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Zpravodaj 
 

Na podzimní schůzi jsme se z časových důvodů nedostali k diskusi 
kolem zpravodaje pobočky. Po schůzi výbor probral otázku redakční rady 
a akceptoval mě co by odpovědného za přípravu zpravodaje. Základní 
představa výboru je, aby vypadal obstojně. 

Zpravodaj by mohl mít podobu dosavadních zpráv ČSO. Měli bychom 
si stanovit pevné termíny uzávěrky a vydání, aby členové dostávali 
informace pravidelně a aby přispěvatelé počítali s tím, že pokud nepošlou 
příspěvek včas, vyjde až v příštím čísle. Navrhuji uzávěrky 31.01. a 15.08. 
s tím, že jarní číslo vyjde kolem 15.02 a podzimní do 07.09.. Jak se nám to 
bude dařit ukáže čas. Podoba a především úroveň obsahu skutečně závisí 
na ochotě každého z Vás podělit se o výsledky své terénní práce. Podívám-li 
se na jmenný seznam členů pobočky, mnoho psavců mezi námi není. 
Nicméně každý se věnuje nějaké aktivitě a ačkoliv se někomu může zdát, že 
není ničím výjimečná, může být pro mnohé inspirací. Zejména pro ty, kteří 
s ornitologií začínají a hledají svou cestu, do čeho se zapojit, jakým směrem 
se ubírat. 

S konečnou úpravou hodně pomohl Dr. M. Honců, proto jemu a také 
všem, kteří jakkoliv přispěli a zasloužili se o to, že jsem při kompletaci 
nemusel „vařit z vody“, patří poděkování. 

       I. Svoboda 
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Schůze pobočky 

 
 Přestože účast na schůzích je co do počtu účastníků přibližně stejná, 
je potěšitelné že přibývá členů, kterým stojí za to svou nepřítomnost včas 
omluvit. Na společnou podzimní schůzi si však kolem padesáti procent členů 
ještě cestu nenašlo. Rozptýlená a ne velká členská základna na rozsáhlém 
území byla důvodem organizovat jarní schůze ve spádových oblastech 
jednotlivých regionů.  

Termíny jarních schůzí 
 

Oblast  datum Čas místo konání 
ČESKÁ LÍPA  Čt. 23.02.2006 16.00 zasedací síň Vlast. muzea a galerie v České Lípě 
LIBEREC  Pá. 10.03.2006 17.00 přednáškový sál Severočeského muzea v Liberci 
MĚLNÍK  St. 15.03.2006 17.00 kavárna Regionálního muzea na Mělníku 
ÚSTÍ n/ LABEM     

 

Z oblasti Klášterce n/Ohří, Kadaně a Chomutovska organizátora 
pravidelných setkání a jarní schůze zatím nemáme. 

SvI 
 

 
Zápis z výroční schůze Severočeské pobočky České společnosti 

ornitologické 
 
Schůzka se uskutečnila 12.11.2005 v zasedací síni Vlastivědného muzea a 
galerie v České Lípě.  
 

Schůzky se zúčastnili ornitologové: Ing. P. Benda, J. Brožek, J. Círl, 
P. Černý, Ing. L. Greguš, Dr. M. Honců, J. Hrouzek, Ing. P. Kurka, Ing. 
P. Lumpe, J. Mikšíček, M. Podhrazský, Mgr. M. Pudil, M. Rohlík, I. Svoboda, 
Vl. Süs, K. Šrubař, Ing. Z. Vitáček, J. Vondráček, J. Veselý. 
Omluveni: Mgr. St. Chvapil, E. Hauzrová, M. Horák, E. Janeček, J. Klápště, 
J. Klápšťová, M. Malý, R. Najbert, K. Novotný, M. Páleník, 
H. Patzenhauerová, J. Šimurda, ing. L. Šmídová. 
 

Schůze probíhala podle programu: 
1. Zahájení (P. Lumpe) 
2. Přehled činnosti v r. 2005 (P. Lumpe) 
3. Výzkumné projekty - vodní ptactvo, liniové sčítání, sýček, sýc rousný, 

akce pro veřejnost, „Vítání ptačího zpěvu“, „Ptačí festival“ (P. Lumpe) 
4. CES na Mělnicku i jinde (I. Svoboda) 
5. Jizerky 2005 (M. Pudil) 
6. Monitoring vzácnějších druhů ptáků na Českolipsku (M. Honců), 

v Jizerských horách (M. Pudil), v Labských pískovcích (P. Benda) 
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7. Orientační plán činnosti na rok 2006 (P. Lumpe) 
8. Zajímavá ornitologická pozorování (J. Vondráček) 
9. Přednáška, Bleskový okruh Tureckem (P. Lumpe) 
 

Schůzi zahájil předseda Severočeské pobočky ČSO P. Lumpe, který přivítal 
všechny účastníky a omluvil nižší účast rozsáhlostí území, které pobočka 
pokrývá. Současný počet členů pobočky je 83, oproti loňskému roku 
zaznamenán nárůst o 17 členů.  
 

Rekapitulace činnosti 
 

Výzkum:  
 

• mapování rozšíření a obsazenosti budek sýce rousného v Jizerských 
horách, budkové populace sýců, kontrola cca 400 budek (M. Pudil, 
J. Thelenová, P. Vonička a liberecká buňka) 

• CES - výzkum hnízdních populací ptáků metodou kroužkování 
(dlouhodobě na 5 místech - Novozámecký rybník, Žabakor, 
(J. Klápště, J. Klápšťová), Hleďsebské mokřady (I. Svoboda, 
K. Novotný, P. Lumpe) a Lhotecký rybník (J. Procházka) na Mělnicku 
a Zeměchy u Kralup n/V. (F. Novák, P. Kolman, J. Škopek) 

• kroužkování ptáků podle zaměření jednotlivých kroužkovatelů  
• zimní sčítání vodních ptáků - úseky Labe, Vltavy, Ohře a Ploučnice - 

účast min. 7 lidí 
• jednotný program sledování ptáků v ČR - sledováno 8 linií 
• zimní sčítání kání - 2 linie 
• odborná práce jednotlivých členů v pracovních skupinách 

(např.Ochrana dravců a sov, Jeřábí skupina, skupina pro výzkum 
brodivých) 

• Ciconia - čáp bílý, 158 lokalit v Čechách, 115 pull. okroužkováno 
(St. Chvapil) 

• Ciconia - čáp černý - 19 lokalit v S a Z Čechách, okroužkováno 19 
pull. (St. Chvapil) 

 

Ochrana: 
 

• hlídání okolí hnízda sokolů - nepravidelné, ale časté sledování 
hnízdní lokality sokolů na Kokořínsku 

• Projekt Alcedo, bylo vybudováno 15 umělých nor na 27 km km toku 
Labe pro ledňáčky (St. Chvapil - Ciconia) 

• práce patronátních skupin ve významných ptačích oblastech (SPAs) - 
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady, Jirerské hory, Labské 
pískovce, Doupovské hory, 



 

 
 

DOTISK Z WEBU 

5

Novodomské rašeliniště-Kovářská, vodní nádrž Nechranice, východní 
Krušné hory  

 

Práce s veřejností: 
 

• Vítání ptačího zpěvu na 7 místech zájmového území pořádáno členy 
ČSO - (Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Frýdlant, Jablonné v P., 
Liberec, Mělník, Roudnice n/L,) na dalších 4 místech pořádáno 
nečleny pobočky (Kladno, Mladá Boleslav, Rakovník, Jablonec n/N. 
(Velké Hamry) 

• Evropský ptačí festival na 5 místech - (Mělník, Česká Lípa, Liberec, 
Kadaň, Roudnice n/L.) 

• Přednášky pro školy, 2 přednášky - (P. Lumpe), 36 přednášek pro 
školy a 11 pro veřejnost - (St. Chvapil) 

    

Publikační činnost: 
• informační články o akcích v regionálním tisku 
• dva vzpomínkové články do sborníku Panurus – článek 

o ing. Kadlecovi, a další k 80-tým narozeninám Z. Jóna (J. Klápště); 
významná ptačí pozorování do Sborníku Fauna Bohemiae 
Septemtrionalis (J. Vondráček), vydání skládačky Káně lesní – poznej 
a chraň (St. Chvapil) 

• zpracovány a vytištěny Zprávy skupiny pro výzkum brodivých ptáků 
(Ciconiiformes) ČR a SR č.24/2004 

• vydání Zpravodaje Severočeské pobočky ČSO (Kominíček) 
 

Výzkumné projekty: 
St. Chvapil zpracoval přehlednou zprávu o činnosti o 13 bodech, některé 
údaje byly použity již v příslušných bodech této zprávy, z těch ostatních 
bodů vyjímáme: 

- účast na správních řízeních týkajících se ornitologie (3x)  
- fenologická pozorování - kromě obou druhů čápů, sledována 

kukačka obecná, rorýs, skřivan polní, vlaštovka obecná, 
v projektu týkající se káně lesní. např. zjištěno 11 hnízd na 
Podřipsku, sledovány zimní populace na 75 km okruhu na 
Podřipsku, provádí se zimní přikrmování u 35 ks berliček, pečuje 
se o lokality v terénu a provádí enviromentální osvěta o významu 
kání lesních.  

- ledňáček říční. Provádí se monitoring na Labi v úseku od 
Počápel do Litoměřic (35 km toku) a na Ohři s přilehlými rameny 
a tůněmi od obce Křesín po soutok s Labem u Litoměřic (35 km) 
toku. Výsledky, na Ohři v r. 2005 zjištěna 3 hnízda, na Labi 
v témž období  rovněž  3  hnízda,  z toho  2  v  umělých  norách. 
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Prováděna rovněž mediální osvěta a výchova – skládanky, 
články v tisku, přednášky a besedy. 

- monitoring úrazů ptáků elektrickým proudem, (trasa 10 km) 
- bodový monitoring sčítání ptáků – trasa podél Labe z obce Záluží 

do Roudnice n/L. 
 asi 6 km, 20 bodových zastavení ve dvou termínech: 6.5 a 28.5.. 

- konsultace, poradenství, půjčování literatury – vyčleněny čtvrtky 
od 15 do 18 hod. 

 

Jednotný program sčítání ptáků na transektech 
8 linií v kraji: Mělnicko 2 linie (P. Lumpe, K. Novotný), Liberecko 3 linie 
(M. Pudil), Děčínsko 2 linie (P. Benda), Českolipsko - minimálně 1 linie 
(P. Kurka). Akce má mnohé vypovídací faunistické hodnoty, jsou 
zaznamenány změny v počtu a ve složení ptáků. 
 

Zimní sčítání vodních ptáků (M. Podhrazský) 
Nejhůře obsazený kraj, sčítání se provádí v lednu, kdy je hlavní sčítací 
termín, kromě toho ještě také v říjnu a v dubnu. Obsazeny jednotlivé úseky, 
na Labi, Ohři, Bílině, Smědé, Nise a Ploučnici. Informace jsou zveřejněny na 
internetu. 
 

Sčítání nocovišť kormoránů 
P. Lumpe kontroluje úsek cca 500 m na Labi u Mělníka. Bývá zde mezi 100 
až 1000 kormoránů. Kontrolovány jsou rovněž 2 úseky na Labi (mezi Ústím 
a Děčínem a u Hřenska). Výskyt rovněž mezi 200 až 1000 jedinců  
(P. Benda).  Termín  nejbližšího  sčítání  stanoven  na  15-16.1.2006,  mají  
se  rozlišovat  staří  a mladé exempláře. V Praze se provádí lépe, neboť 
kormoráni se koncentrují na jednom stromě, u nás je to složitější, kormoráni 
jsou roztažení na mnohem delších úsecích. 
 

Sčítání vodních ptáků metodou 2 kontrol (P. Lumpe) 
Akci řídí Dr. P. Musil, 1x se zúčastnil P. Benda. 
 

Výzkum početnosti sýčka obecného (P. Lumpe) 
Podle výsledků r. 2005 se z pobočky aktivně zúčastnili 2 lidé - v Mělníku: 
P. Lumpe, v Děčíně - P. Benda. V Ústí n/Labem se akce zúčastňuje nečlen 
ČSO p. Pigula. Druh preferuje městská sídliště. Podle propočtů vychází 
1 pár na 100 km2. Údaj je však zkreslený neúplností dodaných podkladů. 
Účastníci schůze doplnili údaje r. 2005 o hnízdění z dalších lokalit na území 
Severočeské pobočky, například v České Lípě - 3 páry (P. Kurka) v Mimoni - 
1 pár (M. Honců) v České Kamenici - 1 pár. Sýček byl zjištěn rovněž 
v Lounech i ve Slaném.  
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Límcování hus (M. Podhrazský) 
Límcování se začalo provádět v zooparku v Chomutově - použitím 12 límců. 
Riziko: husy se nudí, pokoušejí se sundat zobákem límce, může se stát, že 
se jim zobák zaklesne za límec (v zooparku se jedna utopila). 20 ks hus 
v zooparku hnízdí. Na podzim se husy do zooparku stahují z okolí, jsou 
přikrmovány, zdržuje se tam až 100 ks. Občas odlétají, připojují se 
k prolétajícím hejnům, většina však zůstává v zooparku. Hlášení odečtů jsou 
velmi vítána. 
 

Monitoring významných druhů ptáků ve významné ptačí oblasti 
Českolipsko (M. Honců) 
V r. 2005 se monitorovalo všech 5 druhů ptáků významných pro tuto oblast, 
tj. jeřáb popelavý (na celém Českolipsku zjištěno 15 párů, z toho v SPA cca 
10 párů), slavík modráček středoevropský - 12 párů, moták pochop - 12 
párů, skřivan lesní - 10 párů a lelek lesní - 21 párů. Na monitorování se 
podílí řada spolupracovníků. 
 

Monitorování sýce rousného a tetřívka v Jizerských horách 
(M. Pudil) 
Jedná se o budkové populace sýců, kontrola cca 400 budek (provádí 
liberecká buňka).  
 

Monitoring v Labských pískovcích (P. Benda).  
Zjištěno 8 párů sokolů stěhovavých, 6 párů výra velkého, 10 párů datla 
černého a 27 samců chřástalů polních. 
 

Monitoring chřástala polního na Českolipsku (M. Honců) 
Vybrána trasa asi 60 km z České Lípy podle Ploučnice přes Hradčany na 
Mimoň, Hvězdov a Kuřivodskou střelnici. SZ větev téže linie vede z České 
Lípy na Nový Oldřichov. Průzkum zahájen r. 2005, provádí M. Honců 
a O. Roztočil. Používá se magnetofonová nahrávka, popojíždí se autem, 
vynechávají se lesní úseky. V r. 2005 zde zjištěno 21 samců chřástala 
polního. 
 

Diskuse k tomuto bodu 
1-3 páry chřástalů jsou kontrolovány u Knínic (Lovečkovice) (L. Greguš) 
Magnetofonovou nahrávkou se provokují strakapoudi prostřední v okolí 
Děčína (P. Benda) 
 

O průběh CESu na Hleďsebském mokřadu na Mělnicku (I. Svoboda) 
Jedná se o mokřad s menší rákosinou. Při této akci je zapotřebí dodržovat 
stejné parametry – t. zn. např. zahájení kroužkování 1 hod. po rozednění 
a pak souvisle 6 hodin.  Používá  se 84 m sítí, obsluhují 2 lidé. V r. 2004 zde 
bylo okroužkováno 322 ptáků 34 druhů, v r. 2005 okroužkováno 256 ptáků, 
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přitom jenom 25 ptáků zjištěno s kroužky z loňského roku. Pozoruhodný je 
odchyt rákosníka obecného s francouzským kroužkem. 
 

Informace o webových stránkách Severočeské pobočky ČSO 
(P. Černý) 
Správcem a tvůrcem stránek je P. Černý z Kralup nad Vltavou, stránky jsou 
v provozu již několik měsíců. V době schůze byla zveřejněna např. pozvánka 
na schůzi, Zpravodaj pobočky i zajímavá ornitologická pozorování. Možno 
najít na adrese: www.cso-severoceskapobocka.wz.cz. 
 

Odchytová akce v Jizerských horách (M. Pudil )  
Akce se uskutečnila ve dnech 4.9-10.9.2005 na Mariánskohorských 
boudách, kde byly prováděny denní odchyty. Celkem bylo odchyceno 121 
ptáků 17 druhů (budníček menší i větší, cvrčilka zelená, červenka obecná, 
hýl obecný, králíček obecný, lejsek šedý, pěnice černohlavá, pěnice 
slavíková, pěvuška modrá, rehek zahradní, sýkora parukářka, sýkora 
uhelníček). Účast 9 ornitologů z celého kraje. Nataženo až 81 metrů sítí.  
Přednáška spojena s promítáním řady snímků z CD, ať již ptáků 
kroužkovaných při akci (viz výše), nebo druhů, které byly pouze pozorovány 
(krahujec, ořešník, krkavec, datel černý, kvíčala) i několika dalších druhů 
hmyzu (kobylka horská, babočka osiková, babočka kopřivová) a slepýše 
křehkého. Celkově chudší lokalita, proto příští ročník se opět přesune na 
Jizerku. 
 

Rámcový plán činnosti na r. 2006 (P. Lumpe) 
Plánují se 2 členské schůze, jedna společná a jedna schůze regionální po 
buňkách, resp. okresech. 
Vítání ptačího zpěvu a světový festival ptactva na tradičních místech pro 
veřejnost 
Výzkumné programy, mezinárodní sčítání vodního ptactva, CES 
Jednotný program sčítání ptáků 
Fenologická pozorování, (dotazník vyplnit a poslat na adresu P. Lumpeho) 
Činnost patronátních skupin podle regionů (jednotlivých SPAs) 
Odchytová akce v Jizerských horách (na Jizerce) 
Kroužkování ptáků 
Realizovat minimálně jedno číslo Zpravodaje a zajistit jeho rozesílání 
 

O vzácných ornitologických pozorováních z r. 2005 (J. Vondráček)  
- Bělořit šedý, hnízdění ve 2 párech prokázáno na mokřadu Milada u Ústí 
nad Labem. 
- Brkoslav severní, zálet zaznamenán v březnu na více lokalitách  
- Bukač velký, zaznamenán na 2 místech, u Postřelné na Českolipsku 
(M. Honců, K. Šrubař) a u Nové Vsi na Lounsku. 

http://www.cso-severoceskapobocka.wz.cz/
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- Dudek chocholatý, pozorován v období migrace na 2 místech na Ústecku 
a 1 lokalitě na Děčínsku, v květnu prokázáno J. Brožkem hnízdění u Mimoně 
- Čáp černý, pozorován na 9 lokalitách, hnízdění prokázáno u Dubičné na 
Litoměřicku 
- Husa labutí, v září 2005 - 1 zatoulaný ex. pozorován na Jizeře nad 
Železným Brodem  
- Jeřáb popelavý byl zaznamenán na všech obvyklých hnízdištích 
- Koliha velká, 18.8.2005 - 1 ex. pozorován na mokřadu Milada u Ústí n/L. 
- Linduška úhorní, 15.6.2005 - 1 ex., v hnízdním období pozorován na nové 
lokalitě pod Jedlovou horou u Ústí n/L. 
- Luňák červený byl v období migrace zaznamenán na pěti lokalitách 
v okresech CL, LN a TP, v hnízdním období pak u Počapel na Mělnicku. 
Hnízdění prokázáno J. Brožkem u Mimoně, 1 pár, 3 juv. 
- Luňák hnědý byl 26.6.2005 zastižen u Nové Vsi na Lounsku a 30.6.2005 
u Novozámeckého rybníka 
- Lžičák pestrý byl pozorován v období jarního průtahu na Ústecku a na 
Litoměřicku  
- Morčák malý byl zaznamenán v rámci zimního sčítání 15.1.2005 na Labi 
u Černěvsi na Litoměřicku a u Dolních Zálezel na Ústecku a na nádrži 
Kateřina v okrese Teplice 
- Morčák velký, 15.10.2005 jedna samice zjištěna na zimovišti u Ústí n/L.  
- Orel mořský, 10.3.2005 - 1 ex. zaznamenán na Labi ve Svádovském luhu 
a 30.9.2005 na nádrži Milada na Ústecku. 
- Ořešník kropenatý, 17.10.2005 - 1 ex. zjištěn u Košťan na okr. Teplice  
-Potápka rudokrká, úspěšně vyhnízdila na obvyklém hnízdišti u Chabařovic, 
jednotlivé ex. byly pozorovány 7.5.2005 na Habrovické výsypce a 23.5.2005 
stejně jako 26.9.2005 na nádrži Milada na Ústecku 
- Racek stříbřitý, 17.6.2005 - 1 ex., první letní pozorování na nádrži Milada 
na Ústecku 
- Rybák černý, 3.5.2005, zaznamenán průtah 3 ex. na Novozámeckém 
rybníce 
- Strakapoud prostřední, 13.6.2005 zjištěn na Svádovském luhu a 15.7.2005 
u Podhoří na Ústecku 
- Volavka bílá byla v mimo hnízdním období pozorována na 6 místech 
v okresech CL, LN a UL. Nejvyšší počty byly zaznamenány 12.10.2005 na 
Lenešickém rybníce a 12.10.2005 na r. Velký Rohozec u Nové Vsi na 
Lounsku.  
- Zrzohlávka rudozobá, 1.5.2005 - 1 pár, ojedinělé pozorování na 
Novozámeckém rybníce. 
- Potáplice malá, 8.5.2005 - 1 ex. pozorován na Smědé u Frýdlantu 
(J. Hrouzek) 
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- Orlovec říční, 1 pár pozorován na Velkém rybníce u Krásné Lípy. 
- Sokol stěhovavý, VI-VII. (např. 30.6. 2005) hřiště u Verneřic, pozorován 
přelet, pronásledován krkavci, kteří zde tvoří menší kolonii 5-6 hnízd, 
(L. Greguš); 20.3.2005 - 1M pozorován u Tušimic-Prunéřově a rovněž 
v pol.7.2005 - 1F (J. Círl) 
- Sova pálená u Nechranic zaznamenáno hnízdění 3 párů (2x prokázané 
vyhnízdění, 4 a 2 juv), (M. Podhrazský) 
- Potáplice severní, přibližně před měsícem (t.zn.10.05) byl dodán do 
zoolog. zahrady v Ústí n/L.-1 ex. nalezený v Kovošrotu v Děčíně (P. Benda). 
- Sova pálená - 2 páry okr. Chomutov 
- Sokol stěhovavý, 1 pár v Praze, na televizní věži na Vinohradech, objevil 
L. Peške (M. Podhrazský) 
Zapsáno podle poznámek J. Vondráčka, pozorovatelé jsou uvedeni v jeho 
kartotéce. Z řad pléna údaje doplnili M. Podhrazský, J. Brožek, P. Benda, 
J. Círl, M. Honců, J. Hrouzek, P. Lumpe.  
 

Přednáška z návštěvy Turecka (P. Lumpe) 
Cesta byla uskutečněna regionálním muzeem v Mělníce, které se zúčastnil 
P. Lumpe jako řidič a zoolog spolu s dalšími 4 pracovníky této instituce. 
Cesta služebním vozidlem vedla S částí Turecka podél Černého moře, 
s delší zastávkou v pohoří Kačkar Dag, nejvýchodnějším bodem trasy byl 
Ararat. Odtud vedla cesta zpět vnitrozemím - pásmem pontických pohoří. Na 
trase, která nebyla vzhledem ke složení osádky zaměřena jen přírodovědně, 
byly navštíveny některé zajímavé lokality, např. u řeky Eufrat, kde Turci 
zachraňují ibise skalního instalací budek na skále, kopec Nemrut se slavnou 
hrobkou i světově proslulé geomorfologické lokality – Capadoccia 
a Pamukkale, historická Trója či Egejské moře. Přednáška byla doprovázena 
řadou barevných diapositivů. Z přírodovědných záběrů zaujaly čajovníkové 
plantáže, květy cistovníků, želva Testudo hermanni, čapí hnízda 
v Sendžuku. Z ornitologických záběrů byly promítnuty snímky skorce 
vodního, skřivana ouškatého, bělořita rudokrkého, ťuhýka rudohlavého, 
strnada černohlavého, kulíka říčního, vrabce domácího, racka bělohlavého, 
vlaštovky a čápa bílého. 

Schůze byla ukončena před 14 hod. Po schůzi se sešel výbor 
společnosti a na uzavřeném jednání projednal ustanovení redakční rady 
zpravodaje Severočeské pobočky ČSO, výkonným redaktorem zpravodaje 
byl schválen I. Svoboda. 
S  podklady  k některým  bodům  od  ing. P. Lumpeho,  Mgr. St. Chvapila 
a  J. Vondráčka  

zapsal Dr. M. Honců 
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Patronátní skupiny ptačích oblastí Natura 2000 
 
 V průběhu roku 2004 byly založeny patronátní skupiny a zahájily 
monitoring v ptačích oblastech. Stručný přehled výsledků byl prezentován na 
podzimní schůzi a jsou zmíněny v zápisu z 12.11.2005.  
 

Činnost „Patronátní skupiny pro ptačí oblast Jizerské hory“ 
 

V Jizerských horách pracuje sedmičlenná skupina vedená Martinem 
Pudilem. Úkolem skupiny je asi totéž co jinde, sledovat dění v území 
a monitorovat stav populací druhů, pro které byla oblast vyhlášena, tetřívka 
a sýce rousného. Dále také vyhodnocovat možná ohrožení těchto dvou 
druhů. Tetřívek se sčítá 1x za 3 roky, rovněž celá populace sýce, ale navíc 
skupina monitoruje každoročně budkovou populaci a snahou je zkontrolovat 
všechny budky a okroužkovat mláďata. Od roku 2005 sledují 2 linie o délce 
asi 6 km s cílem zjistit populační trendy a srovnat dva základní biotopy 
(imisní holiny a bučiny). Schůzky skupiny se konají obvykle 2x ročně, další 
v případě potřeby. Plánované akce pro rok 2006: mimo hlavní úkoly (viz 
výše) budeme monitorovat hnízdní lokality čápa černého. „Monitoring 
doposud probíhá relativně úspěšně, i když ne zcela podle našich přání. 
Problémy nám dělají rozmary počasí a to zejména v loňském roce“   píše 

Mgr. Martin Pudil 
 

Vyhodnocení práce „Patronátní skupiny pro významnou ptačí 
oblast Českolipsko.“ 

 

Vznik  patronátní  skupiny  pro  významnou  ptačí  oblast  Českolipsko  se  
datuje  administrativně od 17. března 2004 vyplněním dotazníku zaslaného 
Mgr. D. Lacinou. Koordinátorem patronátní skupiny byl pověřen 
Dr. M. Honců a vyzván k vytvoření skupiny spolupracovníků. Jádro 
patronátní skupiny se rekrutovalo z ornitologů, z regionu, ale i ze 
vzdálenějších míst, kteří v oblasti pracovali na některém z výzkumných úkolů 
již v předchozím období. V závěru roku 2004 bylo na popud ČSO za 
spolupráce s Dr. J. Horou započato s přípravou plánu monitoringu pěti 
evropsky významných druhů ptáků pro jejichž ochranu byla ptačí oblast 
zřizována (jeřáb popelavý, slavík modráček středoevropský, moták pochop, 
skřivan lesní a lelek lesní) včetně personálního obsazení i časové 
náročnosti. V roce 2005 se členové skupiny zaměřili na monitoring 
vybraných ptačích druhů v terénu. Koordinátor skupiny udržoval kontakty se 
členy individuálně buď osobními návštěvami nebo komunikačními prostředky 
podle možnosti spojení. Tímto způsobem byly předávány informace 
a materiály nutné k realizaci monitoringu jednotlivých druhů ptáků. Společně 
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se členové patronátní skupiny sešli na dvoudenním jarním monitoringu 
jeřába popelavého na chatě na Břehyni ve dnech 16 a 17.4.2005.  
Spolupracovníci r. 2005: J. Brožek, M. Honců, J. Klápště, P. Kurka, 
T. Lorenc, P. Lumpe, J. Procházka, O. Roztočil, K. Šrubař, J. Vondráček.  
Monitoring jednotlivých druhů v r. 2005 byl realizován takto: 
Jeřáb popelavý: M. Honců, P. Kurka, P. Lumpe, J. Procházka, K. Šrubař 
a J. Vondráček 
Moták pochop: M. Honců, P. Kurka, J. Procházka, K. Šrubař 
Lelek lesní: T. Lorenc 
Skřivan lesní: J. Brožek 
Slavík modráček: M. Honců, J. Klápště. 
Mimo ptačí oblast byl monitorován chřástal polní (viz zápis ze schůze 
Sev.pobočky ČSO 2005), v oblasti SPAs Českolipsko i mimo ni další 2 druhy 
- bukač velký (zjištěn na 2 místech) a bukáček malý (prokázán rovněž na 
2 místech).  
Při zpracování výsledků monitoringu nastaly problémy při zakreslování údajů 
do map 1:10 000. Mapy byly shromažďovány centrálně u koordinátora, 
z nich se pak pořizovaly kopie pro zákresy jednotlivých druhů. Řada map 
z území chyběla a protože nebyly k sehnání v České Lípě bylo nutno je 
objednat v krajské prodejně map v Liberci. Tím se bohužel zpomalovalo 
zpracování výsledků a jejich předání ČSO. Potíže rovněž nastaly při 
vyúčtování cestovného nutností shromažďovat doklady k odběru PHM pro 
každou realizovanou cestu. 
Koordinátor skupiny se ve dnech 14.-16.10.2004 účastnil schůze 
koordinátorů (workschopu) uspořádaného v Přerově, důležitého setkání pro 
možnost výměny zkušeností mezi jeho účastníky. Z výsledků jednotlivých 
zpracovatelů lze provést početní odhady pro sledované druhy, které činí pro 
jeřába popelavého cca 15 párů pro celé Českolipsko, v hranicích SPAs je to 
asi 10 párů. Pro motáka pochopa je tento odhad v hranicích SPAs cca 12 
párů, pro slavíka modráčka středoevropského na Novozámeckém rybníce - 
12 párů (potvrzeno kroužkovatelem J.Klápště, který zde odchytil v r.2005 
v rámci CES - 22 modráčků, jeho odhad pro toto území je 10 - 15 hnízdních 
párů). Pro lelka lesního bylo prokázáno v oblasti 21 samců a pro skřivana 
lesního ve sledovaných liniích 10 párů. 

Dr. M. Honců 
 

Činnost „Patronátní skupiny pro ptačí oblast Labské pískovce“ 
 

Tato patronátní skupina byla založena v druhé polovině roku 2004. 
V současné době, k 01.02.2006, má  25  členů.  Pravidelně  se  scházíme  
na  společných  setkáních  2x  do  roka  (předjaří  a  přelom podzimu a zimy) 
v roce 2006 jsme vydali první číslo „Zpravodaj Ornitologického klubu při 
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Labských pískovcích“.  Snažíme  se  o  vytvoření  vlastních  webových  
stránek  pod  hlavičkou  CHKO  Labské pískovce a NP České Švýcarsko. 
Podnikáme společné exkurze, např. na lokalitu skřivanů lesních, nebo 
strakapoudů prostředních. Naši členové se podílejí na monitoringu 
vybraných druhů, např. výr velký, sokol stěhovavý. Jejich monitoring  je 
každoročně aktualizován.  
Územní záběr naší patronátní skupiny, resp. Ornitologického klubu je 
poněkud širší a zahrnuje také Šluknovský výběžek a část CHKO České 
středohoří zasahující na území okresu Děčín. Aktivity a zájmy členů se 
značně různí a odrážejí specializaci a zejména také časové možnosti. 

Ing. Pavel Benda 
 
 
 

Kroužkování ptáků a CES 
 

Jedenadvacet kroužkovatelů Severočeské pobočky se věnuje 
spolupráci s kroužkovací stanicí individuálně především podle svého 
volného času a vlastního zaměření. Uvítáme samostatné příspěvky do 
zpravodaje,  budou-li  kroužkovatelé  ochotni  podělit  se  s  námi  o výsledky  
svého úsilí. Kromě informací o ťuhýku šedém (viz pozorování), límcování 
hus a společné odchytové akci na Mariánskohorských boudách jsme další 
samostatný příspěvek nedostali. 

Tabulka ukazuje podíl kroužkovatelů na mezinárodním projektu CES 
(Constant effort sittes, - Konstantní úsilí na stanovištích) na území 
působnosti členů Severočeské pobočky. Stanoviště č.5 - Soos se sice 
nachází na západním konci republiky v Karlovarském kraji, ale na jeho 
„obsluze“ se podílejí, společně se dvěma kolegy ze západočeské pobočky, 
dva naši členové. Informaci o metodických doporučeních projektu CES 
najdete na webové stránce Společnosti spolupracovníků kroužkovací 
stanice - www.czechringing.com. 
 

 

Bo
d č. 

Lokalita (okres) sítě 2004 
ex. 

2005 
ex. 

Kroužkovatelé (členové 
pobočky) 

4 Novozámecký rybník, (CL) 132m 433 633 Klápště J., (Klápšťová J.) 
5 Soos, (CH) 84m 230 228 Tyml T., Jelínek A. 

15 Rybník Žabakor, (MB) 82m 334 238 Klápště J. (Klápšťová J.) 
18 Hleďsebe, (ME) 84m 322 255 Lumpe P.,Novotný K., Svoboda I.
21 Lhotecký rybník, Lhotka (ME) 72m - 226 Procházka J. 

 

V současné době se v českých zemích projekt nachází ve stadiu 
shromažďování dat a pro srovnávání máme pouze výsledky dvou let na 20 
chytacích bodech. Pokud Vás zajímají konkrétní výstupy, které tento projekt 

http://www.czechringing.com/
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přináší, můžete je nalézt na stránkách BTO (British Trust for Ornithology). 
Výsledky z Britských ostrovů, kde chytají od r.1983 a v současné době již na 
140-ti odchytových stanovištích jsou dostupné na internetu. Z pěti 
dvanáctistránkových důkladně vypracovaných zpráv „CES News“ č.14 – 18 
za roky 2000 – 2004 si můžete udělat ucelenou představu. Zprávy ve 
formátu .pdf najdete na:  
http://www.bto.org/ringing/ringinfo/ces/ces_new_index.htm Také dílčí 
výsledky z kontinentu v anglickém jazyce lze najít na stránkách Euringu: 
http://www.euring.org/research/ces_in_europe/index.htm 
Jak  vypadá  porovnání  změn  početnosti  v  některých  zemích  za  období  
1989 – 2002  pro  červenku obecnou a některé další druhy je na:  
http://www.euring.org/research/ces_in_europe/results.htm 

(pozn.red.: tiskoviny budou k nahlédnutí na podzimní schůzi pobočky.)              
SvI. 

 

 
 

Límcování hus na Chomutovsku, Mostecku a Lounsku v roce 
2005 

 
V roce 2005 jsem zahájil projekt límcování hus v severních Čechách. 

Původně byl tento projekt zaštítěn Českou zemědělskou univerzitou v Praze, 
ale po mém přechodu na Karlovu univerzitu nespadá v současnosti pod 
žádnou instituci. Po finanční stránce byl dotován ze sponzorského daru 
Severočeských dolů, čímž bych chtěl Severočeským dolům velice 
poděkovat. Když už jsem u děkování, tak můj dík patří Prof. RNDr. 
Vladimírovi Bejčkovi CSc., který mi v začátcích velice pomáhal 
a Podkrušnohorskému zooparku v Chomutově tím, že mi dovolil značit husy 
v jeho prostorách. 

Kroužkování ptáků má dlouhodobou tradici, se značením barevnými 
límci se začalo později. V České  republice,  vlastně  ještě  v  někdejším  
Československu,  bylo  límcování  zahájeno v roce 1973 a poslední husy 
byly označené v roce 2000. Mezi těmito lety se značily husy i v celé Evropě. 
Každý stát dostal přidělen barevný kód. Naše republika obdržela červený 
límec s bílým kódem, ten se původně skládal z písmene a dvojčíslí. Většina 
písmen byla vyčerpána, a proto jsme začali používat jedno číslo a dvojčíslí 
psané odshora dolů. Límce se používají v kombinaci s kroužkem, protože 
nemají moc dlouhou trvanlivost, vydrží v průměru 3 roky. Jsou vystaveny 
nesmírným extrémům, teploty pod bodem mrazu u zimujících husí na severu 
nebo vysoké teploty u hus zimujících v severní Africe, houseři byli 
pozorováni při páření, jak se přidržují husy za límec, čímž mohou být límce 
oštípané apod. Narozdíl od značení pouhým kroužkem se pták nemusí pro 

http://www.bto.org/ringing/ringinfo/ces/ces_new_index.htm
http://www.euring.org/research/ces_in_europe/index.htm
http://www.euring.org/research/ces_in_europe/results.htm
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odečtení opětovně chytat, čímž se zvýší počet zpětných hlášení. Od roku 
2000 se skoro žádná husa nelímcovala.  
V Čechách se vyskytuje několik hnízdních populací, které spolu komunikují. 
Dvě největší původní se nacházejí v jižních Čechách a na jižní Moravě. 
Jedna větší, nejspíše uměle založená, je ve východních Čechách. 

V posledních 20 letech se zvyšuje počet hnízdících hus 
v severozápadních Čechách. Podle mého názoru je to způsobeno 
vypouštěním hus z Podkrušnohorského zooparku v Chomutově, kde byly od 
roku 1979 přirozeně chovány křídlované husy na rybníku, roku 1980 se 
rozmnožily a rozhodlo se, že se mláďata nebudou křídlovat a nechá se jim 
volná volba. Husy se zde dobře množily a některá housata odletěla na okolní 
rybníky, kde vyvedla mladé, se kterými se na podzim vrátily do zooparku. 
Toto pokračuje dodnes, husy jsou naučeny, že jim v zooparku nehrozí žádné 
nebezpečí, čehož využívají. Některé hnízdí přímo v zooparku, kde jsou jejich 
vejce vybírána a inkubována uměle kvůli zvýšené predaci vajec a housat, 
některé husy zahnízdí mimo zoopark a například jako letos přivedou ještě 
nevzletná housata do zooparku. Na pelichání, které je pro ně velice 
riskantní, se nehnízdící husy také stahují do zooparku a v zimní sezóně, kdy 
jsou všude okolo husy pronásledovány horlivými myslivci, přilétají také.  

Tah se u hus učí housata od dospělých, rodinka letí pohromadě až na 
zimoviště, někdy se housata vrací s rodiči druhý rok na hnízdiště, odkud jsou 
poté vyhnána. Proto vypadá, že je zdejší populace stálá. V létě je 
v zooparku cca 40 dospělých hus, v zimě jsem zde napočítal nejvíce cca 
120 hus. Mimo zoopark se počet hnízdících párů zvyšuje a počet hnízdišť 
roste. Do budoucna se počítá se zatápěním povrchových dolů, některé jámy 
se zatápějí již teď nebo jsou už zatopené, čímž v severozápadních Čechách 
vzniká spousta nových míst pro husí hnízdiště. Proto se vývoj této populace 
snažím podchytit v začátcích. Stojím před spoustou otázek. Kam odletí 
ostatní husy, které v zooparku nezimují? Jsou husy hnízdící mimo zoopark 
původně z chovu, nebo byly jen přilákány vypouštěnými ptáky? Komunikuje 
chomutovská populace s ostatními populacemi? Jaká je úspěšnost housat 
ze zooparku? A spousta dalších. 

V loňském roce byl projekt zahájen a nevedlo se všechno, jak jsem si 
představoval. Ovšem to k tomu patří a mě zatím nic neodradilo. Stal jsem se 
koordinátorem límcování hus v ČR, navázal jsem kontakty se zahraničím. 
V zooparku se podařilo odchytit a označit 12 hus, což není moc, ale zatím to 
musí stačit. Pokoušeli jsme se pochytat husy mimo zoopark, což bylo 
neúspěšné. Žádná husa zatím neopustila na delší dobu zoopark, což začíná 
svědčit o tom, že husy hnízdící v zooparku jsou stálé, ale nechci zatím 
předbíhat, protože z dvanácti označených hus se nedá nic významného 
vyvodit. 
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Budu rád za jakoukoliv spolupráci a pomoc, třeba i při samotném 
chytání nebo odčítání límců. Jakékoliv nápady uvítám. 

corax@seznam.cz Michal 
Podhrazský 

Poštovní 909, 432 01 
Kadaň  

 
Mariánskohorské boudy 2005 

II. společná terénní akce Severočeské pobočky ČSO v Jizerských horách 
 

V  neděli 04. 09. 2005 začala druhá terénní akce kroužkovatelů 
Severočeské pobočky ČSO – odchyty na Mariánskohorských boudách 
v Jizerských horách. Zázemí nám tentokrát poskytla Správa CHKO Jizerské 
hory ve své terénní stanici. Večer se zde sešli P. Černý, J. Hrouzek, 
J. Mikšíček, M. Pudil a I. Svoboda. Po krátké obhlídce terénu bylo postaveno 
60 m sítí. Druhý den začaly vlastní odchyty. Ptáci však netáhli a tak se 
chytilo jen pár místních. Všechny potěšila pěvuška s kroužkem TA 22 850 – 
první retrap terénních akcí. Úspěšnost odchytů byla velmi malá a tak bylo 
dost času na utužování vztahů, na procházky okolím, na pozorování ptáků 
i na předávání zkušeností. Do večera rozšířili naše  řady K. Novotný, P. 
Lumpe a L. Šmídová. 

Také v dalších dnech se ptáci příliš nechytali, takže byly postaveny 
další metry sítí a hlavně byla dovezena přehrávací technika a my každé ráno 
zpívali všem králíčkům v okolí. Odchyty na hlas se osvědčily – počet 
odchycených králíčků a sýkor výrazně stoupl. Tak tomu bylo až do konce 
akce – pokud jsme přehrávali hlasy králíčků, ptáci se chytali, když jsme 
přestali hrát, ptáci se přestali chytat. K. Novotný se věnoval výpravám po 
okolí a na vodních tocích chytil celkem 4 skorce vodní. V pátek přijel na 
krátkou návštěvu J. Brožek z Mimoně. 
 

Přehled odchycených druhů a počtů je v následující tabulce: 
 

  M. Pudil P. Lumpe I. Svoboda K. Novotný Σ 
1. králíček obecný 28 10 15 - 53 
2. králíček ohnivý 2 1 - - 3 
3. sýkora úhelníček 9 1 - - 10 
4. sýkora parukářka - 1 4 - 5 
5. červenka obecná 6 4 4 - 14 
6. pěvuška modrá 2 7 1 - 10 
7. pěnice černohlavá 4 3 2 - 9 
8. pěnice slavíková - 1 - - 1 
9. lejsek šedý - - 1 - 1 
10. lejsek černohlavý 1 - - - 1 

mailto:corax@seznam.cz
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11. rehek domácí - - 1 - 1 
12. rehek zahradní - - 2 - 2 
13. kos černý 1 - 2 - 3 
14. hýl obecný - - 1 - 1 
15. cvrčilka zelená - - 1 - 1 
16. skorec vodní - - - 4 4 
17. budníček menší 2 - - - 2 
Σ  55 28 34 4 121

 

 

Ukázalo se, že Mariánskohorské boudy nejsou příliš vhodná lokalita 
k odchytům ptáků. V okolí převažují vysoké porosty smrku a navíc jsme se 
termínem akce „trefili“ do týdne, kdy průběh ustáleného takřka letního počasí 
zřejmě nepodněcoval ptáky k tahu. Jedna pěvuška modrá se chytila po dvou 
dnech na stejném místě. Nezbývá než se těšit na návrat na Jizerku a pro 
letošní rok termín posunout na 15.–23.09.2006. 

                                                                  Mgr. Martin Pudil 
 
 
 

Povánoční vycházka do Želinského meandru na Ohři, 
o projektu „Pod jednou oblohou“. 

 
V roce 2004 byl v České republice pod vedením České společnosti 

ornitologické zahájen projekt Pod jednou oblohou financovaný 
z francouzských dotací. Vše spočívalo ve vedení vycházek s odborným 
výkladem do Významných ptačích oblastí, dnes Ptačích území. Vycházky se 
konaly na dvou místech: v jižních Čechách do ptačí oblasti Třeboňsko 
a v severozápadních Čechách do ptačí oblasti Doupovské hory, a to spíše 
na jejich kraj do NPR Úhošť. V roce 2004 bylo požádáno Kadaňské 
gymnázium, jestli by si vzalo  tyto  vycházky  na  starost,  bylo  proškoleno  
několik  lidí  a  začaly  se  konat  vycházky  informující o přírodě okolí, 
živočiších a mnoha dalších zajímavých věcech. Většinou jsem vycházky vedl 
já. S mým odchodem na vysokou školu nebyl na gymnáziu nikdo, kdo by 
vycházky vedl, proto jsem si je vzal pod patronát. V dubnu roku 2005 jsem 
byl zvolen předsedou organizace ČSOP Kadaň, která je zaštítila. 

Původně se chodilo pravidelně každou poslední sobotu v měsíci, což 
se z časových důvodů nedalo zvládnout a počet účastníků nebyl adekvátní, 
proto jsem zavedl pět vycházek do roka. Konají se podle ročních období 
s tím, že na jaro připadají dvě. Informace o termínech vycházek se objevují 
na webových stránkách ČSO, v místním tisku, pozvánku rozesílám mnoha 
známým, kteří ji posílají dál. Jak jsem již výše poznamenal, vycházky se 
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konají do NPR Úhošť. Na tomto místě je v hnízdní době co sledovat, ale 
v jiných obdobích je lokalita z ornitologického hlediska nevýznamná. Proto 
jsem se letos rozhodl vycházky přesunout na jiná místa.  

Zimní vycházka byla zaměřená na řeku Ohři. Sedmého ledna se šlo 
z Kadaně do Želinského meandru. Ohře v tomto úseku málokdy zamrzá, 
a proto se zde shromažďuje spousta vodních ptáků, kteří se dají dobře 
pozorovat. Je to poměrně významné zimoviště. V roce 1979 zde byl na 
jediném místě v ČR pozorován hohol islandský. V devět hodin se před 
Gymnáziem v Kadani shromáždilo 10 dospělých a 3 děti. Mezi místními byli 
i hosté z Prahy a Berouna. Vyrazili jsme směrem ke Kadaňskému stupni 
a odtud po proudu do meandru, konec byl u Malé vodní elektrárny. 
Vycházka měřila asi deset kilometrů. Po celou dobu bylo co pozorovat. 
Nejhojnějším druhem byla kachna divoká, dále jsme pozorovali vysoký počet 
poláků chocholaček a morčáků velkých. Dále jsou na seznamu 
pozorovaných druhů labuť velká, volavka popelavá, polák velký, lyska černá, 
hvízdák eurasijský, hohol severní, kachna smaragdová a skorec vodní. 
Štěstí na orla mořského jsme neměli, i když se zde v zimě často vyskytuje. 
O místě a termínu další vycházky ještě uvažuji, pokud máte zájem jít s námi, 
tak sledujte informace na webových stránkách www.cso.cz nebo mě 
kontaktujte na e-mail. corax@seznam.cz   Michal Podhrazský 

 
Vycházka za ptákem roku – orlem mořským. 

 
Vycházka se uskutečnila podle plánu 29.01. se srazem účastníků na 

smluveném místě v Jestřebí pod hradem. Trasa vycházky vedla z Jestřebí 
ve směru na Zahrádky po J hranicích NPR (národní přírodní rezervace) 
Novozámecký rybník.v délce asi 3 km, (celkem tedy i s návratem 6 km). 
Vycházku vedl M. Honců s pomocí P. Kurky za účasti cca 15 zájemců, kteří 
se sjeli z různých míst, např. z České Lípy, Stvolínek, Kamenického Šenova 
ale i z Mělníka, Liberce a z Prahy). Podmínky vycházky byly dost kruté. 
Teploměr ukazoval ráno v 8 hod asi –15° C, během dvouhodinové vycházky 
se mráz přeci jen umírnil asi na –10°C. Téměř vypuštěný Novozámecký 
rybník byl kompletně zamrzlý (zamrzlá byla i přítoková strouha na dně 
rybníka, okolní terén byl pod sněhem či ledem. Za těchto podmínek by se 
přítomnost orla mořského rovnala zázraku. Přesto jsme se setkali se 
zajímavými druhy ptáků – ještě na okraji Jestřebí s osamělými 
jedinci brkoslava severního, čečetky zimní, drozdem kvíčalou a poštolkou 
obecnou. V NPR Novozámecký r. jsme měli možnost pozorovat loňské 
hnízdo moudivláčka lužního, přezimujícího strnada rákosního, 3 ex. hýla 
obecného, 1 ex. káně lesní, 17 ks vran obecných šedých a 1 ex. sojky 
obecné. Na protějším břehu rybníka u Karas jsme pozorovali stádo cca 9 ks 

mailto:corax@seznam.cz
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daňků. Při výkladu měli účastníci možnost se seznámit s informacemi 
týkajícími se významu vlastní NPR Novozámecký rybník, ale i se 
zajímavostmi ze života orlů mořských v této oblasti. 

Dr. M. Honců 
 

 

Zimní sčítání vodních ptáků na Českolipsku 
 

 Na dvou úsecích Ploučnice kolem České Lípy, od mostu u Žizníkova 
po Dubici 15.1.2006 sečteno 20 labutí, 250 kachen divokých a 1 samec 
kachničky karolinské. Všechny rybníky byly zamrzlé, zde sčítání nemělo 
smysl. Výsledky byly odeslány Dr. Z. Musilové do Prahy. 

Mimo to na Ploučnici přezimují 1-2 potápky malé. Během 
dlouhodobých mrazů  Ploučnice začala v některých místech zamrzat, všichni 
vodní ptáci se stáhli ze širšího okolí do České Lípy na dvě místa (u jezu 
a u lávky). Při pochůzce 31.01. bylo sečteno u jezu proti autobusové 
zastávce 104 kachen divokých, 16 labutí velkých a 1 kormorán velký. 
U lávky 170 kachen divokých, 2 labutě velké, 1 samec kachničky karolinské 
a 1 samec morčáka velkého. 

Z podkladů od Dr. M. Honců 
 
 

Internetové stránky pobočky 
 

Znovu upozorňujeme na webové stránky Severočeské pobočky ČSO. 
Najdete tam bližší informace o činnosti pobočky, a i vy se můžete podílet na 
jejich podobě. Příspěvky a fotografie (max. 800x600) můžete posílat na 
el.adresu cso.severnicechy@seznam.cz. Lze také přímo na stránku do 
tabulky vkládat svá pozorování, do návštěvní knihy své názory a připomínky, 
včetně horkých aktualit. Správce stránek je při nejbližší aktualizaci zařadí do 
příslušných rubrik. Tuto prezentaci pobočky od března 2005 na „webu 
zdarma“ sponzoruje částí svého volného času autor, student gymnázia 
Pavel Černý z Kralup n/Vlt. Tímto mu ještě jednou děkujeme. Adresa 
webových stránek Severočeské pobočky ČSO:www.cso-
severoceskapobocka.wz.cz                SvI. 
 

Najdete na internetu. 
 

 

Na stránkách encyklopedického charakteru http://www.salix.cz/zvire/, 
najdete (mimo jiné) objekty našeho zájmu, ptáky. Otevřete „encyklopedie“ - 
„ptáci“ – dáte do vyhledání druh, a na -„obrázky na netu“ se dostanete 
k bohaté fotografické dokumentací zajímavých pozorování vybraného druhu. 

mailto:cso.severnicechy@seznam.cz
http://www.cso-severoceskapobocka.wz.cz/
http://www.cso-severoceskapobocka.wz.cz/
http://www.salix.cz/zvire/
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Faunistická komise http://fkcso.sweb.cz/ má vedle výsledků své práce 
také rubriku neobvyklých pozorování v Evropě. 

Ve světe velmi oblíbené „spotterství“ se rozšířilo i mezi pozorovatele 
ptáků. Výsledky skupinových výprav za fotografickou dokumentací 
neobvyklých pozorování mají rovněž své stránky. http://www.club300.se/ 
http://club300.de http://www.club300.at.tf/ http://www.netfugl.dk/ 
http://cyberbirding.uib.no/ Na těchto stránkách se můžete setkat 
s fotografiemi mnoha neobvyklých druhů. Např. ve Skandinávii byl 
dokumentován bělořit pouštní, obyvatel písčitých vřesovišť a polopouští na 
linií rozšíření od západu severní Afriky, přes Turecko ke Kaspiku, a hrdlička 
východní, host domovem ze střední Sibiře. Původem ze stejné (sibiřské) 
destinace byl až ve Španělsku fotografován drozd rezavý. Tyto stránky 
posilují vědomí, jak důležitá je fotografická dokumentace neobvyklých 
pozorování, aby mohla být akceptována odbornou veřejností. 

(pozn. red.: internet je přístupný ve veřejných knihovnách)               
SvI. 

 
 
 
 
 

Výběr zimních pozorování 
 

 Rubrika „pozorování“ je oblíbena ve všech periodikách. Čekáme na 
vaše příspěvky do dalšího čísla. Pro ty kteří se k internetu ještě nedostali 
zprostředkujeme touto cestou informace o některých zimních pozorování 
z Ústeckého a Libereckého kraje, a Mělnicka. Zdrojem nám je rubrika 
„Vaše pozorování“ ze stránek ČSO a Severočeské pobočky. Příspěvky 
vkládají i pozorovatelé z řad laické veřejnosti, proto některá výjimečná 
pozorování je nutné brát s rezervou. Mohou však sloužit pro renomované 
ornitology jako informace vhodná k ověření. Od kolegy P. Vaňka 
specializujícího se na odchyty a kroužkování dravců a ťuhýků v zimě jsme 
dostali 38 záznamů ťuhýka šedého pozorovaného celkem na 32 stanovištích 
(u 32 obcí), za období od 08. ledna 2006 z Mělnicka, Litoměřicka a 
Mladoboleslavska. (8 ex. kroužkováno). Letošní zima podobně jako loňská je 
štědrá na brkoslavy severní, tak si nenechávejte tuto příležitost ujít. 
 

Potápka malá 
17.11.2005: Tišice (ME)ST, 17 ex. Toman V.; 24.11.2005: Česká Lípa (CL)LI, 3 ex. Kurka 
P.; 03.01.2006: Roudnice n/L.(LT)US, 2 ex. Svoboda I. 
 

Volavka bílá 
13.01.2006: Nechranice (CV)US, 7 ex. Podhrazský M.; 21.01.2006: Postoloprty (LN)US, 
1 ex. Tichai M. 
 

Bukač velký 
04.12.2005 a 05.02.2006: Stvolínky (CL)LI, 1 ex. Kurka P. 
 

http://fkcso.sweb.cz/
http://www.club300.se/
http://club300.de/
http://www.club300.at.tf/
http://www.netfugl.dk/
http://cyberbirding.uib.no/
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Labuť zpěvná 
13.01.2006: Břežany u Nechranic (CV)US, 2 ad.+4 juv. Podhrazský M.; 02.02.2006: 
Břežany u Nechranic (CV)US, 4 ad.+4 imm. na poli, Brandl P., Pithart K., Šimek J. 
 

Husice egyptská 
07.01.2006: Miřejovice (ME)ST, 1 ex. Černý P., (foto v galerii na webu) 
 

Hvízdák eurasijský 
02.01.2006: Děčín - Zámecký rybník (DC)US, 1 M Kopecký M.; 14.01.2006: Kadaň - 
Ohře (CV)US, 1 M Podhrazský M. 
 

Ostralka štíhlá 
12.12.2005: Postoloprty - Ohře (LN)US, 2 ex. Tichai M. 
 

Polák kaholka 
21.01.2006: Postoloprty (LN)US, 2 F Tichai M. 
 

Morčák velký 
06.01.2006: Žatec - Ohře (LN)US, 9 M +7 F Brejška M.; 15.01.2006: Minkovice - Smědá 
(LB)LI, 1 pár Hrouzek J., Mikšíček J.; 28.01.2006: Děčín - Ploučnice (DC)US, 3 F 
Silovský J. 
 

Morčák bílý 
29.01.2006: Břežany (CV)US, 2 ex. Podhrazský M. 
 

Kachnička mandarinská 
20.12.2005: Mělník (ME)ST, 1 pár Lumpe P.; 19.01.2006: Semily (SM)LI, 1 M Jasso L. 
 

Kachnička karolínská 
14.11.2005: Česká Lípa (CL)LI, 1 ex. Kurka P.; 18.12.2005: Miřejovice (ME)ST, 1 M 
Černý P.; 14.01.2006: Kralupy n/Vlt. (ME)ST, 1 ad.M Procházka J. 
14.01.2006: Klášterec n/Ohří (CV)US, 1 M Podhrazský M. 
 

Luňák červený 
02.01.2006: Vraňany (ME)ST, 1 ex. Novák J. 
 

Orel mořský 
03.01.2006: Kly (ME)ST, 1 ex. 3y Lumpe P.; 05.01.2006: Horní Počáply (ME)ST, 1 ad. 
Toman V.; 13.01.2006: Nechranice (CV)US, 2 imm. Podhrazský M. 
 

Moták pilich 
08.01.2006: Holany (CL)LI, 1 ex. Kurka P. 
 

Dřemlík tundrový 
13.01.2006: Konětopy (ME)ST, 1 ad.M, Dřísy (ME)ST, 1 ad.F Vaněk P.; 20.01.2006: 
Vinice (NB)ST, 1 ex.M Vaněk P.; 22.01.2006: Konětopy (ME)ST, 1 ad.F chycena, Vaněk 
P.; 02.02.2006: Louny (LN)US, 1 ex. Brandl P., Pithart K., Šimek J.; 05.02.2006: Terezín 
(LT)US, 1 ad.M Vaněk P.; 10.02.2006: Chcebuz (LT)US, 1 ex.M Vaněk P. 
 

Sokol stěhovavý 
30.12.2005: Stvolínky (CL)LI, 1 ex. Kurka P.; 19.01.2006: Kníníce (LT)US, 2 ex.M/F 
Greguš L. 
 

Chřástal vodní 
04.12.2005: Stvolínky (CL)LI, 1 ex. Kurka P.; 06.01.2006: Mimoň (CL)LI, 1 ex. Brožek J. 
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Jeřáb popelavý 
14.02.2006: Březina (MB)ST, cca 30 ex. Kurka P. 
 

Vodouš kropenatý 
13.01.2006: Černousy (LB)LI, 2 ex. Pudil M. 
 

Sýček obecný 
05.01.2006: Česká Lípa (CL)LI, 1 ex. Kurka P. 
 

Kalous pustovka 
05.02.2006: Kralupy n/Vlt. (ME)ST, 2 ex. Procházka J. 
 

Ledňáček říční 
23.12.2005: Rumburk (DC)US, 1 ex. Malý J.; 29.12.2005: Česká Lípa (CL)LI, 1 ex. Kurka 
P.; 24.01.2006: Mělník - Podolí (ME)ST, 1 ex. Svoboda I.; 12.02.2006: Česká Lípa 
(CL)LI, 1 ex. Kurka P. 
 

Konipas bílý 
07.01.2006: Velvary (KD)ST, 1 ad.M Vaněk P. 
 

Konipas horský 
03.01.2006: Roudnice n/.L. (LT)US, 1 ex. Svoboda I. 
 

Brkoslav severní 
13.11.2005: Bezděz (CL)LI, cca 50 ex. Novák; 11.12.2005: Stvolínky (CL)LI, 1 ex. Kurka 
P.; 14.12.2005: Knínice (LT)US, 25 ex. Greguš L.; 13.01.2006: Ves u Černous (LB)LI, 
cca  45ex. Pudil M.; 14.01.2006: Kozly (CL)LI, 14 ex. Kurka P.; 21.01.2006: Kralupy 
n/Vlt., (ME)ST, min 75ex.Černý P.; 21.01.2006: Deštnice u Žatce (LN)US, 80 ex. Tichai 
M.; 22.01.2006: Mělník - Blata (ME)ST, cca 40 ex. Vaněk P.; 29.01.2006: Maršovice 
(CL)LI, 20 ex. Svoboda I.; 05.02.2006: Vtelno, (MO)US, 12-15 ex. Modruňka J.; 
05.02.2006: Liberec (LB)LI, 68 ex. Pudil M.; 13.02.2006: Stvolínky (CL)LI, 3 ex. Kurka P. 
 

Skorec vodní 
03.12.2005: Železný Brod (JN)LI, 25 ex. na 2,5km úseku Jizery, Jasso L.; 09.12.2005 a 
15.01.2006: Liberec - Nisa (LB)LI, 2 ex. a 4 ex. Čejka J.; 07.01.2006: Zákupy (CL)LI, 2 
ex. Mitáč J.; 14.02.2006: Liberec - Nisa (LB)LI, 1 M Čejka J., (zpěv u stadionu) 
 

Ťuhýk šedý 
08.01.2006: Kadlín (ME)ST, 1 ex. Vaněk P.; 13.01.2006: Žebice (MB)ST, 1 ex., (kr. až 
22.01.) Vaněk P.; 13.01.2006: Skramouš (ME)ST, 1 ex. kr., Tajná (ME)ST, 1 ex. kr. 
Vaněk P.; 15.01.2006: Boreč (MB)ST, 2 ex., Spikaly (MB)ST, 1 ex. kr., Lobeč (ME)ST, 1 
ex. kr. Vaněk P.; 22.01.2006: Doubravice (MB)ST, 1 ex., Tajná (ME)ST, 1 ex Vaněk P.; 
29.01.2006: Mšeno (ME)ST, 1 ex. Vaněk P.; 03.02.2006: Zdětín (MB)ST, 1 ex. kr. Vaněk 
P.; 05.02.2006: Bechlín (LT)US, 1 ex. kr., Lukohořany (LT)US, 1 ex. kr. Vaněk P.; 
10.02.2006: Střížovice (LT)US, 2 ex.Vaněk P.; 12.02.2006: Stvolínky (CL)LI,1ex.Kurka P. 
 

Pěvuška modrá 
01.01.2006: Kozly (CL)LI, 1 ex. Kurka P. 
 

Červenka obecná 
04.12.2005: Mělnická Vrutice (ME)ST, 1 ex. Svoboda I.; 04.12.2005: Stvolínky (CL)LI, 1 
ex. Kurka P.; 15.01.2006: Stráž n/Nisou (LB)LI, 1 ex. Čejka J.; 29.01.2006: Provodín 
(CL)LI, 1 ex. Čejka J. 
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Rehek domácí 
17.12.2005: Filipov (DC)US, 1 ex. Malý M. 
 

Krkavec velký 
01.01.2006: Kníníce (LT)US, 1 pár Greguš L.; 29.01.2006: Liběchov (ME)ST, 10 ex. 
Svoboda I. 
 

Čečetka zimní 
08.11.2005: Česká Lípa (CL)LI; 2 ex. Kurka P.; 25.12.2005: Stráž pod Ralskem (CL)LI, 
35 ex. Kurka P.; 28.12.2005: Stvolínky (CL)LI, 3 ex. Kurka P. 
 

(CL)LI – (okres)kraj; M – samec; F – samice; ad. – dospělý; juv.=imm.– mladý 
 3y – 3letý; (kr.) – kroužkován;            stránku připravil I.Svoboda 
 
                                                                                   
 
 
 

 

 
Dřemlík tundrový, adultní samice 22.01.2006: Konětopy (ME), foto: Ing. Přemysl Vaněk 
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Zpravodaj Ornitologického klubu 
při Labských pískovcích 
 

obsah : (redukované titulky – pozn.red.) 
 

Editoral ………………………………………………P.Benda 
Zemřel Mgr. Z. Bárta, významná osobnost …..….P.Benda 
Severočeská pobočka ČSO   …………….……….P.Lumpe 
Zimující ptactvo na dolním Labi v lednu 2005...V.Čeřovský 
Výsledky monitoringu ptačí oblasti Labské pískovce.  
……………………………………………………..…P.Benda 
Praktické opatření na podporu vybraných ptačích 
druhů……………………………………….……….V Kopecký 
Přežije břehule říční na Děčínsku?………………..P.Benda 
Výjimečné pozorování orlovce říčního. ..P.Benda & V.Šena 
Vrátí se ledňáček říční na Jílovský potok?……..…P.Benda 
Vytváření hnízdní příležitosti pro morčáky velké. …P.Benda 
Vzácný ptačí host na Děčínsku (Gavia arctica)………………. 
………………………………..…P.Benda, R.Řehák, O.Rajchl 
Obnova rybníků u Karlovky. ……………………….. P.Benda 
Strakapoud prostřední……………………………. …P.Benda 
Jak se žije ptákům na Maltě……………………… …R.Nagel 

 

„Věnujte prosím pozornost této lokalitě!“ píše P.Benda ve svém příspěvku o 
obnově rybníků u Karlovky (Velký a Malý rybník u Malé Bukoviny). 
„Bezpochyby tím vznikne další zajímavá ornitologická lokalita… …Obnovená 
soustava celkem 7 rybníků navazuje na významné mokřady na Českolipsku 
poblíž Stružnice.“ 
Také doporučuje věnovat pozornost (po většinu roku skrytě žijícímu) 
strakapoudu prostřednímu v porostech s přestárlými duby. V době toku lze 
úspěšně pátrat s pomocí nahrávky a za vhodného počasí již od poloviny 
března. „Stálo by za to prohlédnout oblasti na Českokamenicku, kde by mohly 
být vhodné lokality.“ píše autor.          stránku připravil I. Svoboda 
 

 

 
 

Obálka: Dřemlík tundrový, adultní samice, foto: Ing. Přemysl Vaněk 
 

 
Příspěvky do zpravodaje můžete posílat elektronickou poštou na regionální kontaktní 
adresy pobočky, nebo přímo  na:  zpr.sepo-cso@tiscali.cz ,  případně  jako  listovní  
zásilku  na  Regionální  muzeum  Mělník, 276 01 Mělník, náměstí Míru č.54 
 
Vydává Severočeská pobočka ČSO jako  informační  zpravodaj  pro  vnitřní  potřebu svých členů. 
Redakční  rada:     Ing. P. Benda;    Dr. M. Honců;     M. Horák;     Ing. P. Lumpe;     Mgr. M. Pudil; 
Zodpovědný redaktor: Ivan Svoboda         © 17. února 2006 (86ks)   uzávěrka č.4 - 15.08.06 

 

 

mailto:zpr.sepo-cso@tiscali.cz

	Obsah:
	Kroužkování ptáků a CES         13
	Terénní akce – Mariánskohorské boudy 2005      16
	Zimní sčítání vodních ptáků na Českolipsku      19
	Internetové stránky pobočky         19
	Najdete na internetu          19
	Výběr zimních pozorování         20
	Představujeme – Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských

	Zpravodaj
	Schůze pobočky

	Rekapitulace činnosti

	Publikační činnost:
	Výzkumné projekty:
	Jednotný program sčítání ptáků na transektech
	Kroužkování ptáků

	- Sova pálená u Nechranic zaznamenáno hnízdění 3 párů (2x pr
	Patronátní skupiny ptačích oblastí Natura 2000
	Činnost „Patronátní skupiny pro ptačí oblast Jizerské hory“


	Monitoring jednotlivých druhů v r. 2005 byl realizován takto
	Při zpracování výsledků monitoringu nastaly problémy při zak
	Činnost „Patronátní skupiny pro ptačí oblast Labské pískovce
	Kroužkování ptáků a CES


	Límcování hus na Chomutovsku, Mostecku a Lounsku v roce 2005
	Mariánskohorské boudy 2005
	Povánoční vycházka do Želinského meandru na Ohři,
	o projektu „Pod jednou oblohou“.

	Zimní sčítání vodních ptáků na Českolipsku
	Internetové stránky pobočky
	Výběr zimních pozorování



