Výzkumný terénní víkend Rychlebské hory 2022
Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO uspořádá pro své
členy a příznivce Výzkumný terénní víkend (VTV), jehož hlavním cílem bude
monitoring lejsků malých v Rychlebských horách. Rychlebské hory jsou magickým pohořím
na severu Olomouckého kraje, turisty zatím dosud ne úplně objeveným a ornitology ne úplně
prozkoumaným. Proto nás při této pionýrské výpravě čeká mnoho dobrodružství. Cesty nás
povedou skrze lesní hvozdy, hluboká údolí i malebnými vesničkami a zemědělskou krajinou.
Romantická chata Plch dozajista skrývá své kouzlo a příjemné povídání u ohně umožní
vyměnit spoustu zkušeností a navázat nová přátelství. Získané výsledky pomohou poodhalit
výskyt chráněných druhů v této oblasti a pomoci v jejich ochraně. Vítáni jsou jak zkušení, tak
začínající ornitologové, kteří se mohou přiučit novému…

Kdy? Pátek až neděle 27. – 29. května 2022
Program:
Pátek: Předpoklad příjezdu prvních účastníků je během pátečního odpoledne, na chatě bude
služba cca od 17:00. Přibližně ve 20:00 snad už budeme na chatě všichni, rozdělíme si trasy
na sobotní monitoring a případně podnikneme kratší výlet po okolí nebo posedíme u ohně.
Sobota: V ranních hodinách vyrazíme na přidělené mapovací linie, na nichž se budou
zaznamenávat hlavně lejsci malí, ale i další druhy ptáků. V odpoledních hodinách budeme
diskutovat, dospávat a proběhnou ukázky odchytu ptáků. Po setmění mohou zájemci
podniknout vycházku s cílem zjistit chřástala polního.
Neděle: V dopoledních hodinách lze dospávat anebo se vypravit na kratší či delší výlet po
okolí. Odjezd účastníků očekáváme okolo poledne.

Co zajímavého se dá vidět?
V hledáčku akce je lejsek malý, který by se mohl vyskytovat v zachovalejších starších
porostech. Kde ale přesně, nevíme – to budeme zjišťovat právě na této akci. Druhým cílem je
prokázat hnízdění puštíka bělavého, uralky se sem tam v Rychlebských horách objeví, ale
hnízdo se zde dosud nikomu nalézt nepodařilo. Rozhodně zajímavým a žádaným zpestřením
akce by byl záznam budníčka zeleného, jestli se tohoto „ducha“ však podaří někomu
zaslechnout, nemůžeme slíbit. Dále se můžeme těšit na bučinové druhy ptáků, jako lejsky
bělokrké, holuby doupňáky, datly černé, žluny šedé a další. Je pravděpodobné, že nás svou
přítomností poctí skorec vodní, čáp černý, nebo třeba i večerní návštěva puštíka. Na loukách
pak dost možná zaslechneme chřástala polního nebo křepelku. Radost nám ale mohou
udělat i další druhy zvířat (třeba i vlci!) anebo zajímavé květiny. Jedná se ale o
„objevitelskou“ akci, nechme se tedy překvapit.

Ubytování
Ubytování je zajištěno na lovecké chatě Plch v přírodní rezervaci Račí Údolí nedaleko
Javorníka (GPS: 50.3446667N, 16.9522500E, Chata Plch - Arcibiskupské lesy a statky
Olomouc s.r.o. (alsol.cz)). V budově je pět postelí, ostatní účastníci budou spát na
karimatkách v podkroví nebo na verandě. Budova je vytápěna kamny, elektřina ani
hygienické zařízení zde není. Kapacita lidí je omezena na cca 20, proto neváhejte
s přihláškami! Ubytování je zdarma.

Doprava
Vlak – Nejbližší vlakové zastávkou je Javorník ve Slezsku. Odtud je to asi 9 km pěšky po
cyklostezce 6044 ve směru na Račí údolí.
Bus – Nejbližší autobusové zastávky jsou „Uhelná, Nové Vilémovice, konečná“ – odtud pěšky
cca 6 km po cyklostezce 6044 a „Javorník, Travná, Konečná“, odtud je to k chatě cca
5,6 km po modré turistické značce. Ta se na rozcestí „Rozhraní“ napojí na cyklostezku
6222, která Vás dovede k chatě.
Auto – Možno dojet až k místu ubytování. V případě většího množství aut bude třeba je
nechat v některé z blízkých obcí – pokud plánujete dojet autem, oznamte to, prosím,
v přihlášce.
Po předchozí domluvě je možno pro účastníky dojet autem na některou z uvedených či
jiných blízkých zastávek.

Stravování
Jídlo si zajišťuje každý sám. V chatě je možné vařit na plynovém vařiči, voda je kousek od
chaty ve studánce. Nejbližším větším městem je Javorník, proto množství sbaleného jídla
nepodceňujte! Lahvové pivo zajistí organizátoři.

Co si vzít s sebou
Vlastní jídlo a pití, osobní léky, spacák, karimatka, dobré terénní oblečení, zvláště pevnou a
nepromokavou obuv, pláštěnku (může pršet!), dalekohled, psací potřeby, čelovku, GPS
navigaci s možností záznamu bodů (stačí v telefonu) nebo turistickou mapu lokality, výhodou
je přehrávač s hlasy ptáků.

Další informace a kontakt:
Na akci se, prosím, přihlašujte nejpozději do 25. 5. 2022 K. Ševčíkové. 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
Daniel Křenek, e-mail: dendrocopos@seznam.cz, tel.: 776 322 719

Orientační mapa:

Terénní základna:

