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Hromádko M. a kol.
PTÁCI ORLICKÝCH HOR

Zaèátkem února vydalo obèanské sdru�ení
LIBRI v Dobrém dlouho oèekávanou odbor-
nou ornitologickou publikaci Ptáci Orlických
hor s atlasem hnízdního roz�íøení. Zpracování
publikace je dílem autorù Miloslava Hromád-
ka, Kamila Èiháka, Vìry Hromádkové a Jiøího
Porkerta. Finanènì se podílel Krajský úøad Krá-
lovéhradeckého kraje v Hradci Králové, Agen-
tura ochrany pøírody a krajiny ÈR v Praze,
Správa ochrany pøírody v Praze, Mìsto Rych-
nov nad Knì�nou, Villa Nova Uhøínov, støedis-
ko experimentální archeologie Uhøínov pod
De�tnou, A Rocha � køes�ané chrání pøírodu Èes-
ká Skalice, SportProfi s.r.o. De�tné v Orlických
horách, JECH CZ s.r.o. Dobru�ka, PZP KOM-

PLET a.s. Semechnice, SHOCart s.r.o. Zádveøice a �elezárny Velký �enov
s.r.o.

Údaje v publikaci jsou prvním souborným zpracováním ptákù Orlic-
kých hor. Na 380 stranách jsou zpracovány údaje o 211 druzích ptákù
zji�tìných na území Orlických hor. Nejedná se pouze o hnízdící druhy, ale
i o druhy protahující a zimující. Nejèerstvìj�ím údajem je zji�tìní pøeletu
hejna 47 hus bìloèelých nad Bedøichovkou ze dne 27.10.2005, co� je
novì zji�tìný druh pro Orlické hory. Druhy jsou øazeny podle systému.
Jejich jména jsou uvedena v èe�tinì, latinì, pol�tinì, nìmèinì a angliètinì.
U ka�dého druhu je heslovitì popsaná struèná charakteristika výskytu.
Následuje podrobnìj�í hodnocení výskytu druhu v ÈR, pøípadnì poznám-
ky z biologie druhu. Ve zkratce jsou uvedeny ochranné normy k danému
druhu a pak komentáø k výskytu druhu v Orlických horách, vèetnì vý�-
kového roz�íøení. U nìkterých druhù je uveden vývoj poèetnosti. Nìkteré
druhy jsou také vyobrazeny na perokresbách Milana Maceèka a Jiøího
Porkerta. V závìru publikace je uveden seznam ptákù, místopis Orlic-
kých hor a rejstøíky druhù podle vý�e uvedených jazykù. Nedílnou sou-
èástí publikace je barevná pøíloha, kde jsou uvedeny základní biotopy
výskytu ptákù v Orlických horách a mapa se zákresem kvadrátové sítì.

Publikaci lze zakoupit v prodejnách knihy v regionu, pøípadnì ob-
jednat na adrese obèanského sdru�ení LIBRI, 517 93 Dobré, pøípadnì na
e-mailu: libri.dobre@centum.cz za cenu 150 Kè. Pøi zasílání po�tou bude
pøipoèítáno po�tovné a balné.
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