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Podle informace Petra Kuny ze Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko budou počátkem
července uzavřeny některé horolezecké oblasti v Adršpašských skalách.

V letošním roce zahnízdil koncem března sokol stěhovavý v Adršpachu v oblasti Panoptikum.
Podle všeho však došlo z dosud nezjištěných důvodů ke ztrátě snůšky. Sokoli ale zahnízdili
koncem dubna znovu, tentokrát v oblasti Jezerka ve skalní dutině, která je přímo otočená
směrem k Milenecké hoře. Nejsou rušeni pohybem turistů, ani hlukem na turistické cestě dole v
soutěskách, ale silně reagují na pohyb osob ve výšce nejen v oblasti Jezerka a Panoptikum,
kde je horolezcká činnost povolena od 1. července. Plaší je i pohyb osob po skalách v
jihovýchodních částech oblastí Ostrov a Milenecká hora. Tyto lezecké oblasti jsou přitom
obvykle přístupné k horolezecké činnosti již od 1. května. Jedná se zejména o atraktivní věže
Krakonošův Zub, Čertův Most či Zrzek. V těchto lokalitách v současnosti není možno
provozovat horolezeckou činnost, protože by tak byla porušena podmínka, podle které není
možné horolezckou činností rušit hnízdící ptáky. Toto území je označeno cedulkami zákaz
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vstupu na přístupových stezkách, na místě je také stráž přírody, která upozorňuje lezce nebo
turisty, kteří vstupují mimo značené stezky prohlídkového okruhu.

S ohledem na to, že čerstvě vylíhnutá mláďata byla v oblasti Jezerka zaregistrována 24.
května 2011 a obvyklá doba od vylíhnutí do vylétnutí je 42 dnů, očekává se, že sokoli budou
mláďata vyvádět okolo 3. července.

Petr Kuna vyzývá návštěvníky Adršpašských skal: "Moment prvního výletu z hnízdní dutiny je
pro mladé sokoly kritický. Stává se, že při výletu přecení své síly a nejsou schopni se vrátit do
okolí hnízda, pobíhají po zemi v soutěskách a rodiče je ještě dokrmují. Proto je možné, že
lezecká oblast Jezerka, přilehlá část Panoptika, Ostrova a Milenecké hory bude pro
horolezeckou činnost uzavřena i několik prvních dní v červenci. Byli bychom rádi, kdyby
horolezci toto mimořádné omezení pochopili a vyšli vstříc požadavkům stráže přírody v místě.
Jsme opravdu rádi, že po loňském nezdaru je šance, že letos budou na Broumovsku vyvedena
mláďata sokola ze dvou hnízd. Jedním z nich je právě toto na Jezerce."

Foto Jiří Spíšek
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