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Vyhlášena: nařízením vlády č. 26/2005 Sb. ze dne 15.12.2004 (ve sbírce zákonů 
zveřejněno 13.1.2005)

Rozloha: 9575,6 ha 

• les: 6354,6 ha (66%)

• zemědělská půda 2637,2 ha (28%)

• [vodní plochy, toky, mokřady 196,4 ha (2%)]

Mokřad mezinárodního významu (RS09 Mokřady Dolního Podyjí)

Biosférická rezervace UNESCO (BR Dolní Morava)

Návrh – CHKO Soutok (2009)

Evropsky významná lokalita (EVL Soutok – Podluží)

4 MZCHÚ („rezervace“) – Ranšpurk, Cahnov-Soutok, Skařiny, Stibůrovská jezera

Ptačí oblast (SPA) Soutok-Tvrdonicko:



Ptačí oblast (SPA) Soutok-Tvrdonicko:



Ptačí oblast (SPA) Soutok-Tvrdonicko:

Zjištěno cca 250 druhů ptáků

z toho přes 140 hnízdících

10 hnízdících druhů dravců

Řada druhů zde hnízdí v nejpočetnějších 
populacích nebo nejvyšších hustotách v 
rámci celé ČR 

(orel královský, luňák červený a hnědý, včelojed lesní, strakapoud 
prostřední, žluna šedá, lejsek bělokrký…)



Ptačí oblast: předměty ochrany – 9 druhů:

čáp bílý

včelojed lesní

luňák hnědý

luňák červený

raroh velký

ledňáček říční

strakapoud prostřední

žluna šedá

lejsek bělokrký



Čáp bílý (Ciconia ciconia, Weißstorch)

předmět ochrany PO, 30 – 40 párů, ↓



Čáp černý (Ciconia nigra, Schwarzstorch)

3 – 4 páry, ↓



Volavka popelavá (Ardea cinerea, Graureiher)

3 kolonie (Sekulská Morava, Skařiny, 
Tvrdonice), cca 150 (-200) párů, ↓



Husa velká (Anser anser, Graugans)

do 10 párů, ↓



DRAVCI (Accipitriformes, Raubvögel)



Orel královský (Aquila heliaca, Kaiseradler)

Od r. 1998, do r. 2008 jediné hnízdiště v ČR, 1-3 páry, nyní 2 páry



Orel mořský (Haliaeetus albicilla, Seeadler)

první hnízdní pokus: jižní Morava 1984, Soutok 1988, 
pravidelně úspěšně hnízdí od 2005, 2013 3 páry (celý 
okres Břeclav 6 párů)

zimování: Soutok až 40 ex.



Včelojed lesní (Pernis apivorus, Wespenbussard)

předmět ochrany PO, 10 - 15 párů, trend ? = nebo ↑



Luňák hnědý (Milvus migrans, Schwarzmilan)

předmět ochrany PO, 10 - 15 párů, trend = až ↓



Luňák červený (Milvus milvus, Rotmilan)

předmět ochrany PO, 10 - 15 párů, trend = až ↑

podzimní nocoviště až 140 ex., zima až 120 ex.



Raroh velký (Falco cherrug, Sakerfalke)

předmět ochrany PO, 4 - 0 párů (2012 a 2013: 0), trend ↓



Chřástal polní (Crex crex, Wachtelkönig)

10 – 30 volajících samců, návrat po roce 1994, fluktuuje



Holub doupňák (Columba oenas, Hohltaube)

cca 20 párů, v okolí PO zimoviště – až 1700 ex., trend = nebo ↑



Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius, 
Mittelspecht)

předmět ochrany PO, cca 400 párů, trend ↓



Žluna šedá (Picus canus, Grauspecht)

předmět ochrany PO, cca 30 párů, trend ↓



Datel černý (Dryocopus martius, Schwarzspecht)

cca 30 - 35 párů, trend ↓



Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis, 
Halsbandschnäpper)

předmět ochrany PO, cca 1500 - 2000 párů (z toho cca 700 v 
umělých hnízdních budkách), trend ? = nebo ↓



DRUHY VÝZNAMNÉ Z POHLEDU 
POVODÍ MORAVY, s.p.

Ledňáček říční (Alcedo atthis, Eisvogel)

předmět ochrany PO, 3-22 párů, výrazně fluktuuje



DRUHY VÝZNAMNÉ Z POHLEDU 
POVODÍ MORAVY, s.p.

Kulík říční (Charadrius dubius, Flußregenpfeifer)

jednotlivé páry, trend ? =



DRUHY VÝZNAMNÉ Z POHLEDU 
POVODÍ MORAVY, s.p.

Pisík obecný (Actitis hypoleucos, Flußuferläufer)

? 4 – 5 párů, trend ? =



DRUHY VÝZNAMNÉ Z POHLEDU 
POVODÍ MORAVY, s.p.

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus, Waldwasserläufer)

? jednotlivé páry, trend ? stabilní



DRUHY VÝZNAMNÉ Z POHLEDU 
POVODÍ MORAVY, s.p.

Břehule říční (Riparia riparia, Uferschwalbe)

20 – 140 párů (Dyje), fluktuuje

Česká společnost ornitologická – Pták roku 2013



Ř. Bečva, Grymov – Osek nad Bečvou (foto P. Heneberg)



Ř. Morava mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem (foto Z. Kučera)



DRUHY VÝZNAMNÉ Z POHLEDU 
POVODÍ MORAVY, s.p.

DRAVCI (Accipitriformes, Raubvögel)
Některé druhy vzácných dravců hnízdí přímo u inundační hráze nebo v její blízkosti

(např. orel královský – Soutok 2011-2013, orel mořský – Kančí obora 2012-2013)



Poděkování:

Všem fotografům za poskytnutí fotografií, 
zejména pak Tomáši Bělkovi, Vladimíru 
Gahurovi a Jozefu Chavkovi.



Děkujeme za pozornost

David Horal

david.horal@seznam.cz




