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Zpravodaj 
 

Severočeská pobočka na podzim tohoto roku završí 5 let své 
existence. Již při jejím založení si zakladatelé byli vědomi potřeby interního 
zpravodaje a první představy prezentované na ustavující schůzi byly celkem 
ambiciózní. Nicméně k realizaci stále nedocházelo. K prvnímu kroku se 
odhodlal předseda pobočky Petr Lumpe v roce 2004 vypracováním letního 
čísla, které si vynutila potřeba rozšířit informaci o první odchytové akci na 
Jizerce. „Minizpravodaj“ byl v úvodu deklarován jako provizorní s omezenou 
životností a nazván „Kominíček“. Ne každý ví, že je to jeden z lidových 
názvů pro rehka domácího, proto byla na obálku vybrána jeho silueta. 

S přibývajícím počtem příspěvků se nám daří dosáhnout úrovně 
plnohodnotného zpravodaje a dovoluje z titulku vypustit skromnou předponu 
„Mini“. V úctě k prvnímu kroku zakladatele jsem za to, abychom původní 
název „Kominíček“ zachovali. 

Zpravodaj je informační a pro vás, proto se neostýchejte zpracovat 
příspěvek. Určitě se vám k tomu dostane rady či pomoci. Děkuji všem, kteří 
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jakkoliv přispěli k naplnění tohoto čísla a podíleli se na opravách textů. Pro 
toto číslo jsme dostali podporu od vedení Regionálního muzea Mělník ve 
formě pokrytí nákladů na tisk obálky. 

           Ivan Svoboda 
 

Zamyšlení po 5 letech existence SP ČSO 
 

Čas pokračuje neúprosným tempem, a tak se stalo, že i naše 
nejmladší pobočka ČSO slaví své první „kulaté“ výročí. Pět let od vzniku je 
dobrá příležitost k zamyšlení. Jak pobočka funguje, co komu přinesla či 
vzala, co se změnilo oproti dřívějšku a hlavně co by se mělo ještě všechno 
udělat. 

Činnost poboček ČSO, kterých je v současnosti mimo klubů 7, je 
opravdu různorodá. Některé vznikly z popudu regionálních členů ČSO, kteří 
chtěli zvýšit aktivitu (východočeská), jiné se transformovaly z již dříve dobře 
zavedených organizací (MOS - středomoravská) a některé vznikly z popudu 
výboru ČSO (severočeská). Tomu odpovídá i rozsah práce a aktivita členské 
základny. 

Severočeskou pobočku charakterizuje především malý počet 
ornitologů na velkém území.  Vždyť pokrýváme  rozlohu  2 krajů  (Ústecký 
5 335 km2,  Liberecký 3 163 km2)  a  téměř  polovinu třetího  (Středočeský 
3 390 km2), což je 15 % z celkové rozlohy ČR. A při současném počtu 83 
členů pobočky nám vychází na každého jednotlivce 143 km2. To je 
samozřejmě pouze řeč čísel, sami víme, že některé oblasti jsou pokryty 
velice dobře (Děčínsko, Českolipsko, Liberecko, Mělnicko), jiné jsou 
prakticky zemí nikoho (Podkrušnohoří). Jen těžko se hledá vhodný "střed" 
tohoto rozsáhlého území, který by byl dostupný ze všech stran. Jako 
nejvhodnější se jeví Česká Lípa, která je uprostřed a máme zde díky 
vstřícnosti českolipského muzea i své sídlo. Jaká je však dostupnost 
doopravdy, to se nejlépe dozvídáme na podzim na členských schůzích, kam 
přijíždí přibližně jedna pětina členů. Proto se na jaře pořádají schůze 
regionální, kde je účast v jednotlivých lokalitách prakticky stejná jako na 
výroční schůzi. 

Co se činnosti týče, zapojili jsme se do ornitologického dění vcelku se 
ctí. Každoročně se organizují na mnoha místech tradiční a oblíbené akce pro 
veřejnost (Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festival), mnoho členů je zapojeno do 
výzkumných programů a práce různých pracovních skupin (Skupina pro 
výzkum a ochranu jeřába popelavého v ČR, Skupina pro ochranu a výzkum 
dravců a sov, Sčítání vodního ptactva, Jednotný program sčítání ptáků…), 
vznikly patronátní skupiny pro jednotlivé ptačí oblasti na tomto území 
(Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady, Jizerské hory, Labské 
pískovce, Východní Krušné hory…), které se zabývají monitoringem 
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zájmových druhů. Kroužkovatelé se od roku 2004 podílejí na „obsluze“ 
4 z 22 (18% v ČR) odchytových stanovištích mezinárodního projektu CES.  

Od léta 2004 vychází minizpravodaj Kominíček, jehož rozsah a kvalita 
se neustále zlepšuje a s publikací různých zajímavostí a článků z výzkumu 
našich členů, na kterých to samozřejmě všechno záleží, zdá se, že můžeme 
přejít od minizpravodaje ke zpravodaji.
 Pět let je krátká doba na bilancování. Severočeská pobočka se mezi 
ostatními rozhodně neztratí. Aktivita se odvíjí především od členů a bylo by 
dobře, kdyby ornitologové na více místech vytvořily malé buňky, které by 
měly alespoň 3 členy a mohly nejen organizovat aktivity ve svém okolí, ale 
také nás o nich ve zpravodaji informovat. Severní Čechy byly vždycky spíše 
územím individuální ornitologie, což samozřejmé není na škodu, ale trpí tím 
především noví zájemci a začínající ornitologové, kteří namísto konzultace 
přímo v terénu musí vše složitě hledat v knihách či na internetu. A terénní 
praxe se dá získat pouze zkušeností, teorie je zde pouze doplňkem. Proto 
jsme také před dvěma roky začali pořádat týdenní terénní "praktika" pro 
všechny zájemce spojené s odchytem a kroužkováním ptáků. Trvají týden, 
pořádají se v Jizerských horách (je to pravda trochu z ruky, ale zato 
v krásném prostředí nahoře na Jizerce) a lze tam přijet třeba jen na den či 
dva, podívat se na ptáky zblízka, na metodiku odchytu a zeptat se 
zkušenějších prakticky na cokoliv. I tato akce již má svou malou tradici, bude 
se konat potřetí a díky dobrým zkušenostem organizátorů snad ještě po 
mnoho let potrvá. 
 A co napsat závěrem? Snad přání, aby se jak členská základna, tak 
její aktivity rok za rokem rozrůstaly a aby se severočeská pobočka stala 
opravdu smysluplnou organizací, která bude pomáhat jak zkušeným 
ornitologům, tak začínajícím nadšencům. 

Petr Lumpe 
 

Jarní schůze regionálních klubů Severočeské pobočky ČSO 
 

 Jak již bylo uvedeno, důvodem organizovat jarní schůze separátně ve 
spádových oblastech jednotlivých regionů byl malý počet ornitologů 
rozptýlených na velkém území. Samozřejmě každý člen pobočky se může, 
jako host, zúčastnit jarní schůze kdekoliv podle svého uvážení. Důvody 
můžete mít různé. Zájem o oblast či program schůze, vhodnější termín 
vzhledem k vašemu volnému času, případně i lepší dopravní dostupnost. 
 
 V rámci schůze SPAs se sešli ornitologové Děčínska 14.01.06 
v Krásné Lípě - podrobněji na straně 10. 
 

 Schůze z oblasti Českolipska se uskutečnila 24.2.2006 v zasedací síni 
VMG v České Lípě a byla spojena se schůzí nejen ornitologů, ale i dalších 
externích spolupracovníků muzea. Setkání se zúčastnilo cca 30 lidí. Mezi 
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nimi byli zástupci některých institucí, např. ing.Holý z inspekce životního 
prostředí v Liberci, dr. Sýkorová z Krajského úřadu v Liberci, paní Doubková 
z referátu životního prostředí v České Lípě, paní Krenická z referátu 
životního prostředí z Nového Boru, Mgr. Čejka z AOPK v Liberci, 
ing. Procházka z CHKO Kokořínsko. Z českolipských ornitologů byli 
zastoupeni J. Brožek, M. Honců, I. Krátký, P. Kurka, K. Šrubař, R. Šrubař, 
O. Roztočil, Z. Vitáček, atd. 

Schůze byla řízena ředitelem muzea ing. Zd. Vitáčkem, který 
v ornitologické části komentoval situaci vzniklou kolem ptačí chřipky 
a veterinární opatření s tím spojené. Dr. Honců zhodnotil výsledky 
monitoringu významných ptačích druhů ve SPAs Českolipsko v r. 2005, 
seznámil s výsledky zimního sčítání vodních ptáků na Ploučnici, s vycházkou 
za orlem mořským na Novozámeckém rybníce a seznámil přítomné s úkoly 
na r. 2006. Proti původním předpokladům došlo ke změnám monitorovaných 
druhů v SPAs Českolipsko. V r. 2006 se monitoruje skřivan lesní (J. Brožek), 
moták pochop (M. Honců, K. Šrubař, J. Procházka a P. Kurka), lelek lesní 
(J. Procházka), orel mořský (P. Kurka) a monitoring českolipských rybníků 
z hlediska možnosti výskytu ptačí chřipky (M. Honců a K. Šrubař).  

Byl stanoven termín schůze skupiny pro výzkum jeřába popelavého na 
Břehyni ve dnech 8.-9.4.2006 spojený s monitoringem tohoto druhu. 
Pracovník muzea - Dr. P. Kühn zpracoval na požadavek Vojenských lesů 
a statků v Mimoni návrh tras dvou naučných stezek s geologickým 
zaměřením. Po konzultacích byla trasa plánovaná Hradčanskými stěnami 
volena po cestách kolem Hradčanských stěn tak, aby turistikou nebyla 
rušena hnízdiště kriticky ohrožených ptačích druhů. Podobně byla 
konzultována i trasa v oblasti Hamru na Jezeře.
Pro vítání ptačího zpěvu v České Lípě, plánovaného na 6.5.2006, bylo 
využito nabídky ekoporadny Orsej při VMG, zaplatit náklady ukázky 
kroužkování ptáků. (Ukázka na jaře nebyla realizována pro zákaz vyslovený 
vedením ornitologické společnosti). Podle ing. Vitáčka byly do některých 
lokalit vyvěšeny budky na podporu hnízdění sovy pálené. Protože muzeum 
nemělo dostatečné finanční prostředky, kontroly těchto budek v terénu se 
neuskutečnily. Ornitologický program podporuje i nově zřízená ekoporadna 
Orsej, která připravuje vysvětlující tabule pro zimoviště vodních ptáků 
v České Lípě. Tradičně se bude konat 7. října Světový festival ptactva 
spojený s vycházkou do okolí České Lípy. Vycházku povede M. Honců, 
J. Klápště uskuteční ukázku kroužkování, ekoporadna zajištuje nákup 
2 dalekohledů a 2 ornitologických publikací. V závěru předali externí 
spolupracovníci, včetně ornitologů, výsledkové zprávy za r. 2005 řediteli 
muzea. Na oplátku obdrželi sborník Bezděz 2005 a příslušná povolení na 
auto pro vjezd do lesů na území bývalého VVP Ralsko. 

Dr. M. Honců   (zkráceno red.) 
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 V Liberci schůze proběhla 10.03. a na programu byly informace 
o akcích, které proběhly (Mezinárodní zimní sčítání vodních ptáků, výsledky 
monitoringu sýců v Jizerských horách v roce 2005, dále, a to především, 
naplánování činnosti na rok 2006 – monitoring sýců (kontroly budek, sčítání 
na liniích), Vítání ptačího zpěvu (Lemberk, Liberec, Frýdlant), terénní akce. 
Seznámení s ptačí oblastí Jizerské hory a další aktivity. Samozřejmou 
součástí schůze bylo neformální popovídání o nových pozorováních 
a zkušenostech všech přítomných.          Martin Pudil 
 

Ornitologové Mělnicka se sešli 15.03. na 17.00 hodinu v kavárně 
Regionálního muzea v Mělníku.    Přítomni: Bouček J., Černý P., Gombáš Š., 
Kolman P., Kodera M., Lumpe P., Svoboda I., Vaidl A., Vaněk P., Veselý J.; 
Omluveni - Novotný K., Procházka J., 

P. Lumpe seznámil s programem a úvodem přednesl některé 
příspěvky a náměty omluveného kolegy Procházky: 
- o stadiu přípravy nové vyhlášky o ochraně volně žijících živočichů a z toho 
vyplývajících omezení a nutnosti žádat o potřebná povolení ke kroužkovací 
činnosti, a dále návrh připravit a v rámci našeho regionu se kolektivně 
věnovat některému ptačímu druhu, vyhlásit ptáka roku Mělnicka. 

I. Svoboda seznámil s výsledky odchytů v rámci CESu 2005 na 
Hleďsebském mokřadu a upozornil na možnost prostudovat na internetových 
stránkách podrobné zprávy „CES News“ (BTO). Některé výsledky 
z Hleďsebe i z CES News měli přítomní možnost shlédnout prostřednictvím 
dataprojektoru. Byla prezentována společná terénní odchytová akce na 
Mariánskohorských boudách, a také se diskutoval vzhled, obsah a směry, 
kam by se mohla ubírat internetová stránka Severočeské pobočky. 

Závěrem byl promítnut krátký dokument natočený o předvánoční 
instalaci náhradní hnízdní podložky pro čápy černé, kterým po více než 
tříletém úspěšném hnízdění bouřka v červenci 2005 shodila hnízdo 
s mláďaty.                        Ivan Svoboda 

 
Prokázané hnízdění poláka malého (Aythya nyroca) na 

Českolipsku v roce 2004 
 

Dne 31.5.2004 jsem v dopoledních hodinách (kolem 10. hod) při 
kontrole Červeného rybníka u obce Pihel na Českolipsku (kv. 5253) nalezl 
čerstvě vyvedené hnízdo poláka malého s nejméně 3 mláďaty. Dospělí po 
vyrušení odlétli na volnou hladinu cca 30 m ode mne a mláďata se rychle 
schovala v porostu sítiny. Když jsem došel na místo, kde se před tím rodinka 
zdržovala nalezl jsem také i hnízdo se zbytky skořápek. Bylo umístěno 
v sítinové stoličce při okraji porostu směrem k volné hladině. Mláďata se 
stále zdržovala v porostu sítiny v okolí hnízda a bylo možno se k nim přiblížit 
až na vzdálenost kolem 1 m. Při přiblížení k mláďatům se samec rozlétl a ve 
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výšce 1 m nad hladinou letěl přímo ke mně. Přilétl na vzdálenost asi 10 m 
a za vydávání krátkých ostrých zvuků, které několikrát opakoval, plaval 
okolo. Po chvilce se opět nízkým letem vrátil k samici, která se držela 
v pozadí. Toto se opakovalo dvakrát. Když jsem se vzdálil od mláďat do 
bezpečné vzdálenosti (asi 20 m), oba se vrátili a všichni se schovali 
v porostu sítiny. Pozorování trvalo přibližně 20 minut. 

Toto pozorování bylo akceptováno Faunistickou komisí v roce 2006. 
Václav Šena 

 
Zimování vodních ptáků 2005/2006 na Děčínsku 

 
 Zima 2005/06 byla oproti jiným zimám výjimečnější než obvykle, a to 
k velké radosti děčínských ornitologů. Díky tuhým a dlouhotrvajícím mrazům, 
zamrzly všechny stojaté vodní plochy a ptáci se koncentrovali na tekoucích 
vodách (zejména na Labi). To mělo za následek jednak nárůst počtu 
u každoročně zimujících druhů např. kachna divoká (Anas platyrhynchos) 
řádově kolem 1 000 kusů, morčák velký (Mergus merganser) kolem 200 
kusů, ale i u potápky malé (Tachybaptus ruficollis) do 10 kusů, a také výskyt 
pro nás zcela neobvyklých druhů – např. 2 samci hvízdáka eurasijského 
(Anas penelope) se delší dobu zdržovali přímo v Děčíně, pravidelně se 
vyskytovalo několik desítek racků stříbřitých (Larus argentatus), pozorována 
byla i volavka bílá (Egretta alba), potápka roháč (Podiceps cristatus), hoholi 
severní (Bucephala clangula) kolem 10 kusů,  poláci chocholačky (Aythya 
fuligula) – hejno o 50 kusech.  

Zajímavé na průběhu zimování bylo také to, že některé druhy začaly 
využívat i další toky a tak bylo možné spatřit kormorány velké 
(Phalacrocorax carbo) zimující na vícero místech na řece Ploučnici až po 
Benešov nad Ploučnicí a na řece Kamenici až po Srbskou Kamenici. Totéž 
platí i pro morčáky velké (Mergus merganser).  

Monitoringu zimujících ptáků na Děčínsku se věnovalo celkem 
10 členů „Ornitologického klubu při Labských pískovcích“. 

Pavel Benda 
 

Pozorování ze zimy 2005/2006 na zimovišti vodních ptáků v Ústí n./L. 
 

Mimořádný průběh poslední zimy se projevil na složení zimujících 
ptáků na dlouhodobě sledovaném zimovišti v Ústí nad Labem. Pro stanovení 
rozdílu byly vzaty jako základ (100%) průměrné počty (¯x) deseti nejčastěji 
zimujících druhů z období 2001-2005 a porovnány s průměrným 
počtem druhů letošní zimy. Průměry byly počítány z pravidelných kontrol 
prováděných v polovině měsíce listopadu, prosince, ledna, února a března 
každého roku. 
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Druh 

n x 2001-
05 (100%)

n x 2006 % 

Kormorán velký  338  14,8  152   30,4     184 
Volavka popelavá  201    9,6    21     4,2     43,8 
Labuť velká  223    7,2    21     3,4     47,2 
Kachna divoká    2620    116    1270 254,0      219 
Polák velký  611    4,8  182   36,4 760 
Polák chocholačka  161    2,9    51   10,5  360 
Morčák velký    21    0,7    11     2,2  310 
Lyska černá    3521    140  729    146  104 
Racek chechtavý    1074      53  209 42       79,3 
Racek stříbřitý *    41 2    63   12,2  610 
 
Tabulka vzácně či ojediněle pozorovaných druhů v uplynulé zimě: 
 

Potápka malá  X.05-II.06: 1-2 ex.; 24.02.06: 3 ex ; 01.03.06: 5 ex. 
Potápka roháč 15.01.06: 1 ex.; 20.03.06: 2 ex.  
Volavka bílá 05.12.05: 1 ex. 
Hohol severní 07.03.06: 1M+2F; 11-15.03.06: 2M+2F 
Hvízdák eurasijský   07.-15.03.06: 1M+1F 
Morčák bílý          19.01.06: 1F; 21.02.06: 1F 
Racek chechtavý     05.03.06: cca 500 ks (zastávka na průtahu) 
Racek malý              02.01.06: 1 ex.; 01.02.06: 1 ex. 
Racek stříbřitý * 07.03.06: 150-160 ex. krátkodobý pobyt 

 09.03.06: na zimovišti opět pouze 35 ex. 
Ledňáček říční 15.11.05: 1ex.; 01.-05.12.05: 1ex.; 30.12.05-02.01.06: 

1ex. 
 

Poznámka:  počet racků stříbřitých* zimujících v roce 2006 vykazoval 
stoupající tendenci: 

 

11.11.05 3 ex.   26.01.06 24 ex. 
02.01.06 3 ex.   06.02.06 17 ex. 
04.01.06 6 ex.   14.02.06 32 ex. 
13.01.06 8 ex.   15.03.06 33 ex. 

*  stříbřitý/bělohlavý (nerozlišeno, při variabilitě obou racků otázka pro specialistu) 
Jiří Vondráček 

 
Sova pálená v okrese Chomutov 

 
V roce 2001 bylo na okrese Chomutov vyvěšeno 44 budek pro sovu 

pálenou. Vše organizoval Karel Poprach, který vede skupinu pro výzkum 
sovy pálené v ČR. Budky jsou velké 100 x 50 x 50 cm (d x v x š), rozdělené 
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na dvě části a vletový otvor mají oplechovaný kvůli predaci. Převážná 
většina budek byla vyvěšena v opuštěných kravínech a stodolách. 

První kontrola proběhla v roce 2003, bylo nalezeno 5 budek s mláďaty. 
Nepodařilo se ovšem navštívit všechny objekty a ze 44 budek zůstalo 14 
nezkontrolovaných. Jelikož je pan Poprach z Moravy a okres Chomutov je 
pro něj tak trochu z ruky, převzal další aktivity ohledně budek v roce 2005 
Český svaz ochránců přírody v Kadani „Zelenou stopou“.  

Druhá kontrola se uskutečnila 03.07.2005. První rok byl velice obtížný, 
hledat budky podle „indicií“ není všude tak snadné, někde jsme se dobývali 
do nesprávných objektů, na některé budky nám nestačil žebřík, na některých 
místech se přestavovalo a budky byly zničeny. Přes všechny útrapy se nám 
povedlo zkontrolovat 19 budek, ze kterých byly dvě obsazené. Všechna 
mláďata (4 a 2) byla okroužkována. 

Třetí kontrola proběhla letos v červenci. První polovinu budek jsme 
kontrolovali 01.07.2006. V loňském roce byla mláďata touto dobou stará cca 
50 dní, ovšem letos se začátkem července ve většině obsazených budek 
mláďata teprve líhla. Proto jsme koncem července uskutečnili další kontrolu 
zaměřenou na kroužkování mláďat. V letošním roce se nám poprvé povedlo 
zkontrolovat všechna místa. 

Ze 44 budek 7 neexistuje, 3 jsme na uvedeném místě nenašli a ze 
zbylých 34 jich je 15 obsazeno (obsazeno = v budce nalezena sova pálená 
bez ohledu na snůšku). Ve 3 budkách z 15 byly pozorovány jen dospělé 
sovy bez snůšky, ve zbylých 12 probíhalo hnízdění z čehož 4 neúspěšně. 
V 8 budkách jsme nalezli mláďata. Počet mladých sov se v budkách 
pohyboval od 1 do 6, nejčastěji byla v budce 4 mláďata. Celkem jsme objevili 
a okroužkovali 31 mláďat. Na jednom místě se nám povedlo chytit dospělou 
sovu pálenou, která byla následně okroužkována.  

Michal Podhrazský 
 

Krátké zprávy 
 

Hnízdění břehulí říčních (Riparia riparia) na Děčínsku  
Hnízdění břehulí na původních stanovištích, tedy v kolmých břehových 

stěnách vodních toků, není z Děčínska v současnosti a ani z minulosti 
známo. Polopřirozená hnízdiště (pískovny, hliníky) jsou v současné době na 
tomto území již všechna zničena. Hnízdění v drenážních rourách je tedy 
poslední možností hnízdění břehulí v tomto regionu.  

V roce 2006 bylo hnízdění zjištěno na následujících lokalitách:  
- Děčín, nábřeží Labe u bývalé restaurace Atlantik, pravý břeh, 

2 obsazené drenážní roury 
- Děčín, loděnice Křešice, Labe, pravý břeh, min. 1 obsazená drenážní 

roura 
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- Děčín – Vilsnice, Labe, levý břeh, těleso komunikace Děčín – Ústí nad 
Labem, přibližně 10 obsazených drenážních rour.                       

                                        Pavel Benda  
 
 

Natura 2000 – z patronátních skupin ptačích oblastí 
 

Zápis ze třetího setkání patronátní skupiny pro SPAs Labské pískovce 
konané dne 14.01. 2006  v Krásné Lípě. 
 

1 – P. Benda přivítal všechny účastníky v 9.00 hod na Správě Národního 
parku České Švýcarsko v Krásné Lípě, která poskytla prostory a drobné 
pohoštění. P. Benda se zároveň omluvil za vynechání “podzimní” schůze 
a neuskutečnění společné akce – kroužkování v porostech křovin na 
Větrném vrchu u Kunratic, neboť byl zcela zaneprázdněn pracovními 
a odbornými úkoly.   
 

2 – přítomni – J. Marek, G. Ritschel, V. Šena, M. Rohlík, P. Benda, 
V. Kopecký, J. Pícha, Jiří Lobotka, M. Půlpán, K. Pařízek, O. Rajchl, M. 
Kalík,   
- omluveni – V. Čeřovský, J. Vondráček, M. Horyna, V. Friml, V. Sojka, 

P. Lumpe, U. Augst, U. Michel, J. Kampf, R. Řehák    
- hosté – R. Nagel, Jan Lobotka    
 

3 – Byli představeni noví členové: 
– Jan Pícha z Dolního Podluží  
– Jiří Lobotka z Krásné Lípy  
– Miroslav Kalík z Rumburka 

 

Vzhledem k přechodu z CHKO Lužické hory na nové pracoviště na 
CHKO Jizerské hory byla kolegyně Jitka Telenová vyřazena ze seznamu 
našich členů. Na novém pracovišti jí přejeme hodně úspěchů.   

 

4 – K nahlédnutí byla opět řada velmi zajímavých ornitologických publikací 
a četné propagační a odborné materiály byly zdarma rozdány zájemcům. 
P. Benda a V. Kopecký informovali o novém a velmi zdařilém propagačním 
materiálu “Ptačí oblast Labské pískovce” a skládačce “Fauna Českého 
Švýcarska”. Dále si zájemci mohli vzít Zpravodaje Národního parku České 
Švýcarsko, kde kromě jiného je článek o skřivanovi lesním v Labských 
pískovcích a článek o aktuálních výsledcích kroužkování čápů černých v NP 
České Švýcarsko.  
 

5 – P.Benda seznámil přítomné s prvním číslem našeho regionálního 
ornitologického periodika “Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských 
pískovcích”. Ten by měl vycházet jednou ročně a všichni členové a příznivci 
byli vyzváni k publikování svých zážitků, zkušeností, postřehů a pozorování 
ze světa ornitologie. Časopis byl rozdán všem přítomným, nepřítomným 
bude zaslán. 
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6 – Se zápisem ze schůze Severočeské pobočky České společnosti 
ornitologické stručně seznámil P. Benda. K dispozici byl také časopis 
Severočeské pobočky ČSO – Kominíček. Internetová adresa: www.cso-
severoceskapobocka.wz.cz 
 

7 – Dále byla přítomným sdělena nepříjemná zpráva o úmrtí jednoho 
z nejvýznamnějších ornitologů, který na Děčínsku působil, Mgr. Zdeňka 
Bárty. Na památku byla jako příloha k našemu Zpravodaji připojena jeho 
práce “Ptáci Bohyňských lad na Děčínsku”. Ve zpravodaji rovněž najdete 
vzpomínkový článek na tuto významnou osobnost.   
 

8 – Dalším bodem byla příprava webových stránek našeho ornitologického 
klubu na oficiálních webových stránkách Labských pískovců. Ty by měly 
zahrnovat – fotogalerii, naše časopisy, zápisy ze schůzí, aktuální seznam 
členů (bez kontaktů) a hlavně aktuální seznam pozorování doplňovaný 
průběžně členy našeho klubu – to by mohlo být velmi zajímavé!   

  

9 – v loňském roce 2005 proběhlo: 
- společná exkurze na lokalitu skřivana lesního u Bynovce – slyšeni 1 – 2 

zpívající samci 
- společná exkurze na lokality strakapouda prostředního v okolí Děčína –

oblast Vrabince (až 4 obsazené lokality, vč. pozorování páření, oblast 
Staré Bohyně (až 9 obsazených míst) 

- vytvoření náhradních hnízdišť pro břehuli říční – 10 nor v rámci 
rekonstrukce nábřežní zdi v Děčíně u budovy České přístavy a.s. 

- instalace hnízdních budek pro sýčky 
- instalace hnízdních budek pro morčáky velké 
- instalace sýkorníků 
 

10 – V letošním roce 2006 bude ptákem roku orel mořský (Haliaeetus 
albicilla). Není žádným tajemstvím, že hnízdění jednoho páru bylo 
prokázáno i v oblasti Velký rybník – Světlík. V letošním roce bychom se měli 
zaměřit na prokázání jeho hnízdění. Je to naše priorita! 
 

11 – V letošním roce bude probíhat několik celostátních ornitologických akcí, 
do kterých je část našich členů zapojena: 
- sčítání zimujících kormoránů na nocovištích (běží již od podzimu 2004) 
- sčítání zimujících vodních ptáků (běží již od zimy 2004) 
- celostátní mapování sýčků obecných – týká se zejména Děčína, ale je 

možné, že sýčci přežívají i jinde (zájemci budou včas informováni) 
- Jednotný program sčítání ptáků v ČR 
 

12 – Na území naší ptačí oblasti ještě k tomu přistupuje: 
- sčítání tetřívků – nás se týká oblast Sněžníku a Tisé (zájemci budou včas 

informováni) 
- kroužkování čápů černých (zajišťuje P. Benda)  
- monitoring výra velkého – naléhavé !!! všechny členy prosím o spolupráci    
- monitoring hnízdní populace sokola stěhovavého 
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- monitorong vybraných druhů – např. kulíšek nejmenší, sýc rousný, lelek 
lesní – konečný seznam ještě není k dispozici, neboť jej určuje Česká 
společnost ornitologická jako koordinátor monitoringu “naturových” druhů. 
Naléhavé – žádám o spolupráci !!! 

 

13 – Navrhované další společné ornitologické aktivity: 
- kroužkovací akce v oblasti Větrného vrchu u Kunratic – rozsáhlé křovinné 

porosty s pěnicí vlašskou (zájemci budou včas informováni), příp. na 
dalších lokalitách (Benešov nad Ploučnicí – Malá Veleň, Hoštice pod 
Vrabincem 

- vyhledávání a kontrola lokalit obsazených strakapoudem prostředním 
v okolí Děčína (zájemci budou včas informováni) 

- monitoring a kroužkování břehulí říčních na nábřeží v Děčíně 
- zhodnocení možnosti obnovy lokality pro břehuli říční u Choratic 
- Vítání ptačího zpěvu 
- zajištění financí pro výrobu a rozvěšování hnízdních budek pro kavky 

obecné 
- kroužkování v rákosinách Velkého rybníku 
- společná exkurze na soustavu rybníků u Malé Bukoviny (pokud bude 

největší z nich již napuštěn) 
 

14 – P. Benda prověří možnosti zapojení se do programu CES – monitoring 
ptačích populací pomocí kroužkování na stabilních místech. Nabízí se 
lokalita Velký rybník.  
 

15 – P. Benda orientačně informoval o plánované reintrodukci jeřábka 
lesního do Národního parku České Švýcarsko. Rozhodující pro schválení 
bude 1/3 roku 2006. 
 

16 – Dále P. Benda prezentoval výsledky své disertační práce na téma 
“Ptáci Českého Švýcarska” 
 

17 – Na závěr byl promítán velmi zdařilý, profesionálně natočený 
a zpracovaný dokument našeho člena Václava Šeny z významných 
kroužkovacích akcí v roce 2005 – sokol stěhovavý, výr, velký, moták pochop, 
luňák červený, čáp černý a záběry páru orlovců říčních na uměle 
vybudovaném hnízdě u Velkého rybníka.  

Zapsal Pavel Benda 
 

Mapování sýce rousného v Jizerských horách. 
 

Skupina vedená Jitkou Thelenovou již několik let sleduje budkovou 
populaci sýce rousného v Jizerských horách. Ve dnech 31.03. - 02.04. se 
uskutečnilo mapování obsazených hnízdních teritorií. Na nočních 
pochůzkách se podílelo 9 mapovatelů na 6 liniích na Jizerce a 8 mapovatelů 
na 4 liniích se základnou na Mariánskohorských boudách. Z pátku na sobotu 
akci nepřálo deštivé počasí a tak se  dostalo na společenskou část 
programu. Ze soboty na neděli v době od 20.00 - 01.30 účastníci vybaveni 
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běžeckými lyžemi a lesnickými mapami s vyznačenou trasou a kontrolními 
body absolvovali akci s úspěchem. Na 10 liniích od 5 do 8km o celkové 
délce 66 km a 147 monitorovaných bodech bylo zjištěno 10 obsazených 
teritorií sýcem rousným. Vzhledem k počtu vyvěšených budek to není velké 
číslo, přesto akce splnila svůj cíl. 

Na Jizerce bylo možné v nedělním dopoledni pozorovat drozda 
kvíčalu, konipasy bílé, hejnko pěnkav obecných s několika jikavci, zvonky 
zelené, čečetky zimní, křivku obecnou a rehka domácího. Také desítky 
lindušek lučních s několika skřivany polními sbírajícími něco k snědku u vody 
a na Jizerské louce pokryté místy více než metrovou vrstvou sněhu. 

Další sledování včetně kontroly budek v hnízdní době, kroužkování, 
sběr vývržků a odchyty drobných zemních savců, jakožto nejdůležitější 
kořisti sýce, dokreslilo obrázek o budkové populaci sýce rousného v roce 
2006. Početnost hnízdící populace byla v tomto roce extrémně nízká zřejmě 
díky špatným potravním podmínkám a odpovídá to i poměrně nevýrazné 
hlasové aktivitě samců při toku.         Ivan Svoboda & Martin Pudil 
 

„Představení ptačí oblasti Jizerské hory“ 
Představení  ptačí  oblasti  Jizerské  hory  proběhlo  z  pátku 19. na 

sobotu na 20. května 2006. Cílem akce bylo seznámit co možná nejširší 
veřejnost s problematikou ochrany ptactva v Jizerských horách. A zájemců 
bylo velmi mnoho, chalupa „praskala ve švech“. Začínalo se v pátek 
v podvečer opékáním buřtů, poté následovala přednáška s promítáním. 
Večer byl zakončen noční vycházkou za sýcem rousným. Již cestou na 
Bukovec mohli někteří zaslechnout „tikání“ bekasíny. U lesa nám všem 
přelétla nad hlavou sluka a v lese již na nás čekal připravený pár sýců. Po 
delším přemlouvání pomocí magnetofonové nahrávky se nám podařilo 
vyprovokovat samce i samici k hlasovým projevům. Některým se dokonce 
podařilo zahlédnout přeletující sovičku. O co později jsme šli spát, o to dříve 
jsme vstávali. Vstát se nakonec podařilo všem dospělým, děti jsme netýrali. 
Ještě před rozbřeskem jsme vyrazili na pozdní tok tetřívků. I přesto, že nás 
šlo více než 20, podařilo se nám dostat velmi blízko k několika tokajícím 
kohoutkům. Ti byli šikovně skryti v oplocence za terénní vlnou a tak nám 
nezbylo, než jen poslouchat „bublání“ a „pšoukání“. Děti mezitím vstaly a 
začaly hrát různé ornitologické hry, tak se naučily stavět ptačí hnízda, 
schovávat vajíčka před predátory, už znají haluzníky atd. Při návratu 
k chalupě bylo možné na louce pozorovat 4 bělořity. Ti se stali tečkou za 
podařenou výpravou za ptáky Jizerských hor.  
 Akce se opravdu vydařila a tak se místní členové ČSO ve spolupráci 
se Správou CHKO Jizerské hory a Severočeským muzeem v Liberci rozhodli 
z pořádání vícedenních ornitologických akcí pro veřejnost udělat tradici. 
V příštím roce se tedy máte opět na co těšit. 

Martin Pudil 
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Setkání „jeřábologů“ na Břehyni 
 

Jarní setkání Skupiny pro výzkum jeřába popelavého v ČR proběhlo, 
podobně jako v loňském roce, i letos v terénní stanici na Břehyni. Byla to 
jednak členská schůze a zároveň se prováděl monitoring jeřábů na 
Českolipsku. To vše se uskutečnilo 8. a 9. 4. 2006. 
V sobotu odpoledne se dostavilo celkem 16 účastníků, z čehož více než 
polovinu (9) tvořili členové naší pobočky. Zúčastnili se: J. Čejka, P. Černý, 
M. Honců, P. Lumpe, F. LaGarde, D. Jäger, A. Jelínek, P. Kurka, L. Peške, 
R. Policht, J. Procházka, F. Stránský, K. Šrubař, M. Ticháčková, Sl. Valda 
a J. Vondráček. 
Po 16. hod. byla zahájena schůze, na níž se projednával průběh monitoringu 
jeřába ve všech známých oblastech, odhadoval se počet párů, které by 
mohly zahnízdit a vyslechly se příspěvky o tahu jeřábů, který v našich 
končinách není zcela obvyklý. Nejzajímavější pozorování k průtahu měli 
F. LaGarde, který pozoroval 63 ex. u obce Povodí na Chebsku a P. Kurka, 
který na Mladoboleslavsku u obce Březina zastihl 30 ex. Jeden pták 
z Chebska byl kroužkován barevnými kroužky, takže bude možné dohledat 
jeho totožnost a odhadnout tak původ této skupiny. J. Procházka upozornil 
na atypicky zbarveného jeřába u Novozámeckého rybníka. 
Dále byla projednána účast zástupců skupiny na evropské konferenci 
v Maďarsku, která se koná 10. – 15. 10. 2006 na nejznámější jeřábí lokalitě 
v obci Hortobagy. Navíc bylo třeba prodiskutovat pozvání prof. Henneho 
k návštěvě stanice pro výzkum jeřábů v SRN.  
Po přestávce na pozorování ptáků v okolí terénní stanice proběhla 
přednáška P. Lumpeho, která ve stručnosti seznámila účastníky 
s Hortobágyí a podzimním průtahem jeřábů v této oblasti, kde se 
shromažďuje až 55 tisíc ptáků a jsou zde zaznamenány i četné výskyty 
dravců, např. několik desítek orlů mořských nebo orel volavý. 
Druhý den se za svítání členové rozdělili do 5 skupin, které monitorovaly 
jednotlivé oblasti Českolipska. Bylo zaznamenáno 10 párů jeřábů a na závěr 
dne pak bylo ještě pozorováno 12 ex. na poli u Zbyn, z čehož jeden ex. byl 
značený barevnou kombinací L:  W,R,W, R: R,Bk,R, což bylo mládě 
kroužkované v roce 2003 na Břehyni P. Kurkou.  

Petr Lumpe 
           

Vítání ptačího zpěvu 2006 
 

Na Děčínsku proběhlo Vítání ptačího zpěvu na dvou místech. Původně 
se u nás s touto akcí nepočítalo, ale na poslední chvíli se vycházek ujal jako 
průvodce Pavel Benda.  
 První proběhla 6. 5. v prostoru Libouchec – Modrá ve spolupráci 
s organizací Přátelé přírody v Ústí nad Labem. Tato trasa byla vybrána 
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cíleně neboť je zde plánována výstavba dálničního přivaděče. Zúčastnilo se 
jí celkem 10 osob a bylo pozorováno 35 druhů ptáků ve 132 kusech.  

Druhá akce proběhla o týden později 13.5. ve spolupráci s Národním 
parkem České Švýcarsko a byla situována do oblasti Krásná Lípa – Velký 
rybník – rybník Světlík. Zúčastnilo se jí 12 osob a bylo pozorováno celkem 
37 druhů ptáků ve 104 kusech. 

Pavel Benda 
 
Na Mělníku bylo vítání ze 6. na 7. května na tradičním místě 1,5 km 

nad soutokem na levém břehu Vltavy nad sady s místním názvem „Mrkvice“ 
a pro organisátory dvoudenní jako každý rok. V minulých letech bývalo 
spojováno s ukázkami odchytu a kroužkování, ale letos nám oblíbenou 
rutinu neumožnil zákaz ukázek pro veřejnost a proto byla pozvána toliko na 
ranní vítání v Hořínském parku u plavebních komor.  

Jarní povodeň opět zasáhla sice zotavující se, ale zdevastované 
keřové patro na březích vodních toků a tak druhová pestrost i početnost 
ptáků byla poněkud slabší. Zaznamenali jsme 36 druhů včetně křepelky 
polní, konipasa horského, slavíka obecného, laické veřejnosti málo známého 
lejska bělokrkého a pozorovali jsme čápa černého. Vítání se zúčastnilo 
celkem 18 osob, z toho 9 ráno. Na základě informací z internetových stránek 
cestu na Mělník vážil také host se dvěma dětmi až z Teplic. 

Na závěr byly účastníkům rozdány propagační materiály a tlumočeno 
pozváni k účasti na neformálních schůzkách ornitologického klubu, které se 
konají pravidelně každou druhou středu v měsíci od 16.00 v kavárně 
Regionálního Muzea na Mělníku. 

Ivan Svoboda 
 

Ptačí chřipka a volně žijící ptáci 
 

Ptačí chřipka je jedno z nejvíce medializovaných témat v současné 
době, přesto se zřídka kdy dovíme, že „pravděpodobnost onemocněni 
člověka ptačí chřipkou je extremně malá". Tuto skutečnost jsem převzal ze 
zpráv poskytovaných Státní veterinární správou ČR a Ministerstvem 
zemědělství a chtěl bych tím upozornit na státem deklarovanou skutečnost, 
že panika rozhodně není na místě. 

Ptačí chřipka (nebo také „Aviární influenza“) je virové onemocnění 
postihující ptáky volně žijící i chované v zajetí (zejména drůbež). Vir ptačí 
chřipky je mezi ptáky široce rozšířen a má několik typů. V dnešní době je 
centrem pozornosti vysoce patogenní kmen H5N1. Nakažená zvířata mají 
dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a hynou během 1-2 dnů. Pro zjednodušení 
můžeme říci, že se tato nemoc chová podobně jako normální chřipka u lidí. 
Lidé se můžou nakazit bezprostředním kontaktem s infikovanými ptáky. 
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Virus je poměrně labilní, k jeho zničení dochází již při 70°C po dobu 
jedné sekundy. Při dodržování běžných hygienických návyků je riziko přenosu 
minimální. Přenos na člověka z nakaženého volně žijícího ptáka nebyl dosud 
prokázán. 

Proč nákaza pochází z Asie? Důvodů je hned několik: velká 
koncentrace lidi, plošně rozšířený chov drůbeže (včetně pohybu chovaných 
zvířat v domácnostech), nedostatečná hygiena a tepelná úprava drůbežího 
masa, pojídání v Evropě běžně nekonzumovaných částí těl ptáků (běháky 
apod.). Riziko přenosu nemoci v evropských podmínkách je podstatně menši. 

Má smysl snažit se omezit přítomnost ptáků v blízkosti obytných 
prostor? Než si odpovíme na tuto otázku, je třeba uvědomit si, že všichni 
ptáci jsou podle evropské legislativy, tedy i té naší, obecně chráněni. Je tedy 
zakázáno jejich úmyslné usmrcováni, odchyt, ničení hnízd a úmyslné 
vyrušování zejména v průběhu hnízděni. Všechny tyto aktivity jsou tedy 
nezákonné. To je první věc, kterou je třeba si uvědomit. Dalším aspektem je 
účinnost těchto snah a tedy i jejich smysl. Mnoho druhů ptáků je věrné svému 
hnízdišti (zejména jiřičky a vlaštovky). Odstranění jejich hnízda neznamená, 
že nepřiletí a nebudou chtít znovu zahnízdit. Právě naopak. Navíc stálé 
rušení ptáků a znemožňovaní jejich hnízdění vede k oslabení jednotlivých 
ptáků v důsledku zvýšené snahy zahnízdit a tím mohou být potenciálně 
náchylnější k nemocem. Navíc pěvci jsou jednou z nejméně rizikových skupin 
ptáků. Největší riziko přenosu onemocněni hrozí od ptáků chovaných ve 
velkých koncentracích v zajetí (drůbež). Další rizikovou skupinou jsou vodní 
ptáci (labutě, kachny), protože virus ptačí chřipky přetrvává déle ve vodě 
(kam se dostane trusem nakažených ptáků) a navíc se tito ptáci sdružují do 
velkých hejn, kde je riziko přenosu větší (stejně jako v chovech v zajetí). 

Ptačí chřipka je onemocnění, které bylo, je a bude mezi ptáky široce 
rozšířené. Se zlepšujícími se možnostmi jeho zjištění bude přibývat nálezů 
nakažených ptáků. Proces přenosu viru z ptáků na člověka je velmi složitý 
a je doložený pouze z chovů v zajetí. Při dodržování obvyklých hygienických 
zásad a běžné tepelné úpravy masa z drůbeže, je možnost přenosu nákazy 
téměř nulová. Další důležité aktuální informace naleznete na internetových 
adresách: www.mze.cz; www.svscr.cz; www.ptaci-chripka.cz; nebo na 
bezplatné informační telefonní lince Ministerstva zemědělství 800 100 415. 

Nenechme se tedy zneklidnit medializovanými zprávami a věnujme se 
raději důležitějším věcem, než je izolování se od volně žijících ptáků 
a užívejme si jejich krásného zpěvu. 

Jan Procházka 
 

Výběr vašich pozorování 
 

 Opět touto cestou zprostředkujeme informace o některých pozorování 
z Ústeckého a Libereckého kraje a Mělnicka. Zdrojem nám jsou z 95-ti% „Vaše 
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pozorování“ na stránkách ČSO a Severočeské pobočky. Výběr z cca 460 dat 
(od ½ února) je subjektivní, proto považujete-li svůj údaj za důležitý, prosazujte 
jej do zpravodaje prostřednictvím zpr.sepo-cso@tiscali.cz nebo dopisem. 
 
Potápka malá 
18.05.2006: Dobranovský ryb. (CL), 1 ex. Mitáč J.; 
 

Potápka velká 
22.05.2006: Novozámecký ryb.(CL), 6ex. Mitáč S.; 19.06.2006: Modlany (TP),10ex. Najbert R.;  
 

Kormorán velký 
14.02.2006: Trmice u Bělé (UL), 54 ex. a 03.03.2006: Svádovský luh (UL), 122 ex., Vondráček J.; 
21.03.2006: Roudnice n./L. (LT), 30ex. Svoboda I.; 28.03.2006: Železný Brod (JN), 30 ex. 
Serinová I.; 21.07.2006: Podhoří (oprám) (UL), 2 ex. Vondráček J.; 
 

Bukač velký 
16.04.2006: Novozámecký rybník (CL), 1M. Brandl P.; 
 

Volavka bílá 
20.02.2006: Mimoň (CL), 1 ex. Brožek J.; 01.04.2006: Velký Valtinov (CL), 1 ex. Koukal.; 
09.04.2006: Tišice (ME), 2ex.Svoboda I.;18.04.2006: Kelské Vinice-Kelštice,(ME),1ex.Novotný K.; 
 

Čáp bílý 
22.04.2006: Kelské Vinice, (ME), 1. ex Svoboda I.; 24.06.2006: Lbín, (TP), 4 ex. Najbert R.; 
21.08.2006: Proseč (SM), 28 ex. Jasso L.; 
 

Čáp černý 
28.03.2006: Liběchov, (ME), 1. ex Veselý J.; 02.04.2006: Bílina, (TP), 2 ex. Horák M.; 
15.04.2006: Doksany - Nové  Dvory, (LT), 1 ex. Zapletal R.; 24.04.2006:  Rumburk (DC), 1 ad.ex. 
Bosák D.; 08.05.2006: Hořín (ME) 1 ex. Svoboda I.; 11.05.2006: PR Buky a Javory, (CV) 1 ex. 
Oulehle F.; 03.06.2006: Mařenice-Čtyřdomí, (CL), 1. ex. Růžičková E.; 11.06.2006: Velvary-
Chržínský ryb.(ME), 1 ex. Černý P.; 17.07.2006: Mělník (ME), 1 ex. Novotný K.; 
 

Husa velká 
23.04.2006: Brňany (UL), 25 ex.Horák M.;  01.06.2006: Chabařovice r.Koleje (UL), 2 ad.+2 juv.  
a  15.06.2006: Chabařovice r.Koleje (UL), 2 ad.+2 juv. Vondráček J.; 
 

Hvízdák euroasijský 
04.03.2006: Ústí n./L. (UL), 1M+1F Fischerová L., Stolle J.; 24.03.2006: Ústí n./L.,(UL), 1M+1F, 
Čejka J.; 
 

Čírka obecná 
05.06.2006: mokřad Milada, (UL), 1M Vondráček J.; 
 

Morčák velký 
18.02.2006: Kralupy n./L: (ME), 3 páry Černý P.; 03.03.2006: Dubice (CL), 1 pár Čejka J.; 
05.03.2006: Děčín (DC), 2 páry Rohlík M.; 08.03.2006: Žatec-Ohře (UL), 3M+1F Brejška M.; 
01.04.2006: Vojkovice-pískovna (ME), 5M+3F Černý P.;  
04.04.2006: Černousy (LB), 1 pár Čejka J.;  
 

Morčák malý 
08.03.2006: Žatec (CV), 2M+1F Brejška M.; 
 

Včelojed lesní 
14.05.2006: Bezděz (CL), 5 ex. na tahu Novák J.; 
 

Luňák červený 
28.02.2006: Mimoň (CL), 1 ex. Brožek J.; 05.03.2006: Nelahozeves (ME), 1 ex., 14.03.2006: 
Hořín (ME), 1 ex, Procházka J.; 07.04.2006: Doksany (LT), 1 ex. Zapletal R.; 08.04.2006: Filipov 
(DC), 1ex Malý M.; 09.04.2006: Tišice  (ME), 1 ex. Svoboda I.; 11.04.2006: Lipová (DC), 2 ex. 
Šena V.; 11.04.2006: Filipov (DC), 3 ex. Malý M.; 17.04.2006: Proseč (SM), 1 ex. Jasso L.; 
30.04.2006: Šluknov (DC), pár Bosák D.;  09.05.2006: Filipov  (DC), 2 ex., Malý M.; 05.06.2006: 
Neratovice, (ME), 2juv.-D16 Kodera M.; 06.07.2006: Kelské Vinice-Kelštice, (ME), 2 ex. Novotný 
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K.; 06.07.2006: Adolfov, Větrov (DC), 1ex. Vondráček J.; 18.06.2006: Krásná Lípa (DC), 2 ex. 
Šena V.; 
 

Orel mořský 
03.03.2006: Cvikov, (CL), 1 ex. Čejka J.;23.03.2006: Kelské Vinice-Kelštice, (ME), 1 imm. 
Novotný K.; 19. a 22.04.2006: Kelské Vinice-Kelštice,(ME), 2 ad., Kodera M.; 23.04.2006: Kelské 
Vinice-Kelštice,(ME),1 ex. Svoboda I.; 04.05.2006: Hamerský rybník, (CL), 1 ad. Čejka J.; 08. a 
15.05.2006: Kelské Vinice-Kelštice, (ME), 1 ad. Kodera M.; 
 

Moták pilich 
24.03.2006: Habrovice (UL), 1M Čejka J.; 12.04.2006: Petroltice pod Ralskem (CL), 1M Čejka J.; 
17.04.2006: Dolní Křečany (DC), 1M Bosák D.; 
 

Ostříž lesní 
26.07.2006: Hrádek n./Nisou (LB), 1 ex. Cepák J., Pudil M.; 
 

Sokol stěhovavý 
07.03.2006: Kralupy n./Vlt.(ME), 1 ex. Procházka J.; 08.05.2006: Hazmburk (LT), 2 ex. Beneš J.; 
 

Raroh velký 
02.03.2006: Křenek, (ME), 1 ex.. Kodera M.; 
 

Křepelka polní 
13.06.2006: Knínice-Lovečkovice (LT), 1M Greguš L.; 20.06.2006: Jiříkov (DC) 1M Malá H.; 
16.07.2006: Medonosy (ME), 2M Svoboda I.;  
 

Chřástal polní 
25.05.2006: Boleslav u Černous (LB), 1M Čejka J.; 
12.06.2006: Knínice-Lovečkovice (LT), 2M Greguš L.; 
 

Jeřáb popelavý 
01.04.2006: Velký Valtinov (LB), 3 ex. Koukal; 09.04.2006: Zbyny (CL), 12 ex. Lumpe P., a 
sk.“jeřábníků“; 01.05.2006: Krásná Lípa (DC), pár Bosák D.; 01.05.2006: Kelské Vinice (ME), 
1ex. Svoboda I.; 01.05.2006: Obříství (ME), 1ex. Černý P.; 07.05.2006: Krásná Lípa (DC), 3 ex. 
Bosák D.; 07.05.2006: Mimoň (CL), 4 ex. Rohlík M.; 09.05.2006: Krásná Lípa (DC), 2 ex. Šena 
V.; 22.05.2006: Novozámecký rybník (CL), 1 pár Mitáč S.; 
 

Kulík písečný 
01.06.2006: Tišice, (ME), 1 ad.ex. Kodera M.; 
 

Jespák písečný 
01.06.2006: Tišice, (ME), 1 ad.ex. Kodera M.; 

Jespák malý 
15.06.2006: Tišice, (ME), 2 ad.ex. Kodera M.; 
 

Jespák křivozobý 
24. a 30.07.2006: Tišice, (ME), 1 ad.ex. Kodera M.; 
 

Jespák obecný 
26.03.2006: Tišice – sed.nádrže, (ME), 1 ex. Lumpe P.; 
 

Jespák bojovný 
23.04.2006: Kelské Vinice-Kelštice, (ME), 15 ex. Svoboda I.; 
01.05.2006: Kelské Vinice-Kelštice, (ME), 9 ex. Svoboda I.; 
 

Slučka malá 
24.03.a 01.04.2006: Tišice,(ME),1ex. Kodera M.; 22.04.2006: Kelské Vinice,(ME),2ex. Kodera M.; 
 

Sluka lesní 
25.03.2006: Tupadly (ME), 1 ex. Novotný K.; 01.04.2006: Jiříkov (DC), 2 ex. Mikeš T.; 
04.04.2006: Bílina (DC), 2 ex. Horák M.; 05.04.2006: Doubice (DC), 1 ex. Šena V.; 
 

Vodouš kropenatý 
01.04.2006: Novozámecký rybník (CL), 2 ex. Svoboda I., Lumpe P.; 19.04.2006: Kelské Vinice-
Kelštice, (ME), 8 ex. Novotný K.; 18.06.2006: Václavice-pískovna (LB), 1 ex. Pudil M.; 
06.07.2006: Rousovice-čistička (ME), 2 ex. Novotný K.; 
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Vodouš bahenní 
23.04.2006: Kelské Vinice-Kelštice, (ME), 6 ex. a 01.05.2006: Kelské Vinice, -Kelštice, (ME), 
19ex. Svoboda I.; 07.05.2006: Velvary-Chržínský ryb. (ME), 7 ex. Černý P.; 
 

Vodouš šedý 
18.04.2006: Kelské Vinice-Kelštice, (ME), 2 ex. Novotný K.; 21.04.2006: Kelské Vinice-Kelštice, 
(ME), 22ex. a 01.05.2006: Kelské Vinice-Kelštice, (ME), 7ex. Svoboda I.; 
 

Holub doupňák 
14.05.2006: Javor (Lužické hory) (CL), 1 M Mitáč S.; 
 

Holub hřivnáč 
28.02.2006: Kelské Vinice-Kelštice, (ME),1ex. Lumpe P.; 22.03.2006: Liberec (LB),2ex. Čejka J.; 
26.03.2006: Kladruby (TP), 10 ex. Najbert R.; 26.03.2006: Ostašov (LB), 2 ex. Čejka J.; 
31.03.2006: Doubice (DC), 1 ex. Šena V.; 01.04.2006: Rumburk (DC), 2 ex. Bosák D.; 
09.04.2006: Zbyny (CL),50ex+. Procházka J.,a kol.; 23.05.2006: Filipov (DC),cca 50 ex. Malý M.;  
 

Hrdlička divoká 
27.05.2006: Filipov (DC), 1 pár, 21.06.2006: Filipov (DC), 1M Malý M.; 
 

Kalous pustovka 
19.03.2006: Hleďsebe 2 – Uhy(ME), 3 ex.Procházka J.; 
 

Rorýs obecný 
24.04.2006: Mělník (ME), 1 ex., 25.04.2006: 22 ex. a 26.04.2006: 4 ex. Svoboda I.; 27.04.2006: 
Pavlovice (LB), 1 ex. Čejka J.; 02.05.2006: Mělník (ME), 35 ex. Svoboda I.; 03.05.2006: 
Pavlovice (LB), 50ex+. Čejka J.; 04.05.2006: Rumburk (DC), 2 ex. Bosák D.; Krásná Lípa (UL),   
1 ex. Šena V.; Filipov (DC), 4 ex. Malý M.; 29.07.2006: Milá (LN), 200-250 ex. Kolman P., Novák 
F., Viktora L.; 05.08.2006: Mělník (ME), 8 ex. a 21.08.2006: Mělník (ME), 1 ex. Svoboda I.; 
28.08.2006: Mělník (ME), 1 ex.; a 02.09.2006: Nový Bor (CL), 2 ex. Svoboda I.; 
 

Žluna šedá 
17.04.2006: Medonosy (ME), 1 ex. Svoboda I.; 28.04.2006: Luž (DC), 1 ex. Mitáč S.; 
 

Břehule říční 
09.06.2006: Ústí n./L.-Střekovské nábřeží, (UL), 3 ex. Vondráček J.; 09.06.2006: Ústí n./L.-pod 
zdymadlem, (UL), 8-10 ex. a 20.07.2006: Podhoří-(oprám) (UL), 5ex. Vondráček J.; 
 

Linduška rudokrká 
08. a 15.05.2006: Kelské Vinice, (ME), min.6 ex. a 3 ex. Kodera M.; 
 

Konipas luční 
05.06.2006: Mokřad Milada (UL), 5 ex. Vondráček J.; 30.07.2006: Proseč (SM), 1 ex. Lasso L.; 
 

Brkoslav severní 
15.02.2006: Staré Pavlovice (LB), 6ex. Čejka J.; 16.02.2006: Most (MO), 15ex. Modruňka J.; 
26.02.2006: Stranné (CL), 60ex., Stvolínky (CL), 4 ex. Kurka P.; 05.03.2006: Most (MO), 15ex. 
Modruňka J.; 25.03.2006: Ústí n./L.(UL), 15ex. Mannová J.; 02.04.2006: Liberec (LB), 16 ex. 
Pudil M., Pudilová G.; 09.04.2006: Hlupice (LT) cca 30 ex. Drašner S.; 
17.04.2006: Medonosy (ME), 6 ex. Svoboda I.; 
 

Slavík tmavý 
25.05.2006: Boleslav u Černous (LB), 1M zp. Čejka J.; 
 

Modráček středoevropský 
22.04.2006: Radovesická výsypka (MO) 5M Horák M.;  
 

Drozd kvíčala 
18.05.2006: Raspenava (LB), 1ad +1juv. Čejka J.; 
 

Drozd cvrčala 
02.04.2006: Krásná Lípa (DC), 3ex. Šena V.;10.04.2006: Jesenný (SM), min.400ex. Čejka J. 
 

Drozd brávník 
18.02.2006: Proseč (SM), 1 ex. Jasso L.; 19.02.2006: Holany (CL), 2 ex. Kurka P.; 26.03.2006: 
Rumburk-Aloisov (DC), 1ex Malý M.; 
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Cvrčilka říční  
08.05.2006: Razice (US), Horák M.; 18.05.2006: Raspenava (LB), 1M Čejka J.; 20.05.2006: 1M 
Mělnická Vrutice (ME), Svoboda I.; 23.05.2006: Velvary-Chržínský ryb.(ME), Černý P.; 
 

Budníček lesní 
22.04.2006: 3M Rumburk (DC), Bosák D.; 
 

Budníček menší 
26.03.2006: Kostelec n./L. (ME), 1 ex. Lumpe P.; 28.03.2006: Mělník (ME), 1 ex. Svoboda I.; 
30.03.2006: Liberec (LB), 1M zp. Čejka J.; 02.04.2006: Šluknov (DC), 1 ex. Šena V.; 
 

Budníček větší 
08.04.2006: Radovesická výs.(MO), 8ex. Horák M.; 22.04.2006: Rumburk (DC), 4M Bosák D.; 
 

Ťuhýk obecný 
26.04.2006:  Libkovice (UL), 1 ex. Horák M.; 18.05.2006: Raspenava (LB), 1M Čejka J.; 
21.05.2006: Velká Javorská, Žandov (CL), 3 ex. Hradecká L., Hradecký M.;  
23.05.2006: Filipov (DC), 1M Malý M.; 02.07.2006: Zahrádky (CL), Rohlík M.; 09.08.2006: 
Sezemice (TP), 1M+1F Šimek S.; 
 

Ťuhýk šedý 
25.03.2006: Kelské Vinice-Kelštice, (ME),1 ex. Novotný V.; 12.04.2006: Bezno (MB), 1 ex., 
Skramouš (ME), 1 ex. a Nebužely (ME), 2 ex. Vaněk P.; 06.07.2006: Adolfov, Č.louka (DC), 1ad 
+2juv. Vondráček J.; 
 

Krkavec velký 
19.02.2006: Žďár (CL), cca 140 ex. Jelínek M.; 19.02.2006: Frýdlant (LB), 68 ex. Mikšíček J.;  
04.04.2006: Jiříkov (DC), 3 ex. Mikeš T.; 06.05.2006: Vojkovice (ME), 1 pár Černý P.;  
19.07.2006: Děčín – Kvádrbek (DC), 2 ex. Rohlík M.;  
 

Bramborníček černohlavý 
26.03.2006: Liberec - Ostašov (LB), 1 ex. Čejka j.; 28.03.2006: Trmice (UL), 1M Vlk L.;  
25.04.2006: Chřibská (DC), 1M+1F Šena V.; 08.05.2006: Sezemice (TP), 1M Šimek S.; 
24.05.2006: Vojkovice (ME), 1M Lumpe P.; 
 

Bramborníček hnědý 
08.04.2006: Jiříkov (DC), 1M Malý M.; 24.04.2006: Chřibská (DC), 1M Šena V.; 06.05.2006: 
Dolní Křečany (DC), 1M Bosák D.; 22.05.2006: Novozámecký r. (CL), Mitáč S.; 
 

Čečetka zimní 
02.03.2006: Děčín (DC); 4 ex. Rohlík M.; 08.03.2006: Děčín (DC); 20 ex. Rohlík M.; 
 

Strnad luční 
22.04.2006: Kelské Vinice-Kelštice, (ME), 2M Svoboda I.; 08.05.2006:  Jizerka (JN), 1M Mitáč S.; 
09.05.2006:  Heřmanice (LB), 2M Čejka J.; 
 

Strnad zahradní 
01.05.2006: Proseč (SM), 1M zp. Jasso L.; 
 

Hýl rudý 
08.07.2006: Příšovice (LB); 1 zp.M Stančo J.; 
 

 (LB) – okres; M – samec; F – samice; ad. – dospělý; juv.=imm.– mladý; 3y – 3letý; 
(kr.) – kroužkován;           SvI 

 
Pozvánka na Jizerku 2006 

 
Ve dnech 15.9. až 22. 9. se uskuteční III. společné terénní praktikum 

Severočeské pobočky ČSO v Jizerských horách. Po loňském pokusu 
o změnu lokality se akce navrací zpět na Jizerku. Zázemí nám opět 
poskytne Severočeské muzeum ve své terénní stanici. Příjezd bude možný 
od pátečního večera a je samozřejmě možný kdykoliv v průběhu akce, 
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stejně tak i odjezd. Vše dle vašich časových možností. Od středy 20.09. 
však bude od 8.00 do 17.00 uzavřena cesta do Jizerky. Autem se na 
místo (nebo domů) dostanete před 8. nebo po 17. hodině ! Vítáni jsou 
samozřejmě všichni zájemci o ornitologii, nejen zkušení harcovníci, ale také 
ornitologové, kteří se chtějí naučit něčemu novému. Pokud invaze křivek 
z konce srpna potrvá, máme se na co těšit. 

Připojím několik organizačních pokynů. Příjezd na Jizerku je možný 
vlastním autem, na místě se platí poplatek za vjezd do obce. Hromadná 
doprava vás přiblíží do Horního Polubného (odtud po silnici asi 6 km) nebo 
do Harrachova (po červené značce asi 6,5 km). Stanice se nachází až na 
konci osady Jizerka po pravé straně cesty. Je možno se doptat na 
Pešákovnu nebo Hnojový dům, to jsou sousední chalupy. Ve stanici je 
studená voda, suchý záchod, elektrika, základní nádobí (talíře, skleničky, 
příbory, pár hrnců atd.), možnost vaření bez problémů na kamnech nebo 
vařiči, postele s dekama (ale vlastní spacák je lepší). Zejména o víkendu 
budou postele beznadějně obsazené, takže doporučuji i karimatku. V osadě 
je několik fungujících hospod, ale žádný obchod. 

Martin Pudil 
 

Internetové stránky pobočky 
 

Naše stránky na "webu zdarma" mají jistá omezení. Např. rubrika 
"Pozorování" s jednoduchou tabulkou umožňuje pouze zápis a postupné 
prohlížení, ale bez funkcí třídění a vyhledávání. Proto jsme obsah 
překopírovali do excelové tabulky a soubor (Severočeská ornitologická 
pozorování) je dostupný v rubrice "Ke stáhnutí". Excelová tabulka vám 
umožní vyhledávání a libovolné třídění dat. Každé dva měsíce bude 
aktualizována. V současné době obsahuje cca 550 záznamů od března 
2005 do srpna 2006). Pokud budete nějaké záznamy dopisovat do rubriky 
po 15. srpnu se zpětnou platností, (např.: za červen, červenec a.p.) nebo 
„vyrobíte“ nějaký překlep, upozorněte na to v návštěvní knize s uvedením 
data, abychom je mohli přenést i do excelového souboru či provést opravu 
v tabulce. V zájmu sjednocení záznamů pro třídění se podepisujte v pořadí: 
příjmení, jméno. 

Podobně jako z pobočkového webu jsme vyseparovali pozorování 
týkající se Libereckého a Ústeckého kraje ze stránek ČSO a jsou rovněž "Ke 
stáhnutí". V současné době obsahují přes 1000 záznamů od ledna 2003 do 
srpna 2006.  

Na stránce Severočeské pobočky si můžete stáhnout seznam odkazů, 
které jsme doporučili v rubrice „Najdete na internetu“ a ze seznamu přímo 
otevřít hledanou stránku bez pracného přepisování dlouhé či složité adresy. 

Příspěvky na web včetně fotografií (max. 800x600) můžete posílat na 
el.adresu: cso.severnicechy@seznam.cz    Ivan Svoboda 
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Najdete na internetu. 
 

 Pokud se chystáte do neznámého terénu a doma nemáte žádnou 
mapu, můžete ji nalézt na stránce http://supermapy.cz. Přestože rozlišení 
neumožňuje kvalitní a ostrý tisk, a pro některé oblasti mají omezení měřítka 
v maximálním zvětšení, mapa na 90% území republiky zobrazuje i vrstevnice 
a je dostatečně informativní pro dobrou orientaci. 
 Na stránce http://www.mapy.cz je zase dostupná mapa leteckých 
snímků. Okolní Evropa je v omezeném rozlišení, ale území České republiky 
ve velmi dobrém (odhaduji 1m). Pro základní orientaci vyhledáte lokalitu, 
zvětšíte a přepnutím na „letecká“ máte k dispozici sice několik let staré, zato 
velmi přehledné letecké snímky hledaného území. Tlačítko GPS zobrazí 
s přesností úhlových vteřin souřadnice zvoleného bodu na mapě. Tlačítkem 
„pravítko“ si můžete odměřit např. rozměry svého pozemku nebo vzdálenost, 
jakou chodíte třeba do lesa na houby. 

Z  konference  Southeast  European  Bird  Migration  Network  konané 
2.-5. února 2006 v Praze, o které informuje zpravodaj „Kroužkovatel“, najdete 

sborník abstraktů na www.ivb.cz/seen2006.                   Ivan Svoboda 
 

„Barbucha a ptáci“ aneb „Strašidlo v Čechách“ 
 

Jako reakci na hysterii v médiích s „šířením“ ptačí chřipky vydala 
Kroužkovací stanice Národního muzea zákaz odchytů s ukázkami 
kroužkování během akcí pro veřejnost. Účelem tohoto opatření (nejen 
z mého pohledu) není vyloučit přímé nebezpečí takových aktivit. Především 
nechce jitřit veřejnost zasaženou neseriozní kampaní sdělovacích 
prostředků směrem k divokým ptáků, proti kterým byla vedena 
demagogickými metodami. 

Zpravodajství se jen okrajově věnovalo 
základnímu problému, totiž že kolébkou „ptačí 
chřipky“ a optimálním prostředím pro 
reprodukci H5N1 jsou chovy domácí drůbeže 
v příšerných podmínkách nejen v Asijských 
zemích. I když se nedá vyloučit, že k tomu 
v průběhu let někde v Asii může dojít, virus 
dosud do formy přenosné z člověka na 
člověka nezmutoval (spekulace bulvárního 
tisku k jednomu případu byly zcela 
irelevantní), a tak v současné době strašit 
občany pandemií, to si nijak nezadá s šířením poplašné zprávy. 

Jako protiváhu připomenu výňatek z tiskové zprávy Ústřední výkonné 
rady ČSOP v Praze z 27.03.2006: „Jak ukazují zkušenosti z posledních 
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měsíců, nakazit se ptačí chřipkou není vůbec jednoduché. V našich 
podmínkách je to prakticky nemožné. Tedy pokud někdo nepraktikuje 
obyčeje některých asijských zemí - nepije syrovou ptačí krev, nevysává 
hleny z nosních otvorů živým kohoutům při kohoutích zápasech či 
nechodí spát se slepicemi ….. do jedné místnosti.“ 
 Při dodržování základních hygienických pravidel a v Evropě obvyklých 
stravovacích návyků žádné nebezpečí nákazy ptačí chřipkou od havranů, 
vlaštovek, rorýsů a dalších druhů hnízdících v lidských sídlech či jejich 
blízkosti, přímo nehrozí. Ohroženi jsou především vodní ptáci a bahňáci, 
kteří s nákazou mohou přijít do styku při své tahové zastávce na vodních 
plochách v "inkubátorech" ptačí chřipky, ve velkochovech užitkové drůbeže. 

Na západním pobřeží USA ornitologové u dvou druhů bahňáků pečlivě 
odebírají vzorky vyměšování a dosud patogenní virus nezaznamenali. Na 
tahových cestách Evropských divokých ptáků z Afriky se nákaza ještě v roce 
2005 nevyskytovala. A pokud se ojedinělých případů nakažených lidí 
v Evropě týká, přímo souvisejí s jejich cestou do Asie, případně stykem 
postižených se zvířaty z této destinace ilegálně dovezenými. Tedy nikoliv 
migrace tažných ptáků, ale globální turistika a ilegální obchod se zvířaty, kdy 
zásilky provázejí falešné doklady o jejich obsahu či původu jsou cestami, 
kterými se H5N1 dostal z Asie do Evropy. 

Zkrátka divocí ptáci jsou „v tom“ až na druhém místě a jako v mnoha 
jiných případech i v této kause je hlavním protagonistou zase člověk. 

Při základní opatrnosti se „strašidel“ v Čechách bát nemusíme. ☺ 
Ivan Svoboda 

 

 
 

Jeřábi popelaví, 09.04.2006: Zbyny  (CL), foto ing. Jan Procházka 
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Zpravodaj Společnosti spolupracovníků 
Kroužkovací  stanice  Národního muzea č.1/2006 
obsah: (pozn.red.: redukované titulky) 
Úvodem ……………………………...………. Jelínek M., Cepák J. 
Nové typy kroužků ………………………….. Jelínek M., Cepák J. 
Pozor na kroužky typu N 
Dodržování pokynů pro kroužkování v r.2006 
Informace  o počítačovém programu Rings   …….……Matouš J. 
Členské příspěvky Společnosti spolupr. KSNM……….Matouš J. 
Miliontý záznam okr. ptáka v databázi K.S .…………….Cepák J. 
Kalendář větších odchytových akcí v ČR v roce 2006..Jelínek M. 
Přehled zajímavějších druhů kr. v r.2005 …..……….…Jelínek M. 
Migrační atlas ptáků České a Slovenské republiky …….  Kalvaňa P. 
Výsledky akce cílový druh roku 2005–slučka malá ….   Schropfer L. 
Špaček obecný – cílový druh 2006 …….……………….  Cepák J. 
Z archivů K.S. , část 1. potápky – brodiví  .   Jelínek M., Cepák J. 
Projekt CES v České republice roce 2005 ..  ……….…Jelínek M. 
Sledování vlaštovek obecných v roce 2005   Škopek J., Cepák J. 
Výsledky odchytové akce „Acrocephalus“ v NPR Žehuňský  
rybník v letech 2001 až 2005  …………....  Jelínek J., Urbánek L. 
Poznámky k rozšíření a urč. rákosníka pokřovního….  Klápště J. 
Zprávy z konferencí. 

 Nová publikační koncepce ČSO „hodila přes palubu“ tiskovinu s dlouhou tradicí - 
Zprávy ČSO a přinesla rozptýlení informací do více nově vzniklých periodik. Připravila tím 
řadové členy např. o zprávy z kroužkovací stanice. Takovým periodikem je i zpravodaj  
KROUŽKOVATEL na 31 stranách s nákladem 500 ks. 
 Bude vás zajímat, že práce na „Migračním atlasu ptáků České a Slovenské 
republiky“ pokračují. Pod vedením 7 editorů na něm pracuje téměř 40 členný kolektiv, je 
zpracováno přes 137 druhů ptáků, kapitoly věnované historii kroužkování a další. 
K vydání atlasu by mělo dojít v roce 2008.  
 L. Schröpfer vyhodnotil cílový druh r. 2005 pro kroužkování, slučku malou – 21 
chycených (3 ex. v zimě) a konstatuje: „…slučky unikají pozornosti a po zkušenostech 
můžeme se vší odpovědností prohlásit, že jsou u nás na vhodných místech v tomto 
termínu (20.3. až 20.4. - pozn.red.) opravdu všude.“        Ivan Svoboda 
 

 

Obálka: Odchytové akce - cesta k nabytí praktických znalostí na zkoušku pro získání 
kroužkovací licence. (Takto ne, i vypraný a dezinfikovaný pytlík odkládáme do kapsy sítě !☺) 
 

KOMINÍČEK - ZPRAVODAJ SEVEROČESKÉ POBOČKY ČSO. Vydává Severočeská pobočka České 
Společnosti Ornitologické jako informační zpravodaj pro vnitřní potřebu svých členů. Příspěvky 
posílejte el. poštou na regionální kontaktní adresy pobočky, nebo na: zpr.sepo-cso@tiscali.cz 
případně  jako  listovní  zásilku  na  Regionální muzeum Mělník, 276 01 Mělník, náměstí Míru č.54 

www.cso-severoceskapobocka.wz.cz;  Příspěvky na web: cso.severnicechy@seznam.cz. 
 

Redakční  rada:     Ing. P. Benda;    Dr. M. Honců;     M. Horák;     Ing. P. Lumpe;     Mgr. M. Pudil; 
Zodpovědný redaktor: I. Svoboda            © 08. září 2006 (100ks)               uzávěrka č.5 - 31.01.07 
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