
èlenù výboru Vè. poboèky ÈSO na trase Borovnice � Pecka a zpìt dne
2.2.2002. Na shroma�ïování tìchto dat se podílelo celkem 18 èlenù Vè.
poboèky ÈSO, ne v�ichni ov�em po celou dobu konání tábora.

V�echna pozorování získaná v prùbìhu vý�e popsaných akcí byla ihned
zapsána do terénního bloku. V pøípadì potøeby byl proveden opakovaný
náslech pomocí vábení nebo podrobnìj�í prohlídka pozorovaného jedince
èi jeho biotopu s cílem získání pøesnìj�ích a hodnotnìj�ích dat. Výskyt
nìkterých významnìj�ích (�cílových�) druhù byl provìøován pomocí ná-
podoby hlasù � napø. kulí�ka nejmen�ího, sýce rousného, �lun, kukaèky
obecné nebo hýla rudého. V okolí ubytovny byl v malém rozsahu prove-
den odchyt ptákù do nárazových sítí.

Získané údaje byly zpracovány jako výsledky mapování hnízdního roz-
�íøení ptákù, jeho� tøetí kolo na území ÈR od roku 2001 probíhá, a v listopadu
2002 byly odevzdány národnímu zpracovateli.

Výsledky
Kvadrát 5559 (Nová Paka) � 64 druhù
Volavka popelavá (Ardea cinerea), kachna divoká (Anas platyrhynchos),

kánì lesní (Buteo buteo), po�tolka obecná (Falco tinnunculus) � hnízdí na
kostele v Pecce, holub domácí (Columba livia f. domestica) � hnízdí na
kostele v Pecce, holub høivnáè (Columba palumbus), hrdlièka zahradní
(Streptopelia decaocto), hrdlièka divoká (Streptopelia turtur), kukaèka
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obecná (Cuculus canorus), kulí�ek nejmen�í (Glaucidium passerinum) �
celý pár zji�tìn pod Jelením høbetem, dutina nalezena nebyla, pu�tík obecný
(Strix aluco) � houkal u ubytovny, sýc rousný (Aegolius funereus) �
30.5.2002 odpovìdìl na nápodobu houkání ze svahu nad ubytovnou, rorýs
obecný (Apus apus), datel èerný (Dryocopus martius), strakapoud velký
(Dendrocopos major), skøivan polní (Alauda arvensis) � 30.5.2002 naleze-
no hnízdo s 3 vejci v louce východnì od Pecky, vla�tovka obecná (Hirundo
rustica), jiøièka obecná (Delichon urbica), lindu�ka lesní (Anthus trivia-
lis), konipas horský (Motacilla cinerea) � hnízdo s mláïaty mezi poleny
v kolnì u ubytovny, konipas bílý (Motacilla alba), støízlík obecný (Troglo-
dytes troglodytes), pìvu�ka modrá (Prunella modularis), èervenka obecná
(Erithacus rubecula), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), rehek zahradní
(Phoenicurus phoenicurus), kos èerný (Turdus merula), drozd kvíèala (Tur-
dus pilaris), drozd zpìvný (Turdus philomelos), drozd brávník (Turdus
viscivorus), cvrèilka zelená (Locustella naevia), cvrèilka øíèní (Locustella
fluviatilis), rákosník zpìvný (Acrocephalus palustris), pìnice hnìdokøídlá
(Sylvia communis), pìnice slavíková (Sylvia borin), pìnice èernohlavá (Syl-
via atricapilla), budníèek men�í (Phylloscopus collybita), budníèek vìt�í
(Phylloscopus trochilus), budníèek lesní (Phylloscopus sibilatrix), králí-
èek obecný (Regulus regulus), králíèek ohnivý (Regulus ignicapillus), lejsek
�edý (Muscicapa striata), sýkora lu�ní (Parus montanus), sýkora parukáøka
(Parus cristatus), sýkora uhelníèek (Parus ater), sýkora modøinka (Parus
caeruleus), sýkora koòadra (Parus major), brhlík lesní (Sitta europaea),
�oupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), �uhýk obecný (Lanius collu-
rio), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), oøe�ník
kropenatý (Nucifraga caryocatactes), kavka obecná (Corvus monedula) �
malá kolonie na kostele v Pecce, vrána obecná (Corvus corone cornix),
�paèek obecný (Sturnus vulgaris), vrabec domácí (Passer domesticus),
pìnkava obecná (Fringilla coelebs), zvonohlík zahradní (Serinus serinus),
zvonek zelený (Chloris chloris), køivka obecná (Loxia curvirostra), hýl
obecný (Pyrrhula pyrrhula), dlask tlustozobý (Coccothraustes cocco-
thraustes) a strnad obecný (Emberiza citrinella).

Kvadrát 5459 (Studenec) � 54 druhù
Kánì lesní (Buteo buteo) � 1.6.2002 nalezeno hnízdo s mláïaty na Èis-

tecké hùøe, køepelka polní (Coturnix coturnix), èejka chocholatá (Vanellus
vanellus) � 1.6.2002 varující pták v poli o Borovnice, holub doupòák (Co-
lumba oenas) � 1.6.2002 vylétl z dutiny v buku na Èistecké hùøe, holub
høivnáè (Columba palumbus), hrdlièka zahradní (Streptopelia decaocto),
hrdlièka divoká (Streptopelia turtur), pu�tík obecný (Strix aluco) � 1.6.2002
vylétl z dutiny v buku na Èistecké hùøe, rorýs obecný (Apus apus), �luna
zelená (Picus viridis), strakapoud velký (Demdrocopos major), skøivan polní
(Alauda arvensis), vla�tovka obecná (Hirundo rustica), jiøièka obecná (De-
lichon urbica), lindu�ka lesní (Anthus trivialis), støízlík obecný (Troglody-
tes troglodytes), pìvu�ka modrá (Prunella modularis), èervenka obecná
(Erithacus rubecula), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), bramborní-
èek hnìdý (Saxicola rubetra), kos èerný (Turdus merula), drozd kvíèala
(Turdus pilaris), drozd zpìvný (Turdus philomelos), drozd brávník (Turdus
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viscivorus), rákosník zpìvný (Acrocephalus palustris), sedmihlásek hajní
(Hippolais icterina), pìnice hnìdokøídlá (Sylvia communis), pìnice slaví-
ková (Sylvia borin), pìnice èernohlavá (Sylvia atricapilla), budníèek men�í
(Phylloscopus collybita), budníèek vìt�í (Phylloscopus trochilus), budní-
èek lesní (Phylloscopus sibilatrix), králíèek obecný (Regulus regulus), krá-
líèek ohnivý (Regulus ignicapillus), lejsek �edý (Muscicapa striata), mlyna-
øík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora parukáøka (Parus crista-
tus), sýkora modøinka (Parus caeruleus), sýkora koòadra (Parus major),
�oupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), �uhýk obecný (Lanius collu-
rio), sojka obecná (Garullus glandarius), �paèek obecný (Sturnus vulga-
ris), vrabec domácí (Passer domesticus), vrabec polní (Passer montanus),
pìnkava obecná (Fringilla coelebs), zvonohlík zahradní (Serinus serinus),
zvonek zelený (Chloris chloris), stehlík obecný (Carduelis carduelis), ko-
nopka obecná (Acanthis cannabina), køivka obecná (Loxia curvirostra),
hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), dlask tlustozobý (Coccothraustes cocco-
thraustes) a strnad obecný (Emberiza citrinella).

Kvadrát 5560 (Dvùr Králové nad Labem) � 35 druhù
Kánì lesní (Buteo buteo), po�tolka obecná (Falco tinnunculus), køe-

pelka polní (Coturnix coturnix), holub høivnáè (Columba palumbus), rorýs
obecný (Apus apus), strakapoud velký (Dendrocopos major), vla�tovka
obecná (Hirundo rustica), lindu�ka lesní (Anthus trivialis), konipas bílý
(Motacilla alba), pìvu�ka modrá (Prunella modularis), rehek domácí
(Phoenicurus ochruros), kos èerný (Turdus merula), drozd kvíèala (Turdus
pilaris), drozd brávník (Turdus viscivorus), cvrèilka zelená (Locustella
naevia), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), pìnice hnìdokøídlá (Sylvia
communis), pìnice slavíková (Sylvia borin), pìnice èernohlavá (Sylvia atri-
capilla), budníèek men�í (Phylloscopus collybita), budníèek vìt�í (Phyl-
loscopus trochillus), lejsek �edý (Muscicapa striata), sýkora uhelníèek
(Parus ater), brhlík lesní (Sitta europaea), �oupálek dlouhoprstý (Certhia
familiaris), �uhýk obecný (Lanius collurio), straka obecná (Pica pica),
kavka obecná (Corvus monedula), �paèek obecný (Sturnus vulgaris),
vrabec domácí (Passer domesticus), zvonohlík zahradní (Serinus serinus),
zvonek zelený (Chloris chloris), køivka obecná (Loxia curvirostra), hýl
obecný (Pyrrhula pyrrhula) a strnad obecný (Emberiza citrinella).

Zimní snímek z pøípravné cesty dne 2.2.2002 (Borovnice � Pecka a zpìt)

Kánì lesní (Buteo buteo), po�tolka obecná (Falco tinnunculus), kulí-
�ek nejmen�í (Glaucudium passerinum) � okolo 11. hodiny zaèal spontán-
nì pískat pod Jelením høbetem a pøi odpoledním návratu stejnou cestou na
stejném místì provedl toté�, datel èerný (Dryocopus martius), strakapoud
velký (Dendrocopos major), mlynaøík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus),
sýkora modøinka (Parus caeruleus), sýkora koòadra (Parus major), brhlík
lesní (Sitta europaea), sojka obecná (Garrulus glandarius), kavka obecná
(Corvus monedula), vrána obecná (Corvus corone cornix), vrabec domácí
(Passer domesticus), zvonek zelený (Chloris chloris), èí�ek lesní (Carduelis
spinus), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) a strnad obecný (Emberiza citri-
nella).
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Souhrn a závìr
V prùbìhu konání 9. víkendového výzkumného tábora Východoèeské

poboèky Èeské spoleènosti ornitologické ve dnech 30.5. � 2.6.2002 a krátké
doplòující exkurze dne 15.6.2002 bylo úèastníky VVT zji�tìno celkem 74
druhù ptákù. V rámci mapování hnízdního roz�íøení ptákù bylo v kvadrátu
5559 zji�tìno 64 druhù, v kvadrátu 5459 54 druhù a v kvadrátu 5560 35 druhù
ptákù. Do nárazových sítí na lokalitì Pecka � penzion Myslivna bylo ve
dnech 30.5. � 2.6.2002 odchyceno a okrou�kováno 18 exempláøù 11 druhù
ptákù.

Pøi zimní pøípravné pochùzce na lokalitu po trase Borovnice � Pecka
a zpìt dne 2.2.2002 bylo zaznamenáno 16 druhù ptákù.

Dosa�ené výsledky avifaunistického prùzkumu nepøiná�ejí �ádná sen-
zaèní odhalení ani velká pøekvapení, s nimi� jsme v�ak také dopøedu nepo-
èítali. Nejlep�í výsledky co do kvantity byly získány z kvadrátu 5559 v nìm�
jsme mapovali 1 1/2 dne a kde jsme také byli po celou dobu ubytováni.
Z tohoto pohledu se jeví jako zajímavìj�í výsledky z kvadrátu 5459, kde
jsme za celodenní exkurze v sobotu 1.6.2002 nepobývali déle ne� 6 hodin,
bìhem nich� jsme v�ak zaevidovali výskyt 54 druhù! Výsledky získané
v kvadrátu 5560 zcela odpovídají kratièké zastávce na Zvièinì pøi odjezdu
z VVT a ménì jak tøíhodinovému pobytu za de�tivého poèasí dne 15.6.2002
v oblasti Mostku a Horní Brusnice.

Tab.1: Ptáci odchycení na lokalitì Pecka � penzion Myslivna 30.5. � 2.6.2002

Tab.1: Birds caught in locality Pecka � penzion Myslivna during 30th May � 2nd June

Druh/Species Poèet/Number

Konipas horský (Motacilla cinerea)

Konipas bílý (Motacilla alba)

Støízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Èervenka obecná (Erithacus rubecula)

Rákosník zpìvný (Acrocephalus palustris)

Pìnice slavíková (Sylvia borin)

Pìnice èernohlavá (Sylvia atricapilla)

Budníèek men�í (Phylloscopus collybita)

Sýkora koòadra (Parus major)

Pìnkava obecná (Fringilla coelebs)

Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)

3

2

1

1

1

3

2

2

1

1

1

Celkem/Total 18
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 Zajímavìj�í pohled nabízí jednoduchá analýza výsledkù z pohledu kva-
litativního. Nepøekvapí výrazná absence vodních a pøi vodì �ijících druhù
ptákù, proto�e a� na nevýznamné výjimky se na sledovaném území vodní
biotopy nenacházejí. Trochu jinak je tomu napø. u èápa èerného, èápa bílé-
ho, vèelojeda lesního, jestøába lesního nebo krahujce obecného. Nebyli
zji�tìni, pøesto�e jejich pøítomnost ve sledované oblasti je mo�ná a� velmi
pravdìpodobná. S výjimkou krahujce obecného se nabízí jisté vysvìtlení
v pøirozenì nízké hustotì tìchto druhù a tedy ve vysoké úèinnosti faktoru
náhody pøi krátkodobém sledování. V pøípadì krahujce obecného hraje jis-
tì významnou roli fakt, �e v období probíhající inkubace snù�ek je aktivita
ptákù pravdìpodobnì celoroènì vùbec nejni��í a pak platí toté� co u druhù
pøedchozích. Urèitým zklamáním je nepøítomnost koroptve polní, chøástala
polního, nìkterých �plhavcù, lejskù rodu Ficedula, èeèetky zimní a zvlá�tì
pak hýla rudého, kterého jsme se marnì dopískávali i na lokalitách námi
pova�ovaných za vhodné. Naopak mezi pøíjemná pøekvapení jistì patøilo
pravdìpodobné hnízdìní holuba doupòáka, neèekanì dobrý výsledek
v mapování sov (zvlá�tì kulí�ka nejmen�ího a sýce rousného), kde se k nám
faktor náhody otoèil namazanou stranou, potvrzení pøítomnosti cvrèilky
zelené a cvrèilky øíèní, sedmihláska hajního, oøe�níka kropenatého èi kavky
obecné.

9. víkendový výzkumný tábor �Krkono�ské podhùøí 2002� byl táborem
zdaøilým s nesporným odborným pøínosem pro regionální avifaunistiku.
Nezanedbatelný a cenìný je vzdìlávací pøínos VVT v oblasti aktivního
vyhledávání, determinace a pøípadnì i odchytu ptákù v jejich pøirozeném
prostøedí pod vedením velmi zku�ených terénních ornitologù. Vysoce hod-
noceny jsou na�e tábory i z hlediska spoleèenského. Ve vzácnì uvolnìné
a pøátelské atmosféøe dìlají dobøí pøátelé dobrou práci pro dobrou vìc.

Summary
During the 9th Weekend Research Camp of the East Bohemia branch of the Czech

Society for Ornithology carried out on 30th May � 2nd June 2002 and a short excursion
on 15th June 2002, in total, 74 bird species were recorded. During the mist netting in
the locality Pecka � penzion Myslivna 18 individuals belonging to 11 bird species were
caught and ringed.

During a winter preparation excursion in the locality on 2nd February 2002 16 bird
species were recorded.
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