TOVAČOVSKÉ RYBNÍKY A JEZERA/JEZERNÍ VYCHÁZKA

SEZNAM DRUHŮ A MĚSÍCE
VÝSKYTU
morčák velký: XI.–III.
kormorán velký: celoročně
volavka popelavá: celoročně

243

a usedající na hladinu jezera, velkým zážitkem. Spolu s racky sem zaletují nocovat také
morčáci velcí z toku řek Moravy a Bečvy.
V tomto období můžete vidět také některé
další severské návštěvníky jako potáplice
malé a severní. Zimují zde potápky roháči,
kormoráni využívají hladinu k zastávce před
odletem na nocoviště.

zimující racci: XI.–III.
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ORNITOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI
Hladina pískovny má dvě tváře. Pro tu
letní jsou typickým rysem hnízdící rybáci
obecní. Můžete je zde pozorovat na umělých ostrůvcích od dubna do srpna, nejlépe
z pozorovatelny na jihozápadním okraji
jezera. Léto je pro vycházku jistě příjemnější
než chladnější část roku, i když přicházíte
o hejna zimujících ptáků. Naproti tomu ale
můžete pozorovat druhy přeletující k rezervaci Zástudánčí. V porostech mladých dřevin zde hnízdí ťuhýk obecný, pěnice hnědokřídlá, hrdlička divoká i mnozí běžní pěvci. Po
krátké pozdně letní pauze po odletu rybáků
ukazuje pískovna svou podzimní a zimní tvář.
Hladina ožije stovkami kachen řady druhů,
mezi kterými nechybějí ani turpani nebo
hoholky lední, a také kormorány velkými
a racky. Ti sem zalétají na nocoviště, jedno
z největších na Moravě. Návštěva v tuto dobu
je mnohdy náročná – nízké teploty, otevřený
terén nechránící před severními větry, brzká
tma. Výsledky pozorování ptáků však vynahradí i tyto nepříjemnosti. Před setměním
nebo za úsvitu tak můžete pozorovat stovky
racků bouřních, chechtavých nebo bělohlavých. Mezi nimi občas racky stříbřité, středomořské a žlutonohé. I když určit jednotlivé druhy za špatných světelných podmínek
a z velké dálky je často nemožné, je pohled
na hejna racků, přilétající z okolních polí
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ťuhýk obecný: V.–VIII.
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ledňáček říční: celoročně
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hrdlička divoká: IV.–IX.

TRASA VYCHÁZKY
Po příjezdu ze silnice od Tovačova odbočte
za jedinečným technickým dílem, kovovým
mostem přes řeku Bečvu, doprava a po
pevné komunikaci dojedete na parkoviště
nedaleko pozorovatelny. Než zamíříte
nahoru, doporučuji prohlédnout si místo soutoku Moravy a Bečvy a okraj rezervace
Zástudánčí. Až se dostatečně pokocháte
hnízdícími rybáky na ostrůvcích, projděte
pěšky po cestě zpět k silnici, kde můžete
pozorovat ptáky v porostech mladých borovic a na břehu Bečvy. V zimě tato procházka
může sloužit k prohlédnutí pískovny z jiného
úhlu a k pozorování přilétajících morčáků
velkých, racků a kormoránů.
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rybák obecný: IV.–IX., hnízdění hlavně
VI.–VII.
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