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Zpravodaj 
 

 Dostává se vám do rukou další číslo zpravodaje. Zařadil jsem nějaké 
zajímavosti, s kterými jste se mohli setkat na podzimí schůzi ČSO v Praze. 
Podle účasti se zdá, jako by většina z vás měla z takových akcí komplex. 
Pokud se místo schůzování raději pohybujete v terénu, je to jistě užitečněji 
strávený čas. Potom by se to ale mohlo odrazit v příspěvcích do našeho 
zpravodaje. Zdá se však, že zatím se do toho nikomu moc nechce. Budiž, 
v každém případě děkuji osvědčeným psavcům za podporu při naplnění 
tohoto čísla a udržení „nastavené laťky“.          Ivan Svoboda 

 
 

Termíny jarních schůzí 
 
 

Oblast  datum Čas místo konání 
DĚČÍN  10.02.2007 09.00 Správa CHKO Labské pískovce v Děčíně 
ČESKÁ LÍPA  20.02.2007 16.00 zasedací síň Vlast. muzea a galerie v České Lípě 
LIBEREC  09.03.2007 17.00 přednáškový sál Severočeského muzea v Liberci 
MĚLNÍK  28.02.2007 17.00 kavárna Regionálního muzea na Mělníku 
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Zápis z podzimní schůze Severočeské pobočky ČSO 
 

 Schůzka se uskutečnila 09.12.2006 v zasedací síni Vlastivědného 
muzea a galerie v České Lípě.  
 

Schůzky se zúčastnili: P. Benda, J. Brožek, J. Círl, J. Čejka, P. Černý, 
M. Honců, P. Kurka, P. Lumpe, M. Malý, M. Podhrazský, F. Postič, 
J. Procházka, M. Pudil, I. Svoboda, Vl. Süs, K. Šrubař, J. Veselý, 
Z. Vitáček, J. Vondráček, P. Vonička 
Omluveni: St. Chvapil, J. Klápště, J. Klápšťová, J. Mikšíček, 
H. Patzenhauerová, V. Šena,  
 

Schůze probíhala podle programu: 
1. Přehled činnosti v r. 2006 – P. Lumpe 
2. Výzkumné projekty – M. Pudil 
3. Monitoring ptáků ve významných ptačích oblastech – M. Honců, 

P. Kurka, M. Pudil, P. Benda, M. Podhrazský, J. Círl   
4. CES na Mělnicku i jinde – I. Svoboda 
5. Terénní akce “Jizerka 2006“ – M. Pudil 
6. Zajímavá ornitologická pozorování – J. Vondráček, M. Honců 
7. Informace o seminářích, zajímavých akcích apod.– M. Pudil, T. Brinke 
8. Diskuse, různé 
9. Volby členů výboru Severočeské pobočky ČSO 

10. Přednáška, dojmy ornitologa z cest i z Českolipska – P. Kurka 
 

Schůzi zahájil předseda Severočeské pobočky ČSO P. Lumpe, který 
přivítal všechny účastníky, poděkoval M. Honců za přípravu schůze i voleb. 
Oproti loňskému roku byl zaznamenán nárůst počtu členů pobočky o čtyři, 
současný stav je 86 a čtyři ještě neposlali podepsanou přihlášku. Minutou 
ticha byla uctěna vzpomínka na nedávno zemřelého prof. Veselovského. 
 

Rekapitulace činnosti 
Vzhledem k tomu, že jsme nedostali podklady od všech regionálních 
vedoucích, byla rekapitulace některé činnosti odkázána na dodatečné 
zpracování do zápisu ze schůze. 
 

Výzkum 
 

• Monitoring rozšíření a obsazenosti budek sýce rousného v Jizerských 
horách. (M. Pudil,  J. Thelenová,  P. Vonička s libereckou buňkou). 

• Mezinárodní sčítání vodního ptactva na trasách: 
a/ LABE – Horní Počáply (struskoviště EMĚ) – Roudnice n/L.,  délka  
15 km 
b/ LABE – Roudnice n/L. – Litoměřice, délka 17 km, – (St. Chvapil) 
Další úseky: Labe, Vltava, Ohře a Ploučnice – účast min. 7 lidí 

• CES – výzkum hnízdních populací ptáků metodou kroužkování 
dlouhodobě na 5 místech – Novozámecký rybník,  Žabakor,  (J. Klápště, 
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J. Klápšťová), na Mělnicku Hleďsebe a Lhotka (P. Lumpe, K. Novotný, 
I. Svoboda; J. Procházka), PR Soos (T. Tyml, A. Jelínek, 
+2 kroužkovatelé Západočeské pobočky.) 

• Fenologická pozorování avifauny. 
• Monitoring následujících druhů ornitofauny: čáp bílý, čáp černý, kukačka 

obecná, rorýs obecný, skřivan polní, vlaštovka obecná.  
• Projekt „Káně lesní 2006": (St. Chvapil). Zimující populace na 75 km 

okruhu Podřipska. Zimní přikrmování u 35 ks "berliček". Hnízdící 
populace na 96 km okruhu Podřipska a okolí – v roce 2006 – 12 hnízd.  

• Projekt „Ledňáček říční„. Monitoring: Na Labi od EMĚ u Horních 
Počápel  do  Litoměřic  135  km  toku  a  na  Ohři  s  přilehlými  rameny 
a tůněmi od obce Křesín po soutok s Labem u Litoměřic 35 km toku 
(St. Chvapil) 

• Práce jednotlivých členů v pracovních skupinách (např. Ochrana dravců 
a sov, skupina pro výzkum jeřábů. 

• Jednotný program sčítání ptáků na transektech 10 linií v kraji: Mělnicko 
1x P. Lumpe, 1x K. Novotný, 3x M. Pudil, 2x P. Benda, 1x P. Kurka, 
1x J. Čejka a 1 linii St. Chvapil. 

• Monitoring úrazů ptáků elektrickým proudem: Trasa 10 km, 21 sloupů 
elektrického vedení, (St. Chvapil) 

• Projekt „Ciconia 2006 - udržování genofondu čápů, jejich monitoring, 
ekologické a ekonomické využití v krajině" - Čáp bílý monitorován na 
164 lokalitách v Čechách, 65 pull. okroužkováno, dalšími kroužkovateli 
bylo označeno 37 pull., nově postaveny 3 podložky. (St. Chvapil) 

• Čáp černý – monitorováno 16 lokalit v S a Z Čechách se 14 pulli na 
hnízdě (St. Chvapil) 

 

Ochrana 
 

• Hlídání okolí hnízda sokolů - nepravidelné, ale časté sledování hnízdní 
lokality sokolů na Kokořínsku, v Jizerských horách a v Labských 
pískovcích. 

• Vybudování 15 umělých hnízdních nor na 27 km toku řeky Labe v rámci 
projektu „Ledňáček říční„ (St. Chvapil) 

• Práce patronátních skupin SPA. tj. Českolipsko, Jizerské hory, Labské 
pískovce, Nechranická přehrada, Východní Krušné hory a Doupovské 
hory. 

• Účast na 2 ornitologických správních řízeních vyhlašovaných OŽP MěÚ 
Roudnice (St. Chvapil), jedno vyjádření k hnízdu čápa bílého v Lindavě 
(M. Honců).  

 

Práce s veřejností 
 

• Vítání ptačího zpěvu pořádaného členy severočeské pobočky ČSO bylo 
na sekretariát nahlášeno z 6 míst (Česká Lípa, Lemberk, Libouchec, 
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Liberec, Mělník, Roudnice n/L,), na dalších 3 místech pořádáno nečleny 
pobočky (Kladno, Rakovník, a Jablonec n/N. - Velké Hamry) 

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

• Přednášky pro školy, 1 přednáška s účastí 25 žáků – (M. Honců), 23 
přednášek a besed s použitím barevných diapozitivů a nahrávek ptačích 
hlasů s účastí 414 žáků a studentů a 13 akcí pro veřejnost, které se 
zúčastnilo  467 osob  – (St. Chvapil).  7 přednášek  pro  školy  (152 
žáků) a 2 terénní akce spojené s odchytem ptáků (93 dětí)  –  P. Lumpe,  
4 přednášky pro školy (cca 100 žáků) – M. Pudil. 

 

Publikační činnost 
 

• Z projektu "Ciconia 2006". Byly zpracovány a vytištěny "Zprávy Skupiny    
pro výzkum brodivých ptáků (Ciconiiformes) České a Slovenské 
republiky“ č.25/2005, zveřejněny zprávy v Listech Strakonicka,  Mladé 
frontě Dnes. Informační články o akcích  v regionálním tisku Litoměřicka, 
Deníku Mělnicka, Roudnických novinách, Hospodářských novinách. Z  
ostatních projektů zejména v Deníku Litoměřicka, Deníku Mělnicka, 
Roudnických novinách. Celkem 15 článků – (St. Chvapil)  

• Články ve Fauna Bohemiae septemtrionalis za r. 2005. J. Vondráček, 
Avifauna města Ústí n/L. p.71-162.; J. Vondráček, Orel mořský v sev. 
Čechách; p.163-174; H. Tichý, J. Vondráček, 116 zajímavých druhů 
ptáků v okolí Loun v letech 1975-1986, p.187-215,  

• Vydávání Zpravodaje Severočeské pobočky ČSO pod názvem 
„Kominíček“ (vyšlo č.3 a 4) 

 

Přehled o činnosti 
 

St. Chvapil   zpracoval   přehlednou   zprávu   o   činnosti   ve   14   bodech  
a jednotlivé aktivity byly zapracovány v předchozích kapitolách. 
Přehled o činnost děčínského ornitologického klubu v roce 2006 připravil 
Pavel Benda. V roce 2006 byl počet členů klubu 25, kteří se různou měrou 
dle svých možností zapojují do činnosti klubu. 14.01.2006 proběhla schůze 
členů  klubu  Krásné  Lípě (*viz. Kom. č.4/2006, s.10),  připravuje se 
schůze v lednu 2007.  V  rámci  akce  "Pták  roku" - orel  mořský,  byl  1 pár 
zjištěn v tradiční oblasti Velkého rybníku a Světlíku, s velkou 
pravděpodobností však nehnízdil. Bylo vydáno 1. číslo našeho "Zpravodaje 
ornitologického klubu při Labských pískovcích" v rozsahu 12 stran, v 
přípravě je 2. číslo, které vyjde v roce 2007. Proběhla klubová exkurze na 
lokality Velký rybník, Světlík a Velký rybník u Karlovky, odchyt ptáků do sítí 
v keřových porostech u Libouchce, sčítání zimujících vodních ptáků v rámci 
celostátního sčítání, sčítání zimujících kormoránů na 2 nocovištích v rámci 
celostátního sčítání, vítání ptačího zpěvu na 2 lokalitách - Velký rybník – 
Světlík  a  lokalita  Libouchec  -  Jílové  u  Děčína,  sýček  obecný zjištěn 
na 6 panelácích, monitoring strakapoudů prostředních, čápi černí – zjištěno 

 
 

DOTISK Z WEBU 

5



KOMINÍČEK Č.5 –   únor 2007 
_____________________________________________________________________________________________ 

9 juv. na 2 hnízdištích (5+4) v rámci Jednotného programu sčítání ptáků 
ČR – byly čítány 2 linie. Proběhla klubová akce zaměřená na kroužkování 
hnízdících břehulí říčních. V rámci webových stránek CHKO Labské 
pískovce jsou zprovozněny i stránky ornitologického klubu (*viz. str. 25). 
Členové našeho klubu filmově zdokumentovali některé zajímavé ptačí 
druhy. V. Šena – sýček obecný, kulíšek nejmenší, strakapoud prostřední. 
M. Rohlík – hnízdění lejska bělokrkého.  
 

Monitorování sýce rousného v Jizerských horách (M. Pudil) 
Stanoveny 3 sčítací linie v SZ části Jizerských hor. Ve dnech 31.03. – 
02.04.06 se uskutečnilo mapování obsazených hnízdních teritorií (*viz. 
Kom. č.4/2006 s.12). Sýci byli provokováni magnetofonovými nahrávkami, 
ale i pusou. Zjištěno 10 obsazených teritorií sýcem rousným, později 
prokázáno 12 míst obsazených hnízdem. Pokud není dostatek potravy sýc 
rousný hnízdění vynechává. 
 

Vystoupení zástupce z ústředí ČSO v Praze (T. Brinke) 
Přestěhování sekretariátu na Prahu 5 - Smíchov, ulice Na Bělidle 252/34. 
Jsou tam větší prostory, byl zvýšen počet zaměstnanců, novými jsou 
A. Pazderová,   Z. Pankrácová,   J. Urbanová   má  na  starosti   ptačí 
oblasti a jejich ochranu. 
5. ročník plesu ornitologické společnosti proběhne 25.1.2007, vstupné 
200.-Kč. Před 14 dny členská schůze ČSO, dva ornitologové dostali čestné 
členství – dr. J. Hora a St. Beneda. 
Pták roku 2007 bude slavík obecný. Ptačí oblastí roku bude vyhlášena 
Bzenecká doubrava na jižní Moravě. Vyskytuje se zde nejsilnější populace 
lelka lesního a skřivana lesního v ČR. Referující dobře hodnotil monitoring 
v ptačích oblastech Labské pískovce, Jizerské hory, a rybníky Českolipska. 
Vydařená akce k 80. výročí ČSO proběhla v prostorách Mikulovského 
zámku a na Lednických rybnících. Bylo možné zakoupit za 200.-Kč 
publikaci autorů Chandler, Unwin: Výpravy do ptačího světa, přeložil  
T. Bělka,  Z. Vermouzek,  v  úpravě  pro  začátečníky.  K  dispozici byl 
i nový Atlas hnízdního rozšíření ptáků, který je možno nadále zakoupit za 
sníženou cenu 299.-Kč v sekretariátu na Smíchově.  
Ornitologická společnost bude mít vlastní rezervaci. Zahájen výkup 
pozemků u dolního toku Metuje. Zajišťuje Z. Vermouzek a J. Šafránek. 
Management pro ptačí oblasti – záležitost AOPK (D. Lacina) 
Na schůzi bylo možnost zaplatit členské příspěvky ČSO. 
 

Monitoring významných druhů ptáků v ptačí oblasti Českolipska (M. Honců) 
V roce  2006  proběhl  monitoring  5  druhů  ptáků:  moták  pochop  spolu  
s jeřábem popelavým, lelek lesní, skřivan lesní a orel mořský. 
Monitoringem pochopa a jeřába se zabývali 4 členové patronátní skupiny, 
P. Kurka, J. Procházka, M. Honců a K. Šrubař. Moták pochop zjištěn na 10-
11 místech v ptačí oblasti Českolipsko, zaznamenána sestupná tendence 
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výskytu. Jeřáb popelavý, v ptačí oblasti 8 párů, J. Brožek zjistil v oblasti 21 
párů skřivana lesního, J. Procházka na Vrchbělské střelnici 6-8 párů lelka 
lesního. Sokol stěhovavý, 3 páry, 11 juv., 7 juv. kroužkováno. 
 

Monitoring v Jizerských horách (M. Pudil) – tetřívek obecný, sestupující 
tendence. 
 

Monitoring v Labských pískovcích (P. Benda) – Zjištěno 9 párů sokolů 
stěhovavých (19 juv.), 13 párů výra velkého, 10 párů datla černého a 27 
samců chřástalů polních. 
 

Na území Severočeské pobočky zasahují další významné ptačí oblasti – 
vodní nádrž Nechranice, Novodomské rašeliniště - Kovářská a Východní 
Krušné hory a částečně i Doupovské hory, které se nachází na rozhraní 
Ústeckého a Karlovarského kraje. 
 

O Nechranické přehradě informovali  M. Podhrazský a J. Círl.  
Velká rozloha přehrady (asi 1.200 ha). Význam lokality jako tahové 
zastávky a zimoviště vodních ptáků se zvyšuje každým rokem. Počty 
zimujících hus vzrostly za posledních deset let z několika set ex. až na 
20.000. Zároveň celkový počet zimujících vodních ptáků v prosinci až lednu 
dosahuje téměř 30.000 ptáků. 
Přestože je Nechranická přehrada v letní sezóně velmi intensivně 
rekreačně využívanou plochou a vyhledávaným rybářským revírem, je 
v období podzimního tahu a zimování vhodným místem pro vodní ptáky. Je 
výrazně ovlivňována protékající řekou Ohří a většinou celá její vodní plocha 
po celou zimu nezamrzá, ozimy na polích, které slouží za potravu 
zimujícím husám polním, jsou jen málokdy nedostupné. 
Kromě husy polní využívají plochu Nechranické přehrady k zimování 
potáplice severní (Gavia arctica), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), 
volavka popelavá (Ardea cinerea), kachna divoká (Anas platyrrhynchos), 
hohol severní (Bucephala clangula), morčák velký (Mergus merganser), 
morčák malý (Mergus albellus), husa běločelá (Anser albifrons), labuť velká 
(Cygnus olor), orel mořský (Haliaeetus albicilla), racek stříbřitý (Larus 
argentatus), racek bouřní (Larus canus),  
Obnažené kamenité a písčité břehy využívají při podzimním tahu bahňáci, 
ve větším množství zejména kulík říční (Charadrius dubius), vodouš šedý 
(Tringa nebularia), vodouš kropenatý (Tringa ochropus) a pisík obecný 
(Actitis hypoleucos), dříve i kulík bledý (Pluvialis squatarola). 
 

O semináři kroužkovatelů v Litomyšli referoval (M. Pudil). 
Seminář zahájil J. Cepák, o kroužkování ptáků v Německu promluvil        
dr. A. Goedecke z Hiddensee. P. Klvaňa informoval o Atlasu migrace ptáků 
(nepěvci i pěvci), vyjde v roce 2008. 
Ornitologickou bibliografii je možné najít na www.biblioteka.cz, lze 
vyhledávat podle jména autora, druhu ptáka i podle klíčových slov. 
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P.Kverek přednášel o slavících na Mladoboleslavsku, sleduje lokality již 
25 let. J. Cepák z kroužkovacích seznamů vyhodnotil invase brkoslava 
severního. 
 

Odchytová akce v Jizerských horách  (M. Pudil ) 
Akce se uskutečnila ve dnech 15.-22.09.2006 na Jizerce v Jizerských 
horách, kde byly prováděny odchyty denní i noční. Chytání výborné, lepší 
než vloni. Celkem bylo odchyceno 437 ptáků 24 druhů za 6 dní. Mimo jiné 
bylo kroužkováno 40 červenek obecných, z toho 1 odchycena ve Francii, 
dále křivky obecné, králíčci obecní i ohniví, lindušky luční, hýl, atd. Účast 
10 ornitologů z celého kraje. Nataženo až 81 metrů sítí. Řada druhů byla 
pozorována, zaznamenán tok tetřívků a troubení jelenů. 
 

O   zajímavých   ornitologických   pozorováních   informoval   J. Vondráček  
a M. Honců, (*viz. příloha zápisu – není součástí zpravodaje). Údaje byly 
doplněny zajímavostmi z řad pléna. Hnízdní plošinu pro orlovce říčního 
chtějí ornitologové vybudovat pro Nechranickou přehradu, 14 dní se 
zdržoval na Velkém rybníce (P. Benda). Podle P. Kurky hnízdo orlovce na 
Českolipsku s největší pravděpodobností již existuje. V minulosti bylo 
hnízdění zjištěno v r. 1960. 
Na Mostecku vyhnízdil letos 1 pár vlh pestrých. Je to první hnízdění na 
západ od Labe a Vltavy, zaznamenali L. Viktora a P. Kolman (T. Brinke) 
V půli července byl zjištěn na Chomutovsku dudek chocholatý (J. Círl) 
Pěvuška podhorní byla zjištěna 10.5.2006 v 1 ex. na Meluzíně v Krušných 
horách (CV). 
Na Nechranické přehradě zjištěna ve skupině asi 150 ks labutí velkých 
skupinka labutí zpěvných (4 ad. a 4 juv) (M. Podhrazský). 
Na Chomutovsku instalovali 44 budek pro sovu pálenou. 
(*viz. Kom. č.4/2006, str. 8). Budky jsou limitující. Hnízdění bude úspěšné 
v každé(?) vesnici v polní krajině při dostatku myší. Chomutovský zoopark 
– vypouštěli sovy pálené, úspěšnost hnízdění je mizivá (M. Podhrazský). 
Úspěšnost hnízdění sovy pálené na Mělnicku je sporná (P. Lumpe). 
Bukáček malý v supermarketu v Praze (T.Brinke). Buřňáček malý nalezen 
čerstvě mrtvý na Žabakoru - je uložen v NM v Praze (nález V. Šťastný 
z Turnova). Husa běločelá, 3 týdny u Křižan, (J. Čejka), berněška tmavá 
15.11.06: 43 ex. nad struskovištěm EMĚ, Horní Počáply (V. Toman, 
J. Vávra). 
 

Husy v ČR, přednáška M. Podhrazského: 
Hnízdění v několika oblastech ČR, v severních Čechách v oblasti 
Chomutovského zooparku a na Lenešickém rybníce, na Pardubicku 
(Bohdanečský r.), v jižních Čechách, u Náměště nad Oslavou a na jižní 
Moravě. V r. 2001, 2002 pokus o hnízdění na Českolipsku na 
Novozámeckém rybníce, údajně pozorovány 4 juv., později rodina hus 
zmizela. V zooparku v Chomutově hnízdí několik párů, zimuje až 130 ks 

 
 

DOTISK Z WEBU 

8



KOMINÍČEK Č.5 –   únor 2007 
_____________________________________________________________________________________________ 

hus. Několik párů rovněž hnízdí v okolí, park opouštějí max. na vzdálenost 
asi 5 km. Výjimečně jedna zastižena v Bulharsku a jednou v Německu. 
Provádí  se  límcování  hus,  čísla  se  dají  přečíst  i  na  dálku,  zabývá  se 
jím i M. Podhrazský. Snad hnízdí na Droužkovickém rybníce pod 
Chomutovem. Úspěšnost mimo zoopark 1 hnízdo, resp. 1 pár s 1-2 juv. 
Před lety proveden pokus o reintrodukci na Novozámeckém rybníce z vajec 
která pocházela ze snůšek z jižních Čech, pokus se nezdařil.  
Zájem je na novém pokusu s populací ze zooparku v Chomutově. Při 
informativním průzkumu provedeném na podzim 2006 na několika 
rybnících na Českolipsku ověřeno, že nejlepší podmínky jsou na NZR, na 
ostatních rybnících vysoká rekreace, rušení. V r. 2006 provedeny v oblasti 
Motýlí louky na dvou místech průseky rákosím, aby husy mohly z volné 
hladiny za pastvou na louky. Reintrodukce bude s největší 
pravděpodobností provedena v r. 2007. 
 

CES na Hleďsebském mokřadu na Mělnicku (I. Svoboda) 
22 lokalit v ČR (ročně přes 6000 ptáků), na Hleďsebi v r. 2004 
okroužkováno 322 ptáci 34 druhů, v r. 2005 256 ex. 34 druhů a v r.2006 
228 ex. 28 druhů (25% ptáků s kroužky z loňského roku). Meziroční pokles 
počtu  chycených  jedinců  o  21 a 11%. Dosud celkem 807 ptáků 41 druhů, 
3 nejpočetnější ve všech třech letech - budníček menší, rákosník obecný, 
pěnice černohlavá. Kroužkovací stanice zakázala jiné (mimo projekt) 
odchyty na CESových lokalitách. Důvod - omezit vlivy na hnízdění, rušení 
odchytem jen při CESu 9x 6 hodin v intervalu 10 dní. Další kroužkovatelé - 
seznámit se se stanovišti sítí a po zbytek roku využívat a nepozměňovat 
stávající, nové průseky v rákosí jen mimo hranice CESového prostoru. 
Tolerance se očekává od všech ornitologů a ochranářů, (nevyhledávat 
hnízda, metodikou je zakázáno: nepřikrmovat ani v zimě, nové budky 
nejblíže 400m od krajního odchytového stanoviště, staré budky udržovat - 
doporučení BTO). Hlášení z  Hleďsebi:  rákosník  obecný  s  kroužkem  
Paris  v r. 2004, strnad rákosní s kroužkem Sempach v r. 2006. 
 

Rámcový plán činnosti na r. 2007 (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 systém liniového monitorování ptáků. 
Fenologická pozorování, dotazník vyplnit a poslat na adresu P. Lumpe. 
Činnost patronátních skupin podle regionů (jednotlivých SPA). V pořadí 
4. odchytová akce v Jizerských horách 22. - 29. září 2007. Kroužkování 
ptáků podle zaměření jednotlivých kroužkovatelů. Monitoring teritorií sýců 
v Jizerských horách. Sčítání tetřívků v Jizerských horách letos nebude. 
Realizovat 2 čísla Zpravodaje a zajistit jeho rozesílání. 
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Volby  na  období  2007-2008:   Volební  komise  složená  z  J. Procházky  
a P. Voničky konstatovala, že bylo odevzdáno 21 volebních lístků, z nichž 
všech 21 bylo platných. Z 8 kandidátů dostalo nejvíce hlasů 5 kandidátů: 
Petr Lumpe – 19 hlasů 
Martin Pudil – 19 hlasů 
Miroslav Honců – 18 hlasů 
Pavel Benda – 17 hlasů 
Michal Podhrazský – 15 hlasů 
 

K přednášce P. Kurky již z časových důvodů nedošlo. Schůze byla 
ukončena před 14. hodinou. S podklady k některým bodům St. Chvapila, 
P. Bendy, I. Svobody a poznámek J. Vondráčka s významným ptačím 
pozorováním   zapsal Miroslav Honců.  ( * zkráceno redakcí - vložena poznámka) 
 (součástí zápisu je podrobná 10s. příloha pozorování, část byla přednesena na schůzi) 
 

Počet členů Sp ČSO se k 09.12.2006 rozrostl na 86 osob ( +4 ). 
 

Ok Příjmení Jméno K Město 
CL BROŽEK Jiří K Mimoň 

CL HLÁVKOVÁ Zuzana   Česká Lípa 

CL HONCŮ Miroslav RNDr.   Česká Lípa 

CL KURKA Pavel Ing., K Česká Lípa 

CL MRLÍKOVÁ Zdena RNDr., K Mimoň 

CL NÁDVORNÍKOVÁ Daniela  Česká Lípa 

CL ŠAFR Břetislav   Provodín 

CL ŠRUBAŘ Kamil   Česká Lípa 

CL VITÁČEK Zdeněk Ing.,   Česká Lípa 

CV CÍRL Josef   Klášterec n/Ohří 

CV PODHRÁZSKÝ Michal K Kadaň 

CV ROUBAL Antonín   Kadaň 

DC BENDA Pavel Ing., K Krásná Lípa 

DC BOSÁK Daniel   Rumburk 

DC DOLEŽÁLEK Miroslav   Mikulášovice 

DC LOBOTKA Jiří   Krásná Lípa 

DC MALÝ Miroslav K Filipov 

DC MARKOSOVÁ Katarína   Děčín 

DC RITSCHEL Gerd   Šluknov 

DC ROHLÍK Miroslav   Děčín 

DC SEDLÁK Milan  Rybniště 

DC SÜS Vlastimil   Chřibská 

DC ŠENA Václav   Krásná Lípa 

CH JELÍNEK Aleš K Cheb 

CH TYML Tomáš K Cheb 

JC ŠOLTÝS  Vladimír MVDr. K Nový Jičín 

JN JAROŠ Jan  Janov nad Nisou 

JN KLÁPŠTĚ Jaroslav K Železný Brod 

JN KLÁPŠŤOVÁ Josefa   Železný Brod 

JN ŠMÍDOVÁ Ludmila Ing.  Janov nad Nisou 

JN VONDRA Pavel   Jablonec n/Nisou 

KL POHANKA Jiří Ing.   Slaný 

KL ŘEZÁČ Miroslav Ing.,   Chržín 

LB BOHÁČEK Petr   Liberec 

LB ČEJKA Jakub Mgr.,   Liberec 

LB DVOŘÁK Rudolf   Liberec 

LB HAUZROVÁ Eva   Vitanovice 

LB HEŘMAN Jiří   Liberec 

LB HROUZEK Jiří   Frýdlant v Čechách

LB KORYTÁŘ Tomáš   Liberec 

LB KOUKAL Robert ing.   Raspenava 

LB MAŤOCHA Karel   Frýdlant v Čechách

LB MIKŠÍČEK Jiří   Frýdlant v Čechách

LB MLEJNKOVÁ Markéta   Chotyně 

LB PROCHÁZKA Jan Ing., K Liberec(Kralupy n/Vl.)

LB PUDIL Martin Mgr., K Liberec 

LB ROBOVSKÝ Jan   Frýdlant v Čechách

LB SPÁČIL Martin   Chrastava 

LB STRINCL Josef Dr.  Liberec 

LB THELENOVÁ Jitka  Liberec 

LB VONIČKA Pavel Ing.,   Liberec 

LB ŽÍDEK                  ** Václav  Liberec 

LT BLECHA Karel K Záhořany 

LT GREGUŠ Ludovít Ing.,   Knínice 

LT CHVAPIL Stanislav Mgr., K Roudnice n/Labem 

LT KEJÍK Josef   Štětí 

LT PATZENHAUEROVÁ Hana   Litoměřice 

LT POLÍVKA Jiří   Roudnice n/Labem 

LT ZÖLDOVÁ Dagmar  Roudnice n/Labem 

MB BEZ Martin   Mnichovo Hradiště 

MB NEUHÄUSEROVÁ Zuzana   Mladá Boleslav 

ME ČERNÝ Pavel   Kralupy n/Vltavou 

ME GOMBÁŠ Štefan   Neratovice 

ME LACHMAN Tomáš   Všetaty- Přívoz 

ME KODERA            ** Martin  Stará Boleslav 
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ME LUMPE Petr Ing., K Mělník 

ME NEVEČEŘAL František   Lhotka 

ME NOVOTNÝ Karel K Mělník 

ME SVOBODA Ivan K Mělník 

ME TOMAN Vladimír ing.  Kozly 

ME VAIDL Antonín   Kralupy n/Vltavou 

ME VANĚK Přemysl Ing., K Mělník 

ME VESELÝ Jiří K Mělník 

ME VOLDÁN Martin   Liběchov 

MO DVOŘÁK Jaromír   Most 

PH NĚMCOVÁ         ** Marie  Odolena Voda 

TP DOLEŽAL Zdeněk   Bílina 

TP FLASAR Ivo RNDr.,Csc., K Teplice 

TP HORÁK              ** Miroslav K Bílina 

TP JANEČEK Kamil   Teplice 

TP MAŠEK Jiří   Krupka 

TP MARTÍNEK Václav  Krupka 

TP NAJBERT Roman Bc.,   Bystřany v Čechách

TP POSTIČ František  Teplice 

TU JANDA Petr   Dolní Maršov 

TU ŠIMURDA Jakub K Vrchlabí 

US FIŠCHEROVÁ Zdeňka ing.  Ústí n/Labem 

US PÁLENÍK Marian   Ústí n/Labem 

US STOLLE Jindřich  Ústí n/Labem 

US VONDRÁČEK Jiří   Ústí n/Labem 

** ještě nedošla přihláška s podpisem !!! 
 
Úplné adresy s ohledem na zákon o 
ochraně osobních dat neuvádíme. 
Případný zájem o kontakt na členy 
pobočky zprostředkujeme. 
 

 
Jste v adresáři pobočky? 

 

Znáte někoho, kdo projevil zájem o členství v pobočce, nedostává 
zpravodaj  a  má  z toho pocit,  že o něj nestojíme?  V žádném případě nejde 
o diskriminaci, možná je to jenom tím, že se ještě nedostal do adresáře 
pobočky. A to se může stát až ve chvíli, kdy došla fyzická přihláška 
s podpisem. Nelze jinak, vyžadují to stanovy ČSO. V době internetu je to 
sice zdlouhavé, ale tento postup také eliminuje případné „kanadské žertíky“.  

Nedá se vyloučit, že jako následek nesplnění tohoto základního 
předpokladu v minulosti již došlo k nedorozumění a přišli jsme o několik 
členů. Mimo jiné možná i o ty, kteří se v roce 2001 na zakládající schůzi 
nechali zvolit do výboru, pokládali své členství za samozřejmé a od té doby 
o nich nic nevíme. Stále je možné to napravit. 
 Přihlásit se do pobočky je možné vyplněním písemné přihlášky, nebo 
el. poštou na kontaktních adresách pobočky (nejlépe do České Lípy) či 
přímo na webových stránkách prostřednictvím registrace. Poté v nejbližší 
době obdržíte formulář přihlášky a podepsanou ji pošlete poštou, nebo 
předáte osobně, třeba u příležitosti akce pro veřejnost nebo na některé 
schůzi. Prostřednictvím na webu zveřejněných pozvánek jste vítáni na 
schůzích nebo akcích, aniž byste museli být členy naší pobočky.         SvI.
 
 
 

Stručně z kroužkovací zprávy za rok 2005 
 

Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle (str.24), díky nové publikační 
„koncepci“ ČSO se ne každému dostane do ruky jeden z pěti set výtisků 
zpravodaje „Kroužkovatel“, - 2. číslo obsahuje kroužkovací zprávu za rok 
2005. Pro ty, kteří mají přístup k internetu není zase až tak zle. Na stránkách 
http://www.czechringing.com/krouzkovatel.htm; je již ve formátu .pdf první 
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číslo zpravodaje. Kroužkovací zpráva tam ještě není (14.02.), ale časem se 
jistě objeví. Pro ostatní členy tedy alespoň telegraficky základní informace.  

V roce 2005 bylo na území ČR okroužkováno rekordních 153.453 
ptáků 194 druhů. Nejvíce 21.081 čížků  lesních, 11.269 koňader, 9.398  
vlaštovek,  7.123  pěnic černohlavých,  6.929  rákosníků obecných,  6.484  
modřinek a 5.770 zvonků zelených. Klesly počty čápa bílého na 303 pull.+11 
ad., naopak rostou počty motáka pochopa (900 pull.), motáka lužního (163 
pull.+13 ad.) luňáka červeného (51pull.+1ad.) a nejvyšší počet křepelek 
polních v historii (83ex.). Od dob sedmdesátých a osmdesátých let, kdy 
pracovala specializovaná skupina pod vedením legendárního V. Hájka 
z Břeclavi je 418ex. bahňáků jen zlomkem v minulosti dosahovaných počtů. 
V současné době 181ex. čejky chocholaté, 51ex. kulíka říčního, a např. 
jespák obecný a bojovný 0 ex.!! Ve Šluknovském výběžku (DC) se na holuba 
doupňáka specializuje náš člen M. Malý, jenž se významně podílel na 
rekordním počtu 67pull.+9ad. Ještě v roce kroužkování byla 2 „pulátka“ 
pocházející ze Šluknovska střelena ve Francii a jedno ve Španělsku. Více 
jak 70% z 1.198 kalousů ušatých a 161 pustovek označili specialisté na 
Moravě a celorepublikové úsilí K. Popracha má velký podíl na pěkných 
339pull. (481ex.) sovy pálené. Podobně sýci rousnému věnují pozornost 
specialisté Dr. F. Šťastný, M. Zárybnická v Krušných horách a J. Thelenová 
s M. Pudilem v Jizerských horách, ti všichni se velkou měrou podílejí na 
celkovém počtu 158pull.+40 ad., naproti tomu bylo označeno jen 14 sýčků 
obecných. Skupina zaměřená na šplhavce okroužkovala většinu z 280ex. 
krutihlava obecného (142pull), 42ex. datla černého, nejvyšší počet žluny 
zelené od r. 1978, 40ex., podobně 634 strakapoudů velkých. Invazi 
brkoslavů severních využili kroužkovatelé k označení rovněž historického 
počtu 1.286ex.   Poklesy   byly   zaznamenány   u   budníčka   menšího,   
většího a moudivláčka lužního. Za zmínku stojí 608 sýkořic vousatých, 
z nichž více než 60% okroužkoval J. Klápště na Novozámeckém rybníce 
(CL). Ze vzácných druhů nepěvců zmiňme 2pull. potápky černokrké na 
Chomutovsku (F. Novák, F. Zicha), 1ex. chřástal malý (Nymbursko), a 4 ex. 
dudka chocholatého z Břeclavska a Českolipska, (L. Viktora, O. Illich, 
J. Brožek). Z pěvců 2ex. lindušky rudokrké (Krkonoše, Nymburk), 3ex. 
rákosníka tamaryškového (Břeclavsko, Znojemsko, Písecko), rákosník 
ostřicový (Nymbursko), budníček zlatohlavý (Krkonoše), budníček 
pruhohlavý (Pardubicko), čečetka bělavá (Krkonoše), a sněhule severní 
(Č. Budějovice). 

Rámcově několik zpětných hlášení se vztahem k našemu regionu. 
 

Čáp černý 
25.06.02: Svébořice (CL) –07.11.05: Cansando,Mauretanie, 4.344km, P. Kurka 
Orel mořský 
16.05.03: Boreček, (CL) – 07.02.05: Stará Hlína, (JH) 178 km, P. Kurka 
(byl odečten na zimovišti pomocí digitálních fotografií J. Bohdalem) 
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Jeřáb popelavý 
06.06.02: Provodín, (CL) –  18.08.05: Zahrádky, (CL) 0 km, L. Peške (P. Kurka)  
Holub doupňák 
04.05.05: Šluknov, (DC), –  09.10.05: Etxalar, Spain, 1.490 km, M. Malý 
09.06.05: Jedlová, (DC), –  26.10.05: Urgons, France, 1.385 km, M. Malý 
17.06.05: Jedlová, (DC), –  03.11.05: Saint Sever, France, 1.386 km, M. Malý 
Drozd brávník 
26.07.00: Proseč, (SM)   – 07.01.05: Thor-Basse, France, 984 km, J. Klápště 
Rákosník proužkovaný 
14.05.04: Jestřebí, (CL)  – 15.04.05: Drana, Greece, 1.402 km, J. Klápště 
03.07.05: Jestřebí, (CL)  – 10.08.05: Kolansko, Croatia, 681 km, J. Klápště 
Rákosník velký 
24.08.02: Ohaveč, (JN)   – 21.05.2005: Stangan, Sweden, 892 km, V. Šoltys 
Pěnice slavíková 
21.09.03: Finca Castil.,Spain, – 20.05.05: Hvězdov, (CL), 1.782 km, J. Brožek 
Sýkořice vousatá 
2ex. 14.06.05: Jestřebí, (CL) – 18.10.05: Felch., Germany, 272 km, J. Klápště 
Moudivláček lužní  
20.07.04: Braňany (MO)       – 08.10.05: Switzerland, 750 km, M. Horák;  
02.09.05: Dolní Jiřetín (MO) – 04.10.05: Conf.du Feir, Francie, 772 km, M. Horák 
23.10.04: Conf.du Feir,Francie – 20.04.05: Mlýnec, (JC) 852 km, J. Klápště 
Strnad rákosní 
11.07.98: Zahrádky (CL)    – 12.10.05: Jestřebí, (CL) 4 km, K. Filip; (J. Klápště) 
11.08.02: Mlýnec (JC)      – 08.02.05: Upaix, Francie, 971 km, V. Šoltys;  
24.06.04: Jestřebí (CL)      – 12.10.05: LaCorbiéte Switz., 703 km, J. Klápště; 
02.10.04: Podolí (MB)      – 12.02.05: Prati Liste, Italy 844 km, J. Klápště; 

 

Ze zpravodaje „Kroužkovatel č.2, listopad 2006“ připravil Ivan Svoboda 
 

Natura 2000 – z patronátních skupin ptačích oblastí 
 

 

Ptačí oblast Labské pískovce a sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 
v roce 2006 
 Sokol stěhovavý patří mezi 4 druhy, pro které byla Ptačí oblast Labské 
pískovce cíleně vyhlášena (kromě sokola to jsou ještě datel černý, chřástal 
polní a výr velký). Kromě těchto čtyř druhů se zde můžeme ještě setkat 
s dalšími  20  evropsky  významnými  druhy.  To  dokládá  velkou  krajinnou 
a stanovištní pestrost této Ptačí oblasti.  
Jedním z nejvýznamnějších ptačích druhů je však bezpochyby sokol 
stěhovavý. Tento druh zde však byl v šedesátých letech 20. století vyhuben 
– poslední hnízdění je z roku 1970. V druhé polovině devadesátých let 20. 
století  se  začalo  na  německé  straně  Labských pískovců  reálně uvažovat 
o jeho reintrodukci. Ta se rozběhla v roce 1989 a trvala do roku 1996. Bylo 
při ní vypuštěno celkem 77 ptáků. Samozřejmě se počítalo s tím, že část 
vypuštěných ptáků zahnízdí i na české části tohoto území. První zahnízdění 
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bylo zaznamenáno na německé, resp. Sasské straně v roce 1992 a první 
mláďata byla vyvedena o rok později. Na české straně to bylo až v roce 
1996  i  když  nelze vyloučit hnízdění i v předchozích letech. Vypuštění ptáci 
a úspěšně vyvedená mláďata dali základ pro, v současné době, nejsilnější 
hnízdní populaci tohoto druhu ve střední Evropě (v současné době pro 
českou i německou část pískovců více než 20 párů). Loňský rok 2006 byl 
pro českou část opravdu výjimečným, neboť zahnízdilo celkem 9 párů a bylo 
vyvedeno rekordních 19 mláďat!        Pavel Benda 

 
Krátké zprávy 

 
III. ročník terénního praktika na Jizerce: 

• Poslední ročník se mimořádně vydařil. Základní informace je podána  
v zápisu ze schůze na str.8. Podrobný příspěvek se objeví buď v jarním 
čísle „Ptačího světa“, nebo v podzimním zpravodaji pobočky. 

Z podzimní schůze ČSO v Praze Vršovicích 25.11.2006: 
• Přítomní minutou ticha uctili památku na věčnost odejitého významného 

českého zoologa, profesora Zdeňka Veselovského, který v pátek 
24.11.2006 zemřel. S dlouholetým ředitelem zoologické zahrady v Praze, 
a stejně tak dlouholetým předsedou Československé ornitologické 
společnosti, kterému vděčíme nejen za vedení ČSO v nelehkých dobách 
politického pronásledování, ale také za řadu zajímavých publikací, 
zejména za jeho poslední dílo, „Obecnou ornitologii“, se poslední 
rozloučení konalo v Praze Strašnicích v pátek 01.12.2006.  

• Po zrušení Zpráv ČSO jsme se dočkali dalšího výsledku nové publikační 
“koncepce“ sekretariátu naší společnosti - informace o zimním sčítání 
vodních ptáků budou vycházet v samostatném zpravodaji. Nedozvěděli 
jsme se, s jak vysokým nákladem se počítá. Dá se však předpokládat, že 
nový zpravodaj se, podobně jako „Kroužkovatel“, dostane pouze do rukou 
zainteresovaných. Pro ostatních více než 2.000 členů společnosti je 
jednou z možností internet, což pro ty, kteří za ním musí do veřejných 
knihoven, znamená jistou ztrátu času, stejně tak pokud si jej budou chtít 
půjčit v knihovně ČSO nebo od přátel. 

• Karel Weidinger ve velmi zajímavé přednášce presentoval čtyřletou studii 
predace 170 hnízd řady druhů pěvců. Používá sedm miniaturních kamer 
s infrasvětlem a nepřetržitým záznamem ve dne v noci na HD video 
záznamníky napájenými 12V akumulátory. Statisticky vyloučil, že by 
natáčení nějak ovlivňovalo predaci. Vedle sofistikovaného vyhodnocení 
podílu denních a nočních predátorů dospěl k významnému zjištění. 
Obvyklým způsobem kontrolovaná hnízda bývají považovaná za úspěšně 
vyvedená, ale jak se zdá, takto hodnocená úspěšnost hnízdění 
neodpovídá realitě. Autor zjistil, že četná hnízda, která nazval jako 
„nuceně vyvedená“, mají na svědomí predátoři v poslední fázi hnízdění 
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před přirozeným vyvedením. Vyrušená mláďata vyskáčí („akce“ je 
komentována slovy:  “… a je vyvedeno.“), predátor vysmejčí okolí hnízda 
a nezanechá žádné stopy. Objeví-li se tato přednáška opět někde na 
programu, rozhodně si ji nenechte ujít.  

Z Mikulova 2006 – 80 let ČSO: 
• Ve dnech 22. - 24.09.2006 se v Mikulově uskutečnila konference k 80. 

výročí založení České společnosti ornitologické a jak v podzimních 
Spolkových zprávách a Ptačím světě stručně zhodnotil Lukáš Viktora, 
s historicky rekordní účastí 213 registrovaných a vysokou úrovní 42 
referátů. Ze Severočeské pobočky se zúčastnilo osm ornitologů. Poster 
severočeské pobočky informující o terénním praktiku na Jizerce 
vypracoval Martin Pudil a Petr Lumpe prezentoval výsledky z dotazníků 
celostátních fenologických pozorování za léta 1982-2005. 
V dopoledních hodinách se uskutečnily plenární přednášky ve velkém 
divadelním  sále,  odpoledne  potom  ve  dvou  sekcích,  tj. paralelně také 
v malém přednáškovém sále Mikulovského zámku. Účastníci tedy měli 
možnost výběru z přednášek podle obsahu, který je zajímal. U příležitosti 
výročí ČSO byl na konferenci pokřtěn Atlas hnízdního rozšíření ptáků. 
V nedělním dopoledni využilo příležitost seznámit se s Lednickými rybníky 
na 50 účastníků exkurse vedené Josefem Chytilem. 

• Ze Severočeského regionu čerpala materiál pro svou práci a velmi 
zajímavý referát Markéta Zárybnická. Od r. 1999 pracuje na hnízdní 
biologii a potravní ekologii sýce rousného v imisních oblastech Krušných 
hor.   Na   konferenci   prezentovala   srovnávací   studii   aktivity  7  hnízd  
v Krušných horách v roce 2004 po dobu 251 dní a 9 hnízd v Kauhava ve 
Finsku  v  r. 2005  po  dobu  240  dní (Σ 11 780 hodin).  Cílem  bylo  zjistit 
a porovnat vliv různé délky dne na denní a noční aktivitu hnízdících ptáků 
v prostředí odlišném svou strukturou porostů, potravy i její početnosti. Pro 
práci bylo využito metod sledování pomocí několika elektronických 
prostředků.    Abstrakt    referátu    najdete    ve    sborníku    „SRDCEM   
A  ROZUMEM –   80 let   České   společnosti   ornitologické“,   vydaném  
u příležitosti konference. 

Střípky z aktivu kroužkovatelů v Litomyšli z 11. a 12.11.2006: 
• Host z německé kroužkovací centrály Hiddensee Dr. A. Goedecke 

referoval o vědeckých ornitologických pracovištích a kroužkovatelské 
praxi v Německu. Amatérští spolupracovníci sice dostávají kroužky 
zdarma, ale obdrží kroužkovací licenci pouze na konkrétní (i vlastní) 
výzkumný projekt, ze kterého prezentují výsledky a pokud nepracují na 
nějakém novém úkolu, licenci odevzdávají!! Referující upozornil na dva 
projekty kroužkování; havrany polní značené v Německu bílými křídelními 
značkami a na Evropský projekt barevnými kroužky značených volavek 
popelavých. Ptáci z Německa by se mohli objevit i v Českých zemích. 
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• P.Hůlka ve svém příspěvku rovněž referoval o barevnými kroužky 
označených volavkách popelavých v Česku, 40 mláďat z Třeboňska a 26 
z Podkrkonoší. 

Jak je na tom Ťuhýk šedý v severních Čechách. 
• V rubrice „Vaše pozorování“ mě zaujaly výsledky kolegy P. Vaňka 

specializujícího se na zimující ťuhýky šedé na Mělnicku, 
Mladoboleslavsku a dál na severozápad. Tento druh byl při zimním 
mapování v letech 1982-1985 zjištěn v téměř 65% kvadrátů, podobně 
jako v hnízdní době a tato hodnota i rozložení výskytu se až za přelom 
tisíciletí takřka nezměnily. To ukazuje na skutečnost, že ptáci ze severu 
obsazují stejnou niku, kterou naši hnízdiči na zimu opouštějí. Autoři 
zimního atlasu konstatují: „Zajímavá je absence ťuhýka šedého v částech 
severních a severozápadních Čech a …  … která může být jen částečně 
odrazem nedokonalé obsazenosti kvadrátů mapovateli“. 

Od té doby uplynulo více jak 20 let. Mohli 
bychom se tedy společně pokusit 
zodpovědět otázku, jak je to s ťuhýkem 
šedým v současné době. Najdete-li si čas, 
navštivte bílá místa na mapě. Máte-li nějaká 
pozorování z letošní zimy ve svých denících, 
zapište je na web pobočky a starší data 

pošlete  do  redakce  elektronickou  poštou  nebo   jako   listovní   zásilku. 
I negativní zjištění, že ve vašem okolí jste se s tímto druhem nesetkali je 
pozitivní informace. 

Čemu se můžete věnovat. 
• Všímejte si volavek a havranů. Setkáte-li se s jedinci s nápadnou bílou 

značkou v křídle, či barevně značenými volavkami, pokuste se je odečíst, 
třeba i ve spolupráci s kolegy, kteří vlastní silnější optiku, případně pořiďte 
několik fotografií. Použijte krátký čas a stativ nebo si pomozte nějakou 
pevnou oporou. I z „nevýstavních“ poměrně silně zvětšených digitálních 
fotografií obvykle lze barevnou kombinaci odlišit. (Na Mělnicku zastihl 
havrana polního s bílou křídelní značkou Petr Lumpe, ale bez 
dalekohledu se ji nepodařilo odečíst). Zapojte se do mapování a akcí 
spojených s ptákem roku, slavíkem obecným.   Ivan Svoboda 

Pták roku 2007 Kokořínska a severu Čech. 
• Správa CHKO ve spolupráci s Mělnickým ornitologickým klubem 

vyhlašuje pro území CHKO Kokořínsko „svého“ ptáka roku, lelka lesního 
(Caprimulgus europeus). Cílem  je  přiblížit  veřejnosti  zvolený  ptačí  
druh a shromáždit údaje o jeho výskytu na území CHKO Kokořínska. 
Připojit se mohou i pozorovatelé s daty z celého regionu pobočky a podle 
mapy z Hnízdního atlasu 1973-75 zkontrolovat „historická“  hnízdiště.  
Pokud se na Kokořínsku či jinde v průběhu tohoto roku při své terénní 
práci nebo jiné činnosti setkáte s tímto zajímavým ptačím druhem, 
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zaznamenejte si údaje a zašlete je do 31. října 2007 na adresu Správy 
CHKO Kokořínsko (ul. Česká č.149, 276 01 
Mělník, e-mail: jan.prochazka@nature.cz). 
Zaznamenejte datum prvního pozorování, 
popište vlastní pozorování lelků, jejich 
hlasových projevů a chování, lokalitu a 
charakter biotopu, aj.  
Na přelomu června a července bychom chtěli v rámci této akce uskutečnit 
výpravu za lelky, tzv. „noční lelkování“. V závěru roku by měly být získané 
informace zpracovány a zveřejněny, popř. s uvedením Vašeho jména 
v seznamu přispěvatelů vydány informační materiály, které obdržíte. 
Podrobnější informace budou na webových stránkách Sp ČSO, popř. si je 
vyžádejte na telefonu 315 728 066.           Jan Procházka 

• Přednáška „Nová Guinea“ Jaroslava Klápštěho se uskuteční 20.04.07 
od 17.00 ve velkém přednáškovém sále Vlast. muzea a galerie v České 
Lípě. Před přednáškou je možné shlédnout výstavu fotografií na stejné 
téma v ambitu augustiánského kláštera.  Výstava trvá od 13.02.-22.04.07 
v čase 09.-12. a 13.-16.hod., od 3. března i v sobotu a v neděli do 17.00) 

 
Setkání „jeřábologů“ na Mělníku 

 

Schůzka se uskutečnila v sobotu 16.12.2006 v 9.30 hod. ve vinném 
sklípku Regionálního muzea v Mělníku. Setkání se zúčastnili tito členové 
skupiny: M. Honců, P. Kurka, P. Lumpe, L. Peške, K. Šrubař. V předvánoční 
čas se řada členů předem omluvila. Schůze byla spojena s ochutnávkou vín. 
Nabídnuty byly tři druhy – Müller-Thurgau, Rulandské bílé a Cabernet 
Sauvignon. 

Schůzku zahájil předseda P. Lumpe přivítáním účastníků. Program byl 
následující: 

1. Výskyt a hnízdní úspěšnost  jeřábů v ČR v r. 2006 podle regionů. 
2. Informace o průběhu konference o jeřábech v Maďarsku. 
3. Různé, jeřábí kroužky.  

 

K bodu 1:  O hnízdním rozšíření jeřábů popelavých na Českolipsku referovali 
P. Kurka, K. Šrubař a M. Honců. Kopidlnsko - informoval P. Lumpe podle 
záznamů od místních pozorovatelů. Chebsko - P. Lumpe podle záznamů  
D. Jägra, F. Lagardeho a K. Brože. Vyšel rovněž článek v Arnice (K. Brož). 
Šluknovský výběžek - P. Lumpe. M. Pudil písemně o stavu jeřábů na 
Liberecku v Jizerských horách. Z jižních Čech zprávy od několika místních 
ornitologů (Ševčík, Všetečka, Vacík). Pardubicko v roce 2005 (informace od 
místních ornitologů Vl. Lemberka a dr. Bárty). Z Krušných hor nepřítomnosti 
J. Vondráčka ani z Brd v nepřítomnosti F. Pojera nebyly známy žádné 
zprávy. 
K bodu 2:  Jeřábí konference  Hortobágy pusta v Maďarsku ve dnech 17.-
20.11.2006. Zúčastnili se M. Hnilica, R. Policht, M. Ticháčková a P. Lumpe, 
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který na konferenci přednesl referát. Byly navázány kontakty s Japoncem 
ohledně nahrávání hlasů a jejich rozboru. Byla rozvíjena metoda 
k identifikaci samic podle velikosti měřených vajec (Mewes). 
K bodu 3:   V  nové  skládačce  o  jeřábech  popelavých  autorů  J. Urbanové 
a V. Šoltyse byly konsultovány některé údaje, jako je odlet jeřábů z našich 
končin na zimoviště, potrava dospělých v době, kdy vodí mláďata 
v bažinatém terénu a.p.. Řešila se situace s nákupem a distribucí kroužků - 
1 jeřáb vyjde asi na 200.-Kč. L. Peške přednesl přednášku o odchytu a tahu 
ibisů skalních. Odchyt se uskutečnil  v r. 2006 v Syrii nedaleko Palmyry. Zde 
byly 3 ptáci odchyceni, vybaveni mini vysílačkami a sledován jejich tah přes 
Medinu a Mekku, k lokalitě Bajil v Jemenu. Dalším tématem byla obecnější 
telemetrie. Diskutováno bylo zimoviště černých čápů v Etiopii spojené 
s projekcí snímků řady druhů ptáků, kteří v této oblasti žijí. Posledním 
tématem byl odchyt supů bengálských.          Zapsal Miroslav Honců (zkr. red.) 
 
Monitoring orla mořského (Haliaeetus albicilla) na Českolipsku. 

 

13.01.2007 v rámci termínu mezinárodního sčítání vodních ptáků 
koordinovala ČSO na vybraných lokalitách také monitoring zimujících orlů 
mořských. Podle metodiky se kontrola prováděla od svítání po dobu 4 hodin 
tj. přibližně od 8 do 12 hod. na každé z lokalit. 

Na monitoringu v ptačí oblasti Českolipsko se podílelo 6 ornitologů – 
na Novozámeckém rybníce P. Kurka, na Heřmanickém rybníce K. Šrubař, na 
Máchově jezeře M. Honců na Břehyni J. Procházka, na Hradčanských 
rybnících a dalších vodních plochách mimo ptačí oblast J. Brožek, resp. 
O. Roztočil. Na Břehyni byli během dopoledne zjištěni 2 ex. orlů mořských 
(pravděpodobně 1 ad a 1 juv.ex.), na rybníku v Hamru na Jezeře byl téměř 
ve stejné době zjištěn další ad. jedinec (J. Brožek). Odpoledne mezi 14.00 -
14.17 hod. byl pozorován 1 ad ex. na Novozámeckém rybníce 
(J. Procházka). Nezávisle byl později asi ve 14.20 pozorován stejný orel 
dalšími dvěma pozorovateli (K. Šrubař a M. Honců) v letu od Bobřího potoka 
na Holanské rybníky. Sčítání proběhlo částečně i následující den na 
Hradčanských rybnících, kde byl pozorován 1 ad. ex. orla (J. Brožek, 
O. Roztočil). Další sčítání proběhne 17.2.2006 na stejných plochách. 
Z těchto a dalších dosud nepublikovaných výsledků pozorování lze odvodit, 
že stav orlů mořských je na Českolipsku utěšený a podle P. Kurky (jak 
referoval v diskusi  na  podzimní  schůzi) jej lze odhadnout na 4-5 párů,  
z toho zřejmě 3 páry s přímou vazbou na ptačí oblast Českolipsko. 

Miroslav Honců 
 

Aktivity kolem ptáků versus zákon? 
 

Ať chceme nebo ne, i při terénní ornitologické práci se mnohdy 
dostáváme do „střetu“ se zákony nebo jinými předpisy a mnohdy ani 
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netušíme, že provádíme činnosti, na které bychom si měli obstarat nějaké to 
povolení. V tomto krátkém příspěvku bych se chtěl pokusit objasnit některé 
povinnosti, které by měl ornitolog při své práci splňovat. Na úvod je třeba 
říci, že zákonné normy nejsou příliš srozumitelné pro člověka, který s nimi 
běžně nepracuje. To ale není problém jen zákonů točících se kolem ochrany 
přírody, ale je to problém celého a nejen našeho zákonodárství. Ochrana 
ptáků je v zákonech větší a silnější než je to u jiných skupin živočichů. Než 
tedy začnete lamentovat, proč po nás všichni pořád něco chtějí, tak je třeba 
říci, že je to zpravidla silná ornitologická lobby, která daná ustanovení 
zákonů prosazuje – tedy my všichni. Vždyť ptáci jsou jedinou skupinou 
živočichů k jejichž ochraně vydala Evropská unie samostatnou směrnici – 
Směrnice Rady 79/409/EHS z roku 1979 o ochraně volně žijících ptáků (tzv. 
směrnice o ptácích). Hlavní zákonnou normou v ČR zajišťující ve velké míře 
ochranu ptáků je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - 
v platném znění.  

Protože   bych   byl   nerad,   abych   Vás   zbytečně   zmátl  povídáním  
o zákonech a dalších právních normách, tak jen stručně vypíšu ty základní. 
Pokud budete mít zájem jednotlivé předpisy nastudovat, tak si je můžete 
stáhnout na webových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), kde je 
složka Sbírka zákonů se všemi vydanými předpisy.  
Stručný přehled základních zákonných předpisů: 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – v platném znění: 
několikrát novelizován, základní právní norma, řešena ochrana ptáků, vstup 
do  chráněných  území,  povolené aktivity,  podmínky  k  povolování  výjimek 
a souhlasů k vymezeným činnostem. 
Vyhláška č. 395/1992 Sb. – v přílohách je uveden seznam zvláště 
chráněných druhů živočichů 
Vyhláška č. 152/2006 Sb. – „kroužkovací vyhláška“, umožňuje kroužkovat 
ptáky, kromě vymezených druhů při kroužkování na hnízdech (např. bukač, 
luňáci, orel mořský, sokol stěhovavý, jeřáb popelavý, …….). Neumožňuje 
vstup nebo odchyt ptáků v chráněných územích, který je vázán na souhlas 
nebo povolení. 

V přehledu podle jednotlivých typů chráněných území jsou vypsány 
aktivity, ke kterým je potřeba mít povolení. Jsou také ke stáhnutí na 
webových stránkách pobočky. Jsem si vědom toho, že uvedený přehled 
není  kompletní,  ale  to  by  znamenalo  podstatně  obšírnější  vysvětlování 
a myslím si, že by Vám to spíše zamotalo hlavu než pomohlo. 

V příštích dílech kominíčku můžeme některou problematiku detailněji 
vysvětlit. Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo náměty k vysvětlení, piště 
na uvedenou e-mailovou adresu. K některým dalším právním aspektům 
v práci ornitologa se můžeme detailněji vrátit v dalších číslech zpravodaje. 

 

Kdo se bojí nesmí do lesa a neznalost neomlouvá. Ptákům zdar. 
e-mail: jan.prochazka@nature.cz                                Honza Procházka 
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Přehled režimu povolování pro kroužkování, odchyty a vstup 
-   dle typu lokality a její ochrany. 

 
Národní přírodní rezervace  (i na území NP a CHKO) – vstup mimo 
vyznačené cesty a odchyt – jen s povolením Vlády ČR, žádost se zasílá na  
Ministerstvo životního prostředí. 
 

Národní přírodní památka – ze zákona není odchyt ani vstup zakázán. 
 

Přírodní rezervace (i na území NP a CHKO) – odchyt – jen s povolením 
Vlády ČR 
 

Přírodní památka – ze zákona není odchyt ani vstup zakázán. 
 

Národní park – na celém území je vjezd vozidel mimo silnice a místa 
vyhrazená a odchyt možný jen s povolením Vlády ČR 
- v 1.zóně je vstup mimo vyznačené cesty možný jen s povolením Vlády ČR 
 

Chráněná krajinná oblast – na celém území je vjezd a parkování mimo 
místa vyhrazená Správou CHKO jen s povolením Vlády ČR. 
– vstup do volného terénu ani odchyt - ze zákona není zakázán. 
 

Ptačí oblast (SPA) - každá má své ochranné podmínky dle chráněných 
druhů. Tyto podmínky jsou vypsané v Nařízení vlády, která danou Ptačí 
oblast vymezuje. 

• zpravidla časově omezen vstup do litorálních porostů 
• souhlas k těmto vymezeným činnostem, které jsou stanoveny 

v jednotlivých nařízeních vlády vydává: 
• SPA na území NP – vydává Správa NP 
• SPA na území CHKO – vydává Správa CHKO 
• SPA mimo NP a CHKO jejíž součástí je NPR nebo NPP – vydává 

Správa CHKO 
• SPA mimo NP a CHKO jejíž součástí není NPR nebo NPP (může 

tam být PR nebo PP) – vydává Krajský úřad 
 

Př.:  Když budu chtít chytat mimo NP, v litorálech v SPA kde je současně 
NPR (Novozámecký rybník, Břehyně) potřebuji souhlas od CHKO ke vstupu 
do litorálů v SPA, od vlády povolení na vstup a odchyt v NPR. Jestliže se 
překrývají 2 typy území s rozdílnými podmínkami ochrany, tak si na stejnou 
věc musím sehnat 2 povolení. Když něco leží na území vojenských prostorů 
i bývalých, tak všechno vyřizuje Ministerstvo životního prostředí. 
U každého maloplošného chráněného území (rezervace, památka) mohou 
být v jeho zřizovacím přepise vymezeny činnosti vázané na souhlas. Je 
potřeba se na tyto omezení vždy zeptat. I když zákon nezakazuje odchyt v 
přírodní rezervaci, tak ve zřizovací vyhlášce k některé rezervaci muže být  
uvedeno, že pro odchyt je třeba mít souhlas !!!)      Honza Procházka 
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Výběr pozorování z období tahu a zimy 
 

 Zatím nedocházejí žádné individuální zprávy, opět jsme tedy jako zdroj 
využili webové stránky (selekce v souborech .xls je v rubrice “Ke stáhnutí“). 
Údaje   z   90%   pocházejí   z    „Vašich   pozorování“   na   stránkách   ČSO  
a Severočeské pobočky, M. Kodera poskytl data poštou. Znovu připomenu, 
že výběr z cca 150-ti dat od září do třetiny února je subjektivní, proto 
považujete-li svůj údaj za významný, prosazujte jej do zpravodaje 
prostřednictvím zpr.sepo-cso@tiscali.cz nebo dopisem. Uvítal bych, kdyby 
se této rubriky a výběru dat ujal některý „ortodoxní severo-čech“, mající 
široké  povědomí  o  tom,  které pozorování  je pro tento region významnější 
a které netisknout. Za uvedené období jsem nenašel jediný záznam 
brkoslava severního v severočeském regionu, zato ťuhýci šedí svým 
oblíbeným zimním stanovištím zůstávají věrni i v letošní nadprůměrně teplé 
zimě. 
 

Potáplice severní 
04. a 11.11.2006: Borek (ME),1ex. Kodera M.;  
 

Potápka malá 
17.11.2006: Vrbno (ME), 2ex. Svoboda I.; 17.12.2006: Hrušov (Jizera) (MB), 2ex. Toman 
V.; 15.01.2007: Nechranice (CV), 6ex. Toman V.;  
 

Potápka velká 
25.11.2006: Nechranice (CV), 49ex. Šimek J., Brandl P.; 15.01.2007: Nechranice (CV), 
6ex. Toman V.;   
 

Potápka rudokrká 
03.09.2006: Loučky, ryb.Cihlák (SM) 1juv.Jasso L.; 
 

Kormorán velký 
21.09.2006: Liberec (LB), 1ex. Čejka J.; 17.11.2006: Vrbno (ME), 68ex. Svoboda I.; 
18.12.2006: Doksy–Mách.jez.(CL), cca 80ex. Formánek J.; 07.12.2006: Svádovský luh 
(UL), 75ex., Vondráček J.; 
 

Bukač velký 
28.10.2006: Borek (ME),1ex. Kodera M.; 
 

Volavka bílá 
25.09.2006: Horní počáply -odk.EMĚ (ME), 1ex.Toman V.; 06.10.2006: Horní počáply -
odk.EMĚ (ME), 2ex.Toman V.; 08.10.2006: Velvary, Chžínský r. (KL), 2ex. Černý P.; 
11.11.2006: Borek (ME), 3ex. Kodera M.;16.11.2006: Lešenický r.(LN), 4ex. Vondráček 
J., 17.11.2006: Šluknov, ryb.Luční (DC), 1ex. Bosák D.; 15.12.2006: Velvary, Chržínský r. 
(KL), 2ex. Černý P. ; 11.02.2007: Okna (CL), 3ex. Jelínek M.; 
 

Čáp černý 
09.09.2006: Bílý kostel (LB), 1ex. Čejka J.;  
 

Labuť velká 
28.09.2006: Vojkovice, pískovna (ME), 10ad.+4juv. Černý P.; 
 

Husa velká 
05.10.2006: odk.el.Prunéřov (LN), 15ex.Toman V.; 06.12.2006: Žatec – Staňkovice (LN), 
150ex. Toman V.; 
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Husa polní 
10.12.2006: Vysoká (ME), 61ex.Svoboda I.; 11.12.2006: Filipov (DC), cca 200ex. Malá 
H.; 10.02.2007: Česká Lípa – přelet na jih T12.40 (CL), 58ex.Svoboda I.; 

 

Husa krátkozobá 
26.10.2006: Semily (SM) 1ex.Jasso L.; 13.11. – 30.12.2006 a 15.01.-11.02.2007: Železný 
Brod (JN) 1ex.Klápště J., Klápšťová J.; 
 

Husa běločelá 
04. a 11.11.2006: Borek (ME),1ex. Kodera M.;16.01.2007: Borek (ME),1ex. Kodera M.;  
 

Husa ssp. 
21.09.2006: Liberec (LB), 25-30ex. Čejka J.; 05.a 15.10.2006: Nechranická př. (CV), 
cca 170ex. Podhrazský M.; 06.11.2006: Nechranická př. (CV), 2900ex. Podhrazský M.; 
06.12.2006: Žatec – Staňkovice (LN), 150ex. Toman V.; 14.01.2007: Liberec (LB), 77ex. 
Čejka J.; 

 

Berneška velká 
13.01.2007: Malá Skála (JN) 2ex.Jasso L.; 
 

Ostralka štíhlá 
19.11.2006: Tišice, (ME), 1M Kodera M.; 25.11.2006: Nechranice (CV), 1M Šimek J., 
Brandl P.; 13.01.2007: Jablonné v Podj.(LB), 1M+1F Čejka J.,Thelenová J.; a Tišice, 
(ME), 1F Kodera M.; 25.01.2007: Děčín - Zámecký rybník (DC), 1M Kopecký V.; 

 

Kopřivka obecná 
07.12.2006: Vojkovice, pískovna (ME), 1ex. Černý P.; 
 

Lžičák pestrý 
16.10.2006: Tišice, (ME), 11ex. Kodera M.; 
 

Hvízdák eurasijský 
25.12.2006: Borek (ME),1M+1F. Kodera M.;  
 

Čírka obecná 
25.12.2006: Borek (ME),18ex. Kodera M.;  
 

Polák chocholačka 
14.01.2007: Neratovice (ME), 35M+38F Toman V.; 
 

Hohol severní 
25.01.2007: Děčín - Zámecký rybník (DC), 1 pár Kopecký V.; 
 

Morčák velký 
25.11.2006: Nechranice (CV), 12M+5F Šimek J., Brandl P.; 07.12.2006: Vojkovice, 
pískovna (ME), 2ex. Černý P.; 22.12.2003: Kralupy n/Vl. (ME), 4ex. Černý P.; 
05.01.2007: Vojkovice, pískovna (ME), 21M,7F Černý P.; 20.01.2007: Splzov (JN), 
2M+1F Kadava L.; 

 

Káně rousná 
21.01.2007: Kostelec n/L.(ME),1ex. Kodera M.;  
 

Luňák červený 
26.11.2006: Ploučnice (CL), 1ex. Novák J.;  
 

Moták pilich 
28.10.2006: Vítkov (LB), 1Fjuv. Čejka J.; 26.11.2006: Hleďsebe (ME), 1M ad. Svoboda I.; 
10.12.2006: Strážnice (ME), 1M ad. Svoboda I.; 25.12.2006: Křenek (ME),2 imm.ex. 
Kodera M.; 
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Moták lužní 
12.12.2006: Bezděz (CL), 1ad.M Novák J.; 

 

Orlovec říční 
19.09.2006: Borek (ME),1ex.. Kodera M.;  
 

Orel mořský 
01.09.2006: Libotenice, (LT), 3ex. Klátiková P.; 17.09.2006: Kuřivody -obora Židlov (LB), 
1ex. Čejka J.; 25.11.2006: Nechranice (CV), 1 ad. Šimek J., Brandl P.; 13.01.2007: 
Postřelná (CL), 1 ad. Čejka J., Thelenová J.; 14.01.2007: Tišice (ME), 1ex. Toman V.; 
30.01.2007: Horní Počáply (ME), 1ex. Toman V.; 

 

Dřemlík tundrový 
02.01.2007: Lobeč (ME), 1M ad. Vaněk P.; 11.02.2007: Libovece (ME), 1F Jelínek M.; 
 

Sokol stěhovavý 
05.10.2006: Prunéřov (odkal.El.) (LB), 1ex. Toman V.;  
 

Chřástal vodní 
09.12.2006: Borek (ME),1ex. Kodera M.;  
 

Jeřáb popelavý 
06.11.2006: Frýdlant v Č.(LB), 1ex.Mikšíček J.; 14.11.2006: Novozámecký ryb.(CL), 4ex. 
Procházka J.; 
 

Vodouš kropenatý 
02.02.2007: Černousy (LB), 1ex. Čejka J.; 
 

Pisík obecný 
15.01.2007: Vraňany (ME), 1ex. Toman V.; 
 

Slučka malá 
26.10.2006: Borek (ME),1ex. Kodera M.; 03.12.2006: Záhoří (SM) 1ex.Jasso L.; 
09.12.2006: Borek (ME),1ex. Kodera M.; 02.01.2007: Borek (ME),1ex. Kodera M.;  
 

Sluka lesní 
04.11.2006: Raspenava(LB), 6ex.Mikšíček J.; 04.11.2006: Borek (ME),1ex. Kodera M.;  
 

Racek stříbřitý 
25.11.2006: Nechranice (CV), 1ad.+1imm. Šimek J., Brandl P.; 
 

Racek bělohlavý 
25.11.2006: Nechranice (CV), cca 40ex. Šimek J., Brandl P.; 
 

Holub hřivnáč 
01.09.2006: Záhoří (SM) 500ex.Jasso L.; 

 

Kalous pustovka 
16.10.2006: Rádlo (LB), 1ex. Stančová K.; 
 

Ořešník kropenatý 
10.09.2006: Osek (US), 4ex. Hodač J.; 21.11.2006: Proseč (SM), 4ex. Jasso L.; 

 

Ledňáček říční 
17.11.2006: Vrbno (ME), 2ex. Svoboda I.; 
 

Žluna zelená 
02.12.2006: Filipov (DC), 2ex. Malý M.; 
 

Strakapoud prostřední 
16.01.2007: Bílý Kostel n/Nisou(LB), 1M Čejka J.; 
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Skřivan polní 
21.01.2007: Záryby (ME), 2ex. Kodera M.; 26.01.2006: Velký Újezd (ME) 5ex.Vaněk P.; 
11.02.2007: Žďár (CL), 18ex. Jelínek M.; 
 

Linduška luční 
21.01.2007: Záryby (ME), 20ex. Kodera M.;  
 

Konipas bílý 
15.01.2007: Vraňany (ME), 1ex. Toman V.; 21.01.2007: Záryby (ME), 12ex. Kodera M.;  
07.01.2007: Velvary (KD), 1 ad.M Vaněk P. 
 

Konipas horský 
23.01.2007: Semily (SM), 1ex. Jasso L.; 

 

Skorec vodní 
23.01.2007: Vrchlabí-Herlíkovice (SM), 2ex. Toman V.; 

 

Bělořit šedý 
09.09.2006: Jizerka (LB), 2ex. Čejka J.; 17.09.2006: Filipov (DC), 1ex. Malý M.; 
 

Drozd kvíčala 
03.01.2007: Knínice (LT), 30ex. Greguš L.; 
 

Drozd cvrčala 
09.12.2006: Záhoří (SM), cca 60ex. Jasso L.; 06.01.2007: Nové Město pod Smrkem (LB), 
2ex. Čejka J.; 11.02.2007: Příbory (ME), cca 140ex. Jelínek M.; 
 

Drozd brávník 
19.11.2006: Proseč (SM), 2ex. Jasso L.; 02.12.2006: Záhoří (SM), 4ex. Jasso L.; 
06.01.2007: Radčice (LB), 1M zp.! Pudil M.; 03.02.2006: Kokořín (ME)1M zp. Svoboda I.; 
 

Rákosník obecný 
28.10.2006: Jestřebí (CL) 1ex. chycen, Klápště J., Klápšťová J.; 

 

Budníček menší 
19.11.2006: Proseč (SM), 1ex. Jasso L.; 

 

Špaček obecný 
07.10.2006: Brniště (CL), 650ex. Čejka J.; 16.01.2007: Vrchhůra (SM), 2ex. Šťastný V.; 
  

Ťuhýk obecný 
16.10.2006: Kelské Vinice - Kelštice (ME),1ex. Kodera M.;  
 

Ťuhýk šedý 
17.09.2006: Kuřivody - obora Židlov (LB), 1ex. Čejka J.; 28.09.2006: Vojkovice-Pískovna 
(ME), 1ex. Černý P.; 07.10.2006: Velký Valtinov (LB), 1ex. Čejka J.; 10.10.2006: 
Arnultovice (UL), 1ex.Šutera V., 28.10.2006: Vítkov (LB), 1ex. Čejka J.; 03.11.2006: 
Řepín, Nebužely (ME), 2x 1ex. Vaněk P.; 18.11.2006: Kozly (MO), 2ex. a Odolice (MO) 
1ex. Rulfová A., Telenský T.; 25.11.2006: Zahájí (kr.),Chorušice a Kadlín (kr.) (ME), 3x 
1ex.; Valovice, Březovice (MB) 2x 1ex.; Lobeč, Mšeno, a Měl.Vrutice (ME) 3x 1ex. Vaněk 
P.; Raspenava (LB) 1ex. Mikšíček J.; 02.12.2006: Bezno, (MB), 1ex. Vaněk P.; 
03.12.2006: České středohoří (MO), 1ex. Rulfová A.,10.12.2006: Chloumek (ME), 1ex. 
Svoboda I.; 14.12.2006: Stránka (ME), 1ex. Vaněk P.; 17.12.2006: Krpy, Horní Slivno a 
Mečeříž (MB), 3x 1ex. Vaněk P.; 27.12.2006: Bezdice, Horní Slivno (kr.) (MB), a Tajná 
(kr.) (ME) 3x 1ex. Vaněk P.; 28.12.2006: Kokořín (ME), Obrok (CL), Bílý Kostelec (LT), a 
Verneřice (DC) 4x 1ex. Vaněk P.; 02.01.2007: Šemanovice (ME), 1ex. Vaněk P.; 
17.01.2007: Břežany n/Ohří, Hořenec, Křesín, Klapý, a Martiněves (LT), 5x 1ex. Vaněk 
P.; 26.01.2007: Velký Újezd (ME) 1ex.Vaněk P.; 
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Straka obecná 
03.12.2006: Tišice (Tišická černava)(ME), 83ex. Toman V.; 
 

Červenka obecná 
26.11.2006: Hleďsebe (ME), 2ex, Svoboda I.; 29.11.2006: Mělník (ME), ráno za tmy 1M 
zpívá. Svoboda I.; 10.12.2006: Strážnice (ME), 1ex. Svoboda I.; 
 

Ořešník kropenatý 
19.09.2006: Vosecká bouda (SM), 5ex. Jasso L.; 11.01.2007: Ještěd (LB), 2ad.+1imm. 
Dostál L.; 
 

Krkavec velký 
03.12.2006: Horní Vidim, (ME), 40-45ex. Vaněk P.;  
 

Bramborníček černohlavý 
17.09.2006: Kuřivody -obora Židlovecký r.  (LB), 4ex. Čejka J.; 
 

Konopka žlutozobá 
12.11.2006: Proseč (SM), 3ex. Jasso L.; 
 

Křivka obecná 
20.09.2006: Jizerka (LB), cca 48ex. Svoboda I.; 

Hýl obecný 
07.01.2007: Pěnčín (JN), cca 10ex. Motl D.; 

Strnad luční 
28.11.2006: Mariánské Radčice (ME), 30ex. Čeřovský V.; 18.12.2006: Křenek (ME), cca 
60ex. Kodera M.; 17.01.2007: Václavice (LB),10ex. Čejka J.; 
 

 (LB) – okres; M – samec; F – samice; ad. – dospělý; juv.=imm.– mladý; 3y – 3letý; 
(kr.) – kroužkován; (příp. překlepy omluvte a oznamte, vyjdou opravy) str. připravil Ivan Svoboda 

 
Ornitologická bibliografie sborníku „Bezděz“ 

 
 Kromě soupisu třinácti příspěvků na str. 28 je několik dalších 
zoologických prací, z jejichž názvu přímá souvislost s ornitologií není zřejmá. 
 

Honců M., 1990: Zvířena Lužických hor, Bezděz 1/1990:70-75; je na cca 1/2 
stránky hodnocení ptáků oblasti - 10 druhů (včetně historických údajů). 
Honců M., 1996: Zoologický průzkum Jedlové v Lužických horách, 
Bezděz 4/1996: 243-258; jsou na 2 stránkách textu konkrétní data pozorování 
31 druhů ptáků, které autor nashromáždil během několika let průzkumu.   
Vondráček J., 1998: Inventarizační zoologický průzkum NPP Peklo. Bezděz 
7/1998: 113-130; Ptáci (105 druhů) s konkrétními daty zastižení jsou uvedeni 
na stránkách 116-126 
Honců M., 1999: Zvířena CHKO Kokořínsko a Holanských rybníků. Bezděz 
8/1999: 209-223; Ptáci jsou hodnoceni na 3 stránách textu, 45 druhů v CHKO 
Kokořínsko, 54 druhů v oblasti Holanských rybníků. 
Honců M., 2004: Příspěvek k zoologickému hodnocení řeky Ploučnice na 
okrese Česká Lípa Bezděz 13/2004: 197-231; V práci je uveden na 2 str. 
textu přehled autorů kteří v území pracovali a hodnoceno 44 druhů ptáků 
Honců M., 2006: Přírodovědné hodnocení pískovny v Provodíně. Bezděz 
15/2006: 141-157; Údaje o ptactvu (53 druhů) jsou na cca 1 stránce textu. 

Miroslav Honců 
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Ornitologický klub při Labských pískovcích na webu 
 

 Tak už nějaký ten rok žijeme v 21. století. To sebou samozřejmě 
přináší řadu změn z nichž některé jsou dokonce pozitivní. Jednou z těch 
pozitivních je zavádění nových způsobů komunikace. I náš klub se vrhl do 
tohoto informačního toku a výsledkem je, že máme možnost prezentovat se 
na internetových stránkách v rámci webových stránek CHKO Labské 
pískovce (www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz). Zde je odkaz na náš 
ornitologický klub, ve kterém naleznete tyto rubriky – seznam členů, 
ornitologická pozorování, časopis, zápisy, fotogalerie, rozšíření vybraných 
druhů ptáků v Labských pískovcích, Ptačí oblast Labské pískovce. 
Naleznete zde také seznam všech zjištěných druhů ptáků na území 
Labských pískovců rozdělených podle toho zda se jedná o NP nebo CHKO. 
Některé rubriky ještě nejsou zcela naplněny, u jiných bude probíhat 
průběžná aktualizace. Předpokládám, že nejvýznamnější a nejčastěji 
sledovaná rubrika bude „ornitologická pozorování“, která bude přinášet údaje 
z našeho regionu a rubrika „fotogalerie“. Za zprovoznění rubriky 
ornitologická pozorování je nutno velmi poděkovat našemu členovi 
Miroslavu Půlpánovi, který její zprovoznění sponzorsky zajistil. Zde bude 
možno aktuálně doplňovat a sledovat záznamy o zajímavých ornitologických 
zjištěních z našeho regionu – Děčínska a Šluknovska.     Pavel Benda 

 
Najdete na internetu 

 
• Výsledky z dotazníků fenologických pozorování za léta 1982 - 2005, 

prezentované formou posteru u příležitosti konference v Mikulově jsou 
zveřejněny s pěknými grafy na http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1383. 
Koordinátorem a zpracovatelem dotazníků je Petr Lumpe. 

• Součástí České zoologické bibliotéky o všech skupinách obratlovců na 
stránkách http://www.biblioteka.cz/  je i obsáhlá česká ornitologická 
bibliografie.  

• Podrobnosti o Vlastivědném sborníku Českolipska „Bezděz“ najdete na 
stránkách http://www.muzeum.clnet.cz/pracoviste/knihovna/bezdez.htm  
včetně obsahu všech dosud vydaných čísel. 

• Jistě jste zaregistrovali zprávy o trávení orlu mořských, počet již přesáhl 
první desítku a dál přibývají. Pokud byste se s tím vy nebo vaši přátelé 
setkali, na webové stránce http://www.karbofuran.cz/ jsou podrobnosti, 
jak v případě takového nálezu postupovat. Pro ochranu orlů můžete 
hodně udělat šířením letáku ze zmíněné webové stránky. 

• Snažíme se naši webovou stránku oživovat novými příspěvky a příležitost 
k tomu máte všichni, ale mimo rubriky „Pozorování“ nové příspěvky 
z regionů prostřednictvím adresy cso.severnicechy@seznam.cz zatím 
nedocházejí.         Ivan Svoboda 
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Knihy 
 

Kdo pozná peří ptáků, více nahlédne do jejich života. Nalezli jste v přírodě 
ptačí péro a nevíte kterému druhu patří? Tento průvodce vám pomůže najít 
odpověď. Dozvíte se o jejich vzhledu, stavbě, funkcích, ale i o místech, kde je 
můžete nalézt a o příčinách, proč tomu tak je. Vedle barevných tabulí jsou 
připojeny i další poznatky ze života 60 druhů ptáků. 
Kniha není zdaleka vyčerpávající, nicméně usnadní vám 
základní orientaci v této problematice. 
Titul: Poznáváme ptáky podle peří. 
Autoři: BEZZEL E., 
Překlad: HUDEC K., 
Nakladatel: VÍKEND 
Vyšlo: 11/2006 
Cena: 299.- Kč  
Formát: 130x197 mm, pevná vazba, 127 stran 
peří na barevných tabulích  
ISBN: 80-86891-42-9 
 

Sauerův Průvodce přírodou vyšel v roce 2005 ve 
druhém vydání. Do úplného přehledu mu sice některé 
u nás běžné druhy chybí, ale jako jedna z mála příruček 
je u mnoha druhů obohacena o fotografie hnízd s vejci. 
Titul: PTÁCI  lesů, luk a polí 
Autoři: SAUER F.,  
Ilustrace: WENDLER F.,  
Nakladatel: (IKAR, Knižní klub,) SEINBACH 
Vyšlo: (1995) 2/2005  
Cena: 239.- Kč  
Formát: 126x158 mm, pevná vazba, 288 stran 
226 druhů na 447 fotografiích, 227 barev. map rozšíření,  
ISBN: (80-85830-99-X, 80-7176-206-7,) 80-242-1367-2 

 
 

Již před dva a půl rokem vyšla kniha „Dravci Evropy“. 
Dobře vytištěnou specializovanou určovací příručku 
lze jen doporučit. Německý originál je téměř 2x dražší. 
Autor: MEBS T.,  
Překlad: HUDEC K., MRLÍK V.,  
Nakladatel: VÍKEND  
Vyšlo: 2004  
Cena: 349.- Kč  ( Greifvögel Europas: 25.- Є ) 
Formát: 135x200 mm,  
pevná vazba, 245 stran,  
39 druhů s mapkami rozšíření, na 151 prvotřídních 
fotografiích a černobílých ilustracích letových siluet.  
ISBN: 80-7222-328-3 (3-340-08918-5) 
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Sborník začal vycházet na počátku devadesátých let  za 
spolupráce Vlastivědného spolku Českolipska, Státního 
okresního archivu Česká Lípa a Okresního vlastivědného 
muzea v České Lípě. „Jak vznikl a vycházel Bezděz“ 
pojednává práce L. Smejkala v čísle 7/1998, str. 79-111. Do 
samotného    názvu    sborníku    se    promítá    vlastivědný   
i regionální charakter obsahu. Poslední čísla je možné si  ještě 
objednat. Více informací nejdete na stránkách 
http://www.muzeum.clnet.cz/pracoviste/knihovna/bezdez.htm
 

Ornitologické téma přímo vyplývá z názvu 13 příspěvků . 
 

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 2/1994 Zajíček, 
Jiří: Zahnízdění luňáka červeného na Českolipsku.str. 113-14 
Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 5/1997 Vitáček, 
Zdeněk: Výsledky faunistického průzkumu obratlovců 
prováděného  v bývalém  VVP  Ralsko – ptáci  (Aves). 
str. 473-487 

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 6/1997 Vondráček, Jiří - Honců, Miroslav: Zvlášť 
chráněné ptačí druhy v avifauně Lužických hor. str. 81-104 
Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 8/1999 - Filip, Karel: Nové zjištění chaluhy velké 
(Stercorarius skua) na Českolipsku. str. 305-307 
Filip, Karel: Strnad černohlavý na Českolipsku. str. 309-311;  Filip, Karel: Neúspěšný pokus 
o přezimování rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus). str. 313 
Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 9/2000 - Honců, Miroslav: Pozorování významných 
druhů ptáků. str. 457-460 
Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 10/2001 - Filip, Karel: Ojedinělý zálet drozda 
stěhovavého (Turdus migratorius). str. 405-406 
Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 11/2002 - Klápště, Jaroslav - Filip, Karel: Protahuje 
budníček větší východoevropský Phylloscopus trochilus (Sylviidae) přes naše území? str. 181-201 
Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 13/2004 - Filip, Karel: Ojedinělé zálety racka mořského 
Larus marinus L. na Českolipsko. str. 309-310 
Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 14/2005 – Lorenc, Tomáš: Velikost populace lelka 
lesního (Camprimulgus europeaus) v bývalém VVP Ralsko. str. 211-220 
Filip Karel: Některé vzácnější druhy ptáků zjištěné na Českolipsku v posledních letech. str. 301-310 
Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 15/2006 – Roztočil, Oldřich: Vývržky kalouse ušatého 
(Asio otus) z městské části České Lípy. str.173-175   z internetových stránek připravil Ivan Svoboda 
 

 

Obálka: Jeřábi popelaví, 09.04.2006: Zbyny  (CL), foto (z ruky přes „stativák“) ing. Jan Procházka 
 

KKOOMMIINNÍÍČČEEKK - 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  (na obálce s poznámkou:Ornitologie) 

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     © 15. února 2007 (100 výtisků)       uzávěrka č.6 - 21.08.07 
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