
Během loňských výprav po olomouckých sídlištích jsme měli možnost 
sledovat příběh, na jehož začátku se zdálo, že hlavní postavou je 
jen zbloudilý a osamocený sameček výrečka malého. Jaké bylo 
naše překvapení, když se celá událost uzavřela dvěma povedenými 
rodinkami, které zvládly úspěšně vyvést nejméně pět mláďat (Ptačí 
svět 4/2021: 6). Vyjde další pokračování? Možná ano – výrečci už 
se totiž v Olomouci letos objevili, skoro na den přesně jako loni, 
dokonce rovnou celý pár a k tomu další, dosud nespárovaný samec. 
Jestli se podaří hnízdění prokázat i v tomto roce, může záviset 
i na vás, milí čtenáři!

Zapojíte se letos do výrečkobraní i vy?
Více uší více slyší. Jelikož výrečci snadno unikají pozornosti, je do jejich 
monitoringu žádoucí zapojit co nejvíce dobrovolníků. Jak tedy pomoci 
výzkumu rozšíření výrečka malého v Česku a stát se „výrečkobrancem“? Stačí 
se rozhlížet kolem sebe, bedlivě poslouchat a hlavně zveřejňovat své nálezy. 

Pokud jste z Olomouce, můžete se zaměřit jak na oblasti loňských 
hnízdišť (hotel Flora a ZŠ Stupkova), tak na úplně nové lokality, kde by 
se výreček mohl objevit. Pokud bydlíte jinde, nezoufejte. Rádi bychom 
odhalili přítomnost výrečků a jejich možná hnízdění i jinde. Vyšší šance 
na nalezení výrečka bude nejspíše ve městech a vesnicích na jižní Moravě 
a Hané, ale budeme vděční za hlášení ze všech koutů Česka. Ostatně loni 
byl výreček zastižen například i v Českých Budějovicích. 

Výzkum prováděný ve městě je nenáročný. Stačí od dubna do srpna 
v noci poslouchat z otevřeného okna, během procházky se psem nebo při 
návratu z restaurace. Můžete si i vytyčit body napříč městem a na každém 
mít určitou dobu uši v pozoru. Několikrát za sezonu také vyhlásíme 
hromadná výrečkobraní. Každý dobrovolník si vybere lokalitu a v námi 
stanovený den a čas (většinou 1–2 hodiny po setmění) bude špicovat 
uši. Pokud výrečka nezaznamená, pustí pak na konci sledování krátkou 
nahrávku jeho hlasu, kterou se pokusí ověřit, zda na lokalitě není jedinec, 
který se spontánně neozval. Pokud výrečci zahnízdí, oceníme záznamy 
o aktivitě rodičů i mláďat, například přesné časy příletů a odletů, krmení 
mláďat, typ potravy apod. (i foto či video). 

Svá pozorování můžete buď vkládat do veřejných databází (Avif, eBird, 
NDOP), nebo je zasílat přímo nám na e-mail či vyplnit jednoduchý for-
mulář na vyrecci.unas.cz, kde najdete i kontakty a důležité informace. 
Pozor, i negativní záznam („hodinu jsem obcházel lokalitu a výreček se 
neozval“) je cenná informace! 

A nakonec důležité upozornění: ačkoliv se loni výrečci ukázali být pěkně 
otrlými, je lepší zachovat opatrnost a rušit je co nejméně. Nepouštějte 
proto, prosím, nahrávky hlasu u případných hnízdišť a ptáky foťte pouze 
bez použití blesku. Výrečkům zdar!  C�Lenka Harmáčková

Přijďte prozkoumat mokřadní ptačí ráj Kozmické louky!

Těšíme se na vaši návštěvu.

Zřizovatelé rezervace Kozmické ptačí louky  
nabízejí členům ČSO možnost účastnit se  
komentované prohlídky v těchto termínech:

Jarní prohlídka v hnízdní době:  

11. června 
Pozorování ptactva ze čtyř ptačích pozorovatelen 
s doprovodem a komentářem.

Podzimní prohlídka v mimohnízdním období: 

1. listopadu 
Pozorování ptactva v rezervaci včetně prohlídky 
vnitřních prostor s komentářem. 

Svou účast prosím oznamte pět dnů  
před stanoveným termínem na tel. čísle 
777 400 682 nebo na e-mail slabejova@semix.cz.

Sraz vždy v 9:00 hod. na místě zvaném 
„U Kolečkova mlýna“ na silnici spojující  
obce Kozmice a Jilešovice.
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Osenice šťovíková byla nejčastější položkou na výreččím menu. Snímek ze série, která 
letos získala „Speciální cenu Czech Photo za mimořádný projekt“. Celou sérii i všechny 
články o loňském prvním výrečkobraní najdete volně na tomasgrim.com. 
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