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ORNIS získala historicky nejrozsáhlejší sbírku preparátů ptáků

Ornithological station obtained the largest collection of stuffed birds in it’s history

Josef Chytil, Martin Vymazal

Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, Bezručova 10, 750 11 Přerov; chytil@prerovmuzeum.cz

Chytil J. & Vymazal M. 2015: ORNIS získala historicky nejrozsáhlejší sbírku preparátů ptáků. / Ornithologi-
cal station obtained the largest collection of stuffed birds in it’s history. Zprávy MOS 73: 42–51.

Ornitologická stanice získala v roce 2014 nejrozsáhlejší sbírku dermoplastických preparátů ptáků v celé 
své historii. Díky finančnímu příspěvku z programu ISO-C (Výkupy kulturních památek a předmětů kul-
turní hodnoty mimořádného významu) Ministerstva kultury ČR přibylo do  sbírek ORNIS 629 prepará-
tů ptáků vynikající kvality. Ve sbírce pana Pavla Matušky je několik význačných druhů – za všechny lze 
jmenovat dropa hřívnatého (Chlamydotis macqueenii), historicky teprve druhý výskyt v ČR. Řada těchto 
preparátů významným způsobem obohatí trvalou expozici „Ptáci České republiky“ umístěnou na ORNIS. 

The Ornithological Station of  the Comenius Museum in Přerov obtained the  largest collection of  stuffed 
birds in its history in 2014. The acquisition was supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic 
(through the programme „Acquisitions of Cultural Relics and Subjects of Exceptional Importance“. Altogether 
629 stuffed birds of exceptional quality were collected by taxidermist Pavel Matuška mainly from the Jaroměř 
town surroundings (eastern Bohemia). There are several interesting bird species in  this collection, the most 
important being the MacQueen’s Bustard (Chlamydotis macqueenii) – the second record of  this species for 
the Czech Republic. Another interesting part of the collection is a group of 52 „large falcons“ (Saker Falcon, 
Peregrine, Lanner Falcon, Gyrfalcon and their hybrids) obtained from falconers. Majority of this acquisition 
will enrich the permanent exhibition „Birds of the Czech Republic“ at the Přerov Ornithological Station.

Key words: stuffed birds, largest collection, Jaroměř

Původ sbírky
Pavel Matuška se narodil 3. září 1938 v Hradci Krá-
lové. Od  malička žil v  domku s  matkou a  nevlast-
ním bratrem v  Jaroměři. Domek patřil jeho bra-
trovi, který se později oženil a  domek prodal 
Pavlovi Matuškovi. Dům dávali Matuškovi pomalu 
do  pořádku, P.  Matuška ale dostal v  roce 1980 
zadní infarkt a do práce již nenastoupil. Preparace 
ptáků probíhaly jak v původní garáži ve dvoře, tak 
v  některých případech i  v  domácnosti (za  tichého 
souhlasu manželky). V preparování ptáků byl čás-
tečně samouk, řadu věcí ale pochytil od  prepará-
tora Kotka z Pardubic, s nímž si také řadu získaných 
ptáků vyměňoval. Znal se také s  vynikajícím pre-
parátorem V. Borůvkou z Opavy. Zemřel 23. června 
2015 ve svém domě v Jaroměři. 

Ptáky do  své sbírky získával přednostně díky 
svým rozsáhlým známostem a  kontaktům přede-
vším v  širším okolí svého bydliště. Nálezy uhynu-
lých ptáků pocházejí od  mnoha lidí, nemalá část 
z nich je tvořena nálezy z blízké údolní nádrže Roz-
koš. Desítky ptáků tvoří nálezy ptáků sražených 
auty. Několik jedinců získal také výměnou, pře-
devším s  dr.  Litomyským. Další preparáty pochá-
zejí z  jižního i  východního Slovenska, ale také 
Ukrajiny, Německa, Polska a dokonce i Dagestánu 
ve  střední Asii (v  současnosti součást Ruské fede-
race, ležící na břehu Kaspického moře). Významnou 
část kolekce tvoří 52 „velkých sokolů“ získaných 
od  mnoha sokolníků, včetně plné dokumentace. 
Pan Matuška komentuje ve více případech i některé 
okolnosti získání jednotlivých ptáků, případně se 
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zabýval i  širšími souvislostmi z  hlediska ochrany 
ptáků. Jeden příklad za  všechny (str. 34 jeho pre-
parátorského deníku: Když počátkem devadesátých 
let byla udělána nová asfaltová silnice z  Jaroměře 
do Rychnovka, byla to pohroma pro ptáky, kteří zde 
žili. Silnice byla po  obou stranách osázena stromy 
a  keři, kde se zdržovalo a  hnízdilo velké množství 
ptactva. Každým dnem se zvyšoval počet aut a  tím 
i sražených ptáků i savců na tomto úseku silnice. Byla 
to katastrofa pro desítky hýlů, zvonků, stehlíků, pěn-
kav, pěnic atd. ale i ptáků méně známých nebo vzác-
ných jako byly sovy pálené, lelek, dudek apod… Až 
někdy r. 2005 vykáceli (podnik silnice) stromy a keře, 
zbylí ptáci se odstěhovali. 

Využitelnost sbírky poněkud snižuje nejasný 
původ některých preparátů, u nichž není jasně popsán 
původ preparátu, resp. způsob jeho získání. Viz např. 
poznámka u sojky zlověstné (Perisoreus infaustus). 

Celá uvedená sbírka je zapsána v přírůstkové knize 
přírodovědného oddělení Muzea Komenského v Pře-
rově pod přírůstkovými čísly 26/2014–644/2014. 
Ornitologická stanice získala od  p.  Matušky již 
v roce 1983 první část jeho sbírky, zapsanou pod čísly 
178/83–349/83; tedy 172 preparátů. Mezi nimi vyni-
kají doklady o  výskytu sokolů stěhovavých (Falco 
peregrinus) (2 ×), poštolek rudonohých (Falco vesper-
tinus) (2 ×), káně rousná (Buteo lagopus) (6 ×), motáka 

Obr. 2 / Fig. 2: Část sbírky „velkých sokolů“. / Part of the collection of „large falcons“. Foto J. Chytil

Obr. 1 / Fig. 1: Jako bezpečný způsob přepravy se 
nám mnohokráte osvědčilo přišroubování prepará-
tů k deskám, přišroubovaným k nosné konstrukci. 
/ The safiest way during transport was the screwing 
of a stand of stuffed bird to board, which were 
screwed to supporting frame. Foto J. Chytil

pilicha (Circus cyaneus) (10 ×) a kajky mořské (Soma-
teria mollissima) (2 ×) z okolí Jaroměře, puštíka běla-
vého (Strix uralensis) z  východního Slovenska (4 ×; 
Humenné). Většina z  těchto ptáků je již součástí 
trvalé expozice „Ptáci České republiky“ na ORNIS. 
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Tab. 1. / Tab. 1.: Následující přehled uvádí u většiny získaných jedinců až na druhy běžné bližší podrobnosti 
o jejich výskytu, způsobu získání a dalších okolnostech nálezu (poznámky z deníku p. Matušky jsou kurzí-
vou). Bližší údaje nejsou až na výjimky uváděny u druhů získaných ze soukromých chovů a ze zajetí. Seznam 
je sestaven podle české abecedy. / Following survey describes more detail circumstances (locality, date, notes 
of P. Matuška) concerning uncommon species, with the exception for the species from captivity. The list follows 
alphabetic order of Czech bird names.

370/2014: bekasina otavní (Gallinago gallinago): Libřice 13.9.1980
371/2014: bekasina otavní (Gallinago gallinago): Jaroměř 1.10.1970 
546/2014: bělořit šedý (Oenanthe oenanthe): 13.4.1979 Jaroměř; nalezen uhynulý za oknem cihelny
547/2014: bělořit šedý (Oenanthe oenanthe): 29.4.1997 Dolany
542/2014: bramborníček černohlavý (Saxicola torquata): 2.4.1994 Jaroměř
543/2014: bramborníček černohlavý (Saxicola torquata): 17.3.2006 Jaroměř
544/2014: bramborníček hnědý (Saxicola rubetra): 22.4.1969 Rychnovek
545/2014: bramborníček hnědý (Saxicola rubetra): 28.4.19819 Rychnovek
454/2014: brkoslav severní (Bombycilla garrulus): 27.1.1971 Jaroměř
455/2014: brkoslav severní (Bombycilla garrulus): 6.1.1982 Jaroměř
456/2014: brkoslav severní (Bombycilla garrulus): 3.2.1992 bažantnice Mochov, České Meziříčí
457, 458/2014: brkoslav severní (Bombycilla garrulus): 12.2.2001 Hřibojedy u Dvora Králové
57/2014: bukač velký (Botaurus stellaris): 2.11.1970 Jaroměř
465/2014:  čečetka zimní (Carduelis flammea): 3.11.1998 Jaroměř (M);  

nalezena ve městě po velikém nočním větru

Obr. 4 / Fig. 4: Vynikající preparát dospělého 
orlosupa bradatého (Gypaetus barbatus) ze ZOO 
Liberec. / Exceptionally stuffed Bearded Vulture 
(Gypaetus barbatus) from ZOO Liberec.  
 Foto J. Chytil

Obr. 3 / Fig. 3: Pan Pavel Matuška u své sbírky. 
/ Mr. Pavel Matuška nearby his collection.  
 Foto J. Chytil
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466/2014: čečetka zimní (Carduelis flammea): 29.12.2008 Jaroměř
285/2014: čírka modrá (Anas querquedula): 5.5.1979 Libřice
286/2014: čírka modrá (Anas querquedula): 8.4.1996 Česká Skalice
287/2014: čírka modrá (Anas querquedula): 1.6.1975 Jasenná
278, 279, 280/2014: čírka obecná (Anas crecca): 12.9.1992 Libřice
281/2014: čírka obecná (Anas crecca): 26.3.1994 Strakonice 
282/2014: čírka obecná (Anas crecca): 25.11.2000 Smiřice
283/2014: čírka obecná (Anas crecca): 3.9.1974 Zemplínska Šírava, Slovensko 
284/2014: čírka obecná (Anas crecca): 16.11.1974 Rychnovek
387/2014: datel černý (Dryocopus martius): 29.11.2005 Kutná Hora; nález na silnici
388/2014: datel černý (Dryocopus martius): 23.9.1988 Košumberk
389/2014: datel černý (Dryocopus martius): 27.1.1968 Jaroměř
644/2014: drop hřívnatý (Chlamydotis macqueenii): – viz samostatný příspěvek v tomto čísle. 
444,445/2014: drozd cvrčala (Turdus iliacus): 30.9.1970 Jasenná
229/2014: dřemlík tundrový (Falco columbarius): 1.2.1971 Brno
230/2014: dřemlík tundrový (Falco columbarius): 28.1.2012 Jaroměř
402/2014: dudek chocholatý (Upupa epops): 15.5.1979 Jaroměř
315/2014: hohol severní (Bucephala clangula): 5.10.1988 Smiřice
316/2014: hohol severní (Bucephala clangula): 10.12.1971 Smiřice
31/2014: hohol severní (Bucephala clangula): 11.11.1970 Smiřice
171/2014: holub doupňák (Columba oenas): 16.9.1974 Jaroměř
263/2014: husa běločelá (Anser albifrons): 17.11.2009 Broumov
58/2014:  husice rezavá (Tadorna ferruginea): 18.10.2006 Velichovky. Střelena na honu, zřejmě uprchlík ze zajetí. 
302/2014: hvízdák euroasijský (Anas penelope): 15.9.1973 Smiřice (M)
303/2014: hvízdák euroasijský (Anas penelope): 24.11.1997 Smiřice (F)
304/2014: hvízdák euroasijský (Anas penelope): 16.11.1970 Rozkoš (M)
305/2014: hvízdák euroasijský (Anas penelope): 16.5.1970 Jaroměř
341/2014: chaluha malá (Stercorarius longicaudus): 26.10.1969 Rozkoš
594–598/2014:  chocholouš obecný (Galerida cristata): 9.6.1999 Štúrovo, Slovensko.  

Pozn. PM: podlost Slováků! Asi otráveni Savem. 
380/2014: chřástal kropenatý (Porzana porzana): 20.10.1997 Libřice
381/2014: chřástal kropenatý (Porzana porzana): 29.4.2002 Broumov
382/2014: chřástal kropenatý (Porzana porzana): 26.9.1962 Jaroměř
379/2014: chřástal polní (Crex crex): 27.9.2002 Martínkovice u Broumova
384/2014: chřástal vodní (Rallus aquaticus): 27.10.1997 Libřice
385/2014: chřástal vodní (Rallus aquaticus): 17.10.1979 Jaroměř (chycen psem)
160/2014: jeřábek lesní (Bonasa bonasia): 7.5.1993 Lugi u Rachova, Ukrajina
161/2014: jeřábek lesní (Bonasa bonasia): 27.10.1999 Finsko
376/2014: jespák rezavý (Calidris canutus): 17.9.1970 Rozkoš
78/2014:  jestřáb lesní (Accipiter gentilis): 10.11.1999 Dolany (ad F);  

nalezena mrtvá ? ve volieře s bažantama kde prorazila strop ze sítě 
628/2014: kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala): 19.10.1992 Dvůr Králové (ze zajetí) 
322/2014: kajka mořská (Somateria mollissima): 12.11.1969 Jaroměř (Metuje)
324/2014: kajka mořská (Somateria mollissima): 29.11.1969 Rychnovek (Metuje)
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149/2014: kalous pustovka (Asio flammeus): 5.1.1998 Vlkov u Jaroměře 
150/2014: kalous pustovka (Asio flammeus): 27.10.1977 Broumov
247/2014: káně rousná (Buteo lagopus): 1.1.1998 Rasošky 
246/2014: káně rousná (Buteo lagopus): 15.2.1998 Výrava u Hr. Králové (F) 
245/2014: káně rousná (Buteo lagopus): 26.2.1998 Výrava u Hr. Králové (M)
244/2014: káně rousná (Buteo lagopus): 26.12.1993 Křešice u Jaroměře
243/2014: káně rousná (Buteo lagopus): 3.2.1985 Broumov
343/2014: koliha velká (Numenius arquata): 26.9.1972 Rozkoš
344/2014: koliha velká (Numenius arquata): 16.9.1969 Rozkoš
492/2014: konopka žlutozobá (Carduelis flavirostris): 24.2.1998 Chvalkovice
493–495/2014:  konopka žlutozobá (Carduelis flavirostris): 19.1.1977 Česká Skalice.  

Na silnici rozježděno celkem 9 ex. 
162/2014: koroptev polní (Perdix perdix): 4.3.2002 Pardubice; sražena autem
163/2014: koroptev polní (Perdix perdix): 3.1.2010 Jaroměř; sražena autem
164/2014: koroptev polní (Perdix perdix): 28.6.2013 Jaroměř; sražena autem
90/2014:  krahujec obecný (Accipiter nisus): 17.12.1998 Jaroměř (juv F);  

nalezena se sokolnickými pouty zamotanými ve větvích stromu
248/2014: krkavec velký (Corvus corax): 11.3.2001 Deštná v Orl. Horách
249/2014: krkavec velký (Corvus corax): 29.1.1995 Broumov
509/2014:  křivka obecná (Loxia curvirostra): 2.2.1976 Trutnov; zastřelená jedním pitomcem jako exotický pták.
350/2014: kulík říční (Charadrius dubius): 8.4.1993 Králova Lhota
351/2014: kulík říční (Charadrius dubius): 20.6.2002 Nové Město n. Metují
378/2014: kulík zlatý (Pluvialis apricaria): 11.4.2001 Martinkovice
133,134/2014: kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum): srpen 2000: Nemojov u Dvora Králové
135/2014: kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum): 13.10.2009 Sněžka
136/2014: kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum): 22.4.1979 Mladé Buky
410/2014. ledňáček říční (Alcedo atthis): 16.4.1994 Česká Skalice
414/2014: lelek lesní (Caprimulgus europaeus): 2005, Hustiřany u Jaroměře
608/2014: linduška lesní (Anthus trivialis): 26.4.2001 Jaroměř 
68/2014: luňák červený (Milvus milvus): 28.4.1996 Rasošky
69/2014: luňák červený (Milvus milvus): 13.10.1981 Chrudim; asi sražen autem
327/2014: lžičák pestrý (Spatula clypeata): 11.5.1993 Dvůr Králové
328/2014: lžičák pestrý (Spatula clypeata): 2.9.2000 Smiřice (M; při honu na kachny)
329/2014: lžičák pestrý (Spatula clypeata): 23.9.1993 Libřice
403/2014: mandelík hajní (Coracias garrulus): 6.7.1974 Dagestán, Rusko
313/2014: morčák bílý (Mergellus albellus): 21.11.1980 Jaroměř
314/2014: morčák bílý (Mergellus albellus): 2.1.1983 Smiřice
309,310/2014: morčák velký (Mergus merganser): 10.12.1995 Smiřice (2F)
311/2014: morčák velký (Mergus merganser): 17.12.1995 Česká Skalice (M)
312/2014: morčák velký (Mergus merganser): 17.3.1970 Jaroměř (F)
97,98/2014: moták lužní (Circus pygargus): 29.4.1969 Smiřice (ad M, ad F); oba ptáci zastřeleni
99/2014:  moták lužní (Circus pygargus): 12.7.2005 Solnice; dostal jsem od p. Železného čerstvě zastřeleného 

motáka lužního
100/2014: moták pilich (Circus cyaneus): 6.1.1998 Výrava u Hr. Králové (F)
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101/2014: moták pilich (Circus cyaneus): 3.12.1997 Vlkov (juv M)
102/2014: moták pilich (Circus cyaneus): 27.11.1995 Jasenná (F)
103/2014: moták pilich (Circus cyaneus): 17.12.1993 Jaroměř (F)
104/2014: moták pilich (Circus cyaneus): 20.12.1998 Martínkovice (M)
105/2014: moták pilich (Circus cyaneus): 25.10.2000 Vlkov (juv M)
106/2014: moták pilich (Circus cyaneus): 7.12.2000 Rasošky (F)
26/2014: orlosup bradatý (Gypaetus barbatus): 4.9.2001 ZOO Liberec
47/2014: orlovec říční (Pandion haliaetus): 16.9.1966 Jaroměř
256/2014: ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes): 2.9.1993 Koclířov
257, 258/2014: ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes): 16.9.1993 Koclířov
298/2014: ostralka štíhlá (Anas acuta): 27.10.1997 Libřice
299/2014: ostralka štíhlá (Anas acuta): 23.9.2000 Libřice (M; při honu na kachny)
300/2014: ostralka štíhlá (Anas acuta): 15.9.2001 Smiřice; (při honu na kachny) 
301/2014: ostralka štíhlá (Anas acuta): 6.2.1969 Vlkov
485/2014: pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla): 17.5.2012 Jaroměř
271,272/2014:  polák chocholačka (Aythya fuligula): 5.9.1992 (M);  

oba nalezeni mrtvi pod dráty elektrického vedení
267/2014: potápka malá (Tachybaptus ruficollis): 3.1.2003 Jaroměř; přimrzlá na rozlité kalužině na louce
61/2014: potáplice severní (Gavia arctica): 13.10.1979 Rozkoš
333,334/2014: racek bouřní (Larus canus): 17.12.1980 Smiřice
338/2014: racek středomořský (Larus michaellis): 17.9.1978 Bohdaneč
340/2014: racek středomořský (Larus michaellis): 28.2.1980 Jaroměř
337/2014: racek stříbřitý (Larus argentatus): 26.2.1960 Jaroměř
418/2014: rybák černý (Chlidonias niger): 3.4.1963 Jaroměř
539/2014: slavík modráček (Luscinia svecica): 21.4.1996 Dolany u Jaroměře (F)
540/2014: slavík modráček (Luscinia svecica): 6.4.1996 Dolany u Jaroměře (M)
541/2014: slavík modráček (Luscinia svecica): 26.4.1997 Jaroměř (F)
372/2014: slučka malá (Lymnocryptes minimus): 19.2.1994 Dolany u Jaroměře 
347/2014: sluka lesní (Scolopax rusticola): 9.4.1992 Dolany u Jaroměře 
348/2014: sluka lesní (Scolopax rusticola): 14.4.1990 Broumov 
349/2014: sluka lesní (Scolopax rusticola): 17.4.1970 Dolany u Jaroměře 
463/2014:  sněhule severní (Plectrophenax nivalis): 19.2.1995 Martinkovice u Broumova; nalezena živá, 

neschopná letu; úhyn po dvou dnech, žádné známky poranění
464/2014: sněhule severní (Plectrophenax nivalis): 9.1.1997 Heřmanice u Jaroměře
627/2014:  sojka zlověstná (Perisoreus infaustus): 3.1.2003 Dobruška. Střelená u Dobrušky; patrně uprchlík 

ze zajetí?  
Pozn. autorů: vzhledem k významu případného prokázání výskytu z volné přírody jsme se pokusili 
zjistit přesný původ jedince. Preparovaný pták má naprosto neporušené opeření, což by nasvěd-
čovalo jeho původu z přírody, ne ze zajetí. Provedli jsme rozsáhlou pátrací akci, především mezi 
tehdejšími členy mysliveckého sdružení Jaroměř. Během ní ovšem vyplynula skutečnost, že pták 
byl zřejmě získán komplikovanou cestou přes dalšího preparátora, v současné době již zemřelého. 
Vzhledem k tomu, že přesný původ jedince bohužel není již možné jednoznačně zjistit, nemůže být 
vzhledem k významu (šlo by o první zjištění druhu v Česku) považován za nezvratně prokázaný 
původ z přírody.
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145/2014: sova pálená (Tyto alba): 17.12.1980 Rychnovek
146/2014: sova pálená (Tyto alba): 17.1.2011 Jaroměř; nález ve skladu zem. družstva
630/2014: straka modrá (Cyanopica cyanus): 22.12.1981 Jaroměř; sestřelena při honu. Asi ze zajetí?
142/2014: sýc rousný (Aegolius funereus): únor 2009, Nemojov u Dvora Králové
144/2014: sýc rousný (Aegolius funereus): 9.4.2010 Dolní Radechová
139/2014: sýček obecný (Athene noctua): 14.10.2012 Nemojov u Dvora Králové
45/2014: tetřev hlušec (Tetrao urogallus): 13.3.1996 Krkonoše; úhyn z chovné stanice
46/2014: tetřev hlušec (Tetrao urogallus): 13.3.1996 Albeřice, Krkonoše; úhyn z chovné stanice
424/2014: ťuhýk šedý (Lanius excubitor): 3.12.1998 Hradec Králové
425/2014: ťuhýk šedý (Lanius excubitor): 7.1.2001 Rasošky
426/2014: ťuhýk šedý (Lanius excubitor): 13.1.1969 Rychnovek
319/2014: turpan černý (Melanitta nigra): 21.11.1966 Jaroměř
64/2014: včelojed lesní (Pernis apivorus): 28.8.1971 Heřmanice u Jaroměře
65/2014: včelojed lesní (Pernis apivorus): 2.7.1995 Dvůr Králové
66/2014: včelojed lesní (Pernis apivorus): 3.6.1988 Heřmanice u Jaroměře
369/2014:  vodouš bahenní (Tringa glareola): 25.4.1973 Rozkoš; úhyn při kroužkování, ornitologové z Ostravy
367/2014:  vodouš kropenatý (Tringa ochropus): 25.4.1973 Rozkoš; úhyn při kroužkování, ornitologové 

z Ostravy 
368/2014: vodouš kropenatý (Tringa ochropus): 6.5.2001 Vlkov
364/2014: vodouš rudonohý (Tringa totanus): 13.9.1960 Jaroměř 
357/2014: vodouš šedý (Tringa nebularia): 25.4.1983 Dolany u Jaroměře 
358/2014: vodouš šedý (Tringa nebularia): 29.8.1993 Jaroměř
359–361/2014:  vodouš šedý (Tringa nebularia): 25.4.1973 Rozkoš; úhyn při kroužkování, ornitologové 

z Ostravy
362/2014: vodouš šedý (Tringa nebularia): 7.4.1972 Jaroměř
363/2014: vodouš šedý (Tringa nebularia): 11.4.1971 Jásenná
365/2014: vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis): 23.4.1971 Králova Lhota u Jaroměře 
366/2014: vodouš tmavý (Tringa erythropus): 13.5.1969 Králova Lhota u Jaroměře 
48/2014:  volavka bílá (Ardea alba): 3.9.1993 Jaroměř; 2 ex. nalezeny pod dráty el. vedení, druhý kus spálen 

k nepotřebě 
49/2014:  volavka bílá (Ardea alba): 22.11.1998 Rozkoš; nalezena rybáři zmrzlá, přeražené obě nohy, pravdě-

podobně od broků
251/2014:  vrána černá (Corvus corone): 25.2.2000 Jaroměř. Nalezena na louce, je to první vrána černá 

o které vím z okolí Jaroměře. V roce 1996 zastřelil hajný křížence vrány černé a šedé. 
252/2014: vrána šedá (Corvus cornix): 10.4.1994 Jaroměř
128/2014: výr velký (Bubo bubo): 30.12.1992 Choustníkovo Hradiště
129/2014: výr velký (Bubo bubo): 16.1.2000 Smiřice; úhyn na drátech el. vedení
130/2014: výr velký (Bubo bubo): 17.1.2001 Nový Ples u Jaroměře
131/2014: výr velký (Bubo bubo): 18.1.1971 Havlíčkův Brod
306/2014:  zrzohlávka rudozobá (Netta rufina): 26.9.1998 Králova Lhota (F); nalezena na výřadu při honu 

na kachny
307/2014: zrzohlávka rudozobá (Netta rufina): 19.2.2003 Martinkovice u Broumova
308/2014: zrzohlávka rudozobá (Netta rufina): 14.1.2006 Broumov
502/2014: zvonohlík zahradní (Serinus serinus): 1.2.1981 Jaroměř (zřejmě zmrzlý)
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386/2014: žluna šedá (Picus canus): 17.12.1971 Pardubice
390/2014: žluna šedá (Picus canus): 14.2.2001 Jaroměř
392/2014: žluna zelená (Picus viridis): 6.11.1968 Jaroměř (M); chycena krahujcem
419/2014: žluva hajní (Oriolus oriolus): 6.6.1970 Jaroměř (F)
420/2014: žluva hajní (Oriolus oriolus): 27.5.1994 Jaroměř 
421/2014: žluva hajní (Oriolus oriolus): 22.5.1980 Jaroměř (M)
422/2014: žluva hajní (Oriolus oriolus): 25.5.1982 Rychnovek u Jaroměře
423/2014: žluva hajní (Oriolus oriolus): 20.5.1987 Jaroměř (M)

druh / species n

Potáplice severní (Gavia arctica) 2
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 2
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 2
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2
Bukáč velký (Botaurus stellaris) 1
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 3
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2
Volavka bílá (Ardea alba) 2
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 2
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 1
Husa polní (Anser fabalis) 4
Husa běločelá (Anser albifrons) 4
Kachnička hřívnatá (Chetonetta jubata) 1
Husovec strakatý (Anseranas semipalmata) 1
Husice liščí (Tadorna tadorna) 1
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 1
Berneška velká (Branta canadensis) 1
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 2
Berneška tmavá (Branta bernicla) 1
Hvízdák euroasijský (Anas penelope) 6
Kopřivka obecná (Anas strepera) 4
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 7
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 4
Čírka modrá (Anas querquedula) 3
Čírka obecná (Anas crecca) 7
Čírka kropenatá (Anas flavirostris) 1
Kachnička šedoboká (Callonetta leucophrys) 2
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 3

druh / species n

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 3
Kachnička karolínská (Aix sponsa) 1
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 1
Polák velký (Aythya ferina) 2
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 5
Polák malý (Aythya ferruginea) 1
Hohol severní (Bucephala clangula) 4
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 2
Morčák velký (Mergus merganser) 4
Morčák bílý (Mergus albellus) 2
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 2
Turpan černý (Melanitta nigra) 1
Kajka mořská (Somateria mollisima) 3
Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala) 1
Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) 1
Sup indický (Gyps indicus) 1
Sup bengálský (Gyps bengalensis) 1
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 4
Luňák červený (Milvus milvus) 2
Orlovec říční (Pandion haliaeetus) 1
Moták pochop (Circus aeruginosus) 16
Moták pilich (Circus cyaneus) 8
Moták lužní (Circus pygargus) 3
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 12
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 15
Káně lesní (Buteo buteo) 13
Káně rousná (Buteo lagopus) 5
Káně Harrisova (Parabuteo unicinctus) 1

Tab. 2. / Tab. 2: Počet získaných jedinců u jednotlivých druhů. / Number of specimens in individual species.
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druh / species n

Orel křiklavý (Aquila pomarina) 1
Orel stepní (Aquila rapax) 1
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 4
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 6
Poštolka vrabčí (Falco sparverius) 1
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 2
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 22
Raroh velký (Falco cherrug) 16
Raroh lovecký (Falco rusticolus) 2

Raroh velký × lovecký  
(Falco cherrug × rusticolus)

5

Sokol stěhovavý × raroh velký  
(Falco peregrinus × cherrug)

2

Raroh jižní (Falco biarmicus) 3
Raroh lagar (Falco jugger) 1
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 2
Orebice horská (Alectoris graeca) 1
Orebice rudá (Alectoris rufa) 2
Koroptev polní (Perdix perdix) 3
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 3
Křepel kalifornský (Callipepla californica) 1
Koroptev korunkatá (Rollulus roulroul) 1
Kur bambusový (Bambusicola thoracica) 1
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 2
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 2
Drop hřívnatý (Chlamydotis macqueenii) 1
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 4
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 3
Chřástal polní (Crex crex) 1
Lyska černá (Fulica atra) 1
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 2
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 2
Kulík říční (Charadrius dubius) 2
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 2
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 1
Jespák rezavý (Calidris canutus) 1
Jespák bojovný (Philomachus pugnax) 3
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 1
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 2
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 3

druh / species n

Koliha velká (Numenius arquata) 2
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 8
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 1
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 2
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 1
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 1
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 5
Alkoun úzkozobý (Uria aalge) 1
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 1
Racek bouřní (Larus canus) 2
Racek chechtavý (Larus ridibundus) 1
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 6
Rybák černý (Chlidonias nigra) 1
Holub doupňák (Columba oenans) 1
Holub hřívnáč (Columba palumbus) 1
Holub korunkatý (Ocyphaps lophotes) 1
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 2
Sova pálená (Tyto alba) 2
Sovice sněžná (Bubo scandiacus) 5
Výr velký (Bubo bubo) 5
Výreček malý (Otus scops) 2
Sýček obecný (Athene noctua) 3
Sýc rousný (Aegolius funereus) 5
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 4
Kalous ušatý (Asio otus) 3
Kalous pustovka (Asio flammeus) 2
Puštík obecný (Strix aluco) 4
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 1
Rorýs obecný (Apus apus) 3
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 4
Vlha pestrá (Merops apiaster) 6
Vlha modrolící (Merops persicus) 1
Vlha zelenočelá (Merops bullocki) 1
Dudek chocholatý (Upupa epos) 1
Mandelík fialovoprsý (Coracias caudata) 1
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 1
Žluna šedá (Picus canus) 2
Žluna zelená (Picus viridis) 3
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 8
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 2
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druh / species n

Datel černý (Dryocopus martius) 3
Timálie čínská (Leiothrix lutea) 1
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 5
Skřivan polní (Alauda arvensis) 4
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 3
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 1
Linduška lesní (Anthus trivialis) 1
Konipas horský (Motacilla cinerea) 1
Konipas bílý (Motacilla alba) 3
Brkoslav severní (Bombicilla garrulus) 5
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 2
Střizlík obecný (Troglodytes troglodytes) 3
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 3
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 5
Slavík modráček (Luscinia svecica) 3
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 4
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 1
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 2
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) 2
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 3
Kos černý (Turdus merula) 4
Kos horský (Turdus torquatus) 3
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 4
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 2
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1
Šáma bělořitná (Copsychus malabaricus) 1
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 2
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 1
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 2
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 6
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 3
Králíček obecný (Regulus regulus) 1
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 2
Sýkora babka (Parus palustris) 1
Sýkora modřinka (Parus caeruleus) 5
Sýkora koňadra (Parus major) 5

druh / species n

Brhlík lesní (Sitta europaea) 3
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 1
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 6
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 4
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 3
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 3
Sojka zlověstná (Perisoreus infaustus) 1
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 3
Straka obecná (Pica pica) 2
Straka modrá (Cyanopica cyanus) 1
Kavka obecná (Corvus monedula) 1
Havran polní (Corvus frugilegus) 1
Vrána černá (Corvus corone) 1
Vrána šedá (Corvus cornix) 1
Krkavec velký (Corvus corax) 2
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 4
Špaček růžový (Pastor roseus) 1
Vrabec polní (Passer montanus) 6
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 7
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 5
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 2
Kanár „domácí“ (Serinus „canaria“) 5
Zvonek zelený (Carduelis chloris) 5
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 7
Čížek lesní (Carduelis spinus) 2
Konopka žlutozobá (Carduelis flavirostris) 4
Čečetka zimní (Carduelis flammea) 2
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 5
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 7
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 4
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 2
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 4

Celkem/Total  629 ks


