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Zpravodaj 
 

S povděkem můžeme konstatovat, že okruh přispěvatelů se přece 
jenom pomalu rozšiřuje. Postupně se nám daří standardizovat jednotlivé 
rubriky, což neznamená, že byste nemohli přicházet s novými návrhy, jak 
obsah zpravodaje zlepšit. 

Díky společným akcím se život pobočky pomalu posouvá k větší 
aktivitě a ve vzduchu visí myšlenky na Sborník ornitologických prací, či 
k 10. výročí Sp ČSO uskutečnit ornitologickou konferenci. Pokud by se 
nám podařilo na tyto mety dosáhnout, zařadili bychom se mezi tu 
vyspělejší část české ornitologické obce. Nabízí se tu otázka, zda na to 
máme. Již v souvislosti se zpravodajem jsem konstatoval, že mnoho 
píšících mezi námi není, a dodám, že ani o ornitologii aktivně referujících. 
Záleží tedy na nás všech, jak se k tomu postavíme. No…, máme na to  
… necelé čtyři roky ☺. 

Opět poděkuji osvědčeným i nově rekrutujícím se „psavcům“ za 
podporu při naplnění tohoto čísla a udržení obstojné úrovně.      SvI 
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Noví členové hlásící se k pobočce prostřednictvím webu 
 

Ok Příjmení Jméno K Město 
LB ALBERT Pavel   Hejnice 
TP HANZLÍKOVÁ Martina Mgr.  Duchcov 
LT MALÝ Lukáš Ing.  Litoměřice 
ME OVSENÁKOVÁ Alena Mgr.  Nelahozeves
DC PLEKANEC Jiří   Varnsdorf 
TP VANÍK Jiří   Bílina 
PH VOLF Ondřej Mgr.  Čerčany 

Ing. M. Řezáč z Chržína (KL) členství 
ukončil na vlastní žádost. Adresy na 
členy bývalého MOSu, V. Žídka (LB = 
nedoručitelné), a M. Němcovou (PH) jsme 
dostali ze sekretariátu ČSO. Zůstanou 
dál v seznamu, potvrdí-li přihláškou 
zájem o členství v naší pobočce. 

 
 

Chcete schůzi v Ústí nad Labem? 
 

U příležitosti výročí Sp ČSO zhodnotil předseda P. Lumpe minulost 
severočeského regionu jako prostor, který byl vždy prostorem především 
individuální ornitologie. Z iniciativy sekretariátu byla založena pobočka, aby 
v regionu pomáhala organizovat akce pro veřejnost a zdá se, že se úspěšně 
rozvíjí. Svědčí o tom přibývající počet členů, což naznačuje, že od pobočky 
něco očekávají. Na webových stránkách si Sp ČSO za jeden z předních 
úkolů ukládá dobrou informovanost členů o dění v regionu. Daří se 
informace pravidelně rozšiřovat cestou Zpravodaje. Nicméně nízká účast na 
podzimní schůzi byla příčinou pochybností, zda v jednom roce organizovat 
dvě schůze, a proto výbor již od počátku nastoupil cestu separátních jarních 
schůzí v regionech. Daří se na Děčínsku s 27 členy v ornitologickém klubu 
(9 členů pobočky), v České Lípě v rámci schůze externích spolupracovníků 
muzea, rovněž v Liberci a na Mělníku se ornitologové pravidelně scházejí. 
Zprávy o jarních schůzích z ostatních regionů zatím nejsou. Podle názoru 
některých členů uspořádáním podzimní schůze v Ústí n/Labem (ZOO), 
případně v Litoměřicích (CHKO České středohoří) by se účast zlepšila. 
Podíváme-li se na mapu a do seznamu pobočky, až na Liberecké, kteří by to 
měli o dalších 50 km dál, dostupnost pro většinu členů by byla vcelku 
rovnoměrná – 58 členů z okresů CL(10), DC(12), LT(8), ME(14), TP(10), 
UL(4). 

Proto výbor dospěl k rozhodnutí letošní podzimní schůzi situovat 
pravděpodobně do Ústí n/Labem. Slibuje si od toho oživení účasti na schůzi 
a poskytne příležitost členům z oblasti, aby se sešli a poznali se. 
Stoprocentní účast ornitologů z přilehlých okresů by byla vstřícným krokem 
k tomu, aby se v diskusi mezi sebou dohodli na dalším postupu 
a s případnou podporou výboru si sami jarní schůze organizovali. Pokud by 
se účast na podzimní schůzi zlepšila, mohly by se konat střídavě v České 
Lípě a v Ústí n/Labem. 

Jsme zvědavi, jak „místní“ příležitost využijí, protože např. členové 
z prostoru Kadaně a Chomutova to mají do České Lípy nejdál a přesto jsou 
pravidelnými účastníky. Na druhou stranu jiní si cestu na schůzi ještě nenašli 
ani v místě svého bydliště. Asi to bude v něčem jiném. ☺           SvI 
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Jiří Vondráček čestným členem ČSO 
 

Panu Jiřímu Vondráčkovi se dostalo té cti, že mu bylo u příležitosti jeho 
80-tých narozenin na členské schůzi ČSO 24. 03. 2007 uděleno čestné 
členství, a to za dlouholetou práci a rozvoj ornitologie v severních Čechách.  

Jiří Vondráček se narodil 19. 02. 1927 v Lovosicích. Od roku 1958 do 
roku 1987 pracoval jako chemik ve VÚANCH (chemička) Ústí n/Labem, po 
odchodu do důchodu byl zaměstnán na AOPK v Ústí n/Labem (1988-1997). 
Je členem ČSO od r. 1957 a předsedou ornitologické sekce Krajského 
zoologického klubu v Ústí n/Labem. Ornitologií se zabývá přes 50 let, počet 
publikovaných ornitologických příspěvků z let 1974-1998 je 137, v současné 
době je to přes dvě stě publikací. Zabývá se převážně faunistikou ptáků 
v severních Čechách. Rozsah jeho zájmů je pozoruhodný, od čápů přes 
dravce a sovy po dudka a moudivláčka. Zpracoval inventarizační seznamy 
ptáků pro řadu chráněných území či určitých celků, např. NPR Břehyně – 
Pecopala, NPR Novozámecký rybník, NPP Peklo, Heřmanický rybník, rybník 
Chmelař, Chabařovické jezero, město Ústí n/L., CHKO Labské pískovce, 
CHKO Lužické hory, zveřejnil řadu pozorování z Krušných i Jizerských hor. 
Zpracoval zoologické charakteristiky chráněných území pro publikaci 
o chráněných územích ČR ve svazcích týkajících se Ústeckého 
a Libereckého kraje. Spolu se dvěma spoluautory zpracoval Ptáky okresu 
Ústí n/Labem (1997). Přehled jeho činnosti vystihuje nejlépe bibliografie 
zveřejněná ve sborníku Fauna Bohemiae septemtrionalis (Vondráček 1982, 
2004). Nejsou to všechny jeho faunistické práce, publikoval v dalších 
severočeských periodikách, např. ve sborníku Bezděz, ve sborníku 
Severočeského muzea v Liberci, ve sborníku muzea v Mostě, ale i jinde, 
např. ve sborníku Bohemia centralis. V severočeské pobočce ČSO má 
v současné době na starosti rubriku „Významná ptačí pozorování“.  

Jeho velký význam v ornitologii je nutno spatřovat i v tom, že 
koordinoval řadu ornitologických projektů a fungoval jako kontaktní osoba 
pro většinu ornitologů v severních Čechách. Díky této pozici a také díky 
svému přátelskému a nezištnému vystupování, vychoval nebo významně 
ovlivnil řadu ornitologů, např. Miroslava Honců, Vladimíra Čeřovského, 
Václava Šuteru, Pavla Bendu atd. 

Miroslav Honců, Pavel Benda, Petr Lumpe 
 

Z jarních schůzí pobočky 
 

Zápis se setkání členů ornitologického klubu při Labských 
pískovcích konané 10. 02. 2007 
- dle prezenční listiny se zúčastnilo celkem 9 členů – Benda, Pícha, 

Vondráček, Půlpán, Kampf, Kopecký, Šprojcar, Horyna, Rohlík. Omluvili 
se – Šena, August, Michel, Kalík, Pařízek. Setkání proběhlo v budově 



KOMINÍČEK Č.6 –  září 2007 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

DOTISK Z WEBU 

5

Správy CHKO Labské pískovce v Děčíně, která také poskytla drobné 
občerstvení. 

- Zahájení – P. Benda, zdůraznil důležitost těchto setkání pro navázání 
osobních kontaktů mezi členy, pro neformální diskusi a sdělování si 
terénních zkušeností. Zdůraznil, že činnost členů je dobrovolná, kde se 
členové zapojují podle svých časových možností a dle osobního zájmu. 

- Za nové členy byli přijati Petr Šprojcar a Tomáš Řezníček, oba z Děčína. 
Aktuální počet členů klubu je tedy 27. 

- Dalším bodem byly výsledky monitoringu ptáků za rok 2006 – sokol 
stěhovavý – 9 obsazených hnízdišť, sýc rousný – na 13 liniích celkem 
16 volajících samců, kulíšek nejmenší – na 13 liniích celkem 16 volajících 
samců, výr velký – celkem 13 obsazených teritorií, čáp černý – celkem 
5 teritorií, jeřáb popelavý – v oblasti Velkého rybníka a Světlíku – 3 páry, 
sýček obecný – 5 volajících samců na 5 lokalitách. Dále proběhlo zimní 
sčítání vodních ptáků a sčítání kormoránů velkých na nocovištích. Díky 
dlouhé a tuhé zimě bylo možno na Labi zaznamenat výjimečné druhy – 
hvízdák euroasijský, racek stříbřitý a velmi vysoké počty zimujících ptáků. 
V roce 2007 budou monitorováni v Ptačí oblasti Labské pískovce 
následující druhy – sokol stěhovavý, výr velký, datel černý (+ žluna šedá), 
ledňáček říční. Monitorování dalších druhů – skorec vodní, sýček obecný, 
strakapoud prostřední, lelek lesní.  

- Pokračovat bude sčítání zimujících vodních ptáků, sčítání kormoránů 
velkých na nocovištích, Jednotný program sčítání ptáků.  

- Plánované akce pro rok 2007 – odchyt ptáků v keřových porostech – mezi 
Benešovem nad Ploučnicí a Malou Velení (červen), odchyt chřástalů 
vodních na Velkém rybníku (červen), odchyt chřástalů polních (červen), 
klubová exkurze – navržena je oblast Verneřicka. V průběhu měsíce 
května proběhne vítání ptačího zpěvu, tentokrát na 2 lokalitách – první 
v oblasti Velkého rybníku a Světlíku a druhá v Děčíně. Součástí bude 
i ukázka kroužkování ptáků. 

- V roce 2007 budou na Velký rybník instalovány 2 plovoucí ukotvené 
ostrůvky – jeden s kamenito-oblázkovým substrátem a druhý s hlinitým. 
Měly by zvýšit nabídku hnízdních příležitostí na této lokalitě. 

- Představeny byly naše webové stránky, s možností zapisovat do rubriky 
„Ornitologická pozorování“ v rámci těchto stránek, do fotogalerie atd. 

- V. Kopecký představil plánované akce Správy CHKO Labské pískovce 
v roce 2007 v souvislosti s 35. výročím založení CHKO Labské pískovce. 

- P. Benda vyzval členy klubu k pořízení si počítače kvůli jednodušší 
a rychlé korespondenci a možnosti pracovat s našimi webovými 
stránkami. 

- V roce 2006 se podařilo našim členům – Mirkovi Rohlíkovi a Vaškovi 
Šenovi pořídit řadu unikátních záběrů (strakapoud prostřední, sýček 
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obecný, lejsek bělokrký, kulíšek nejmenší atd.), které budou prezentovány 
na dalším setkání pravděpodobně na podzim v Krásné Lípě. 

- Představeno bylo druhé číslo našeho klubového časopisu, do kterého 
přispěla celá řada našich členů.  

- Následovala volná diskuse, byla distribuována celá řada materiálu 
s ornitologickou a přírodovědnou tématikou a bylo možné nahlédnout do 
mimořádně zajímavé literatury z ČR, Slovenska, Německa, Polska, ale 
i literatury světové.              Zapsal Pavel Benda   

 
Regionální schůze v České Lípě 20. 02. 2007. 
Konala se v době od 16.00 do 17.30 v rámci schůze externích 

spolupracovníků muzea, bezprostředně na ni navazovala schůze přátel 
Lužických hor. Schůzi řídil Z. Vitáček, přítomno 28 lidí, z ornitologů 
zastoupeni: J. Brožek, J. Čejka, M. Honců, I. Krátký, P. Kůrka, O. Roztočil, 
K. Šrubař, Z. Vitáček.  

O činnosti ornitologické sekce v r. 2006 informoval 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 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.  
Hnízdním rozšířením orla mořského se zabýval P. Kurka, zjistil 4-5 párů pro 
okres CL, z toho 3 páry s přímou vazbou na ptačí oblast Českolipsko. 
Monitoringem českolipských rybníků z hlediska výskytu ptačí chřipky se 
zabývali K. Šrubař a  M. Honců. V pěti termínech během roku kontrolováno 
35 rybníků. 

Vítání ptačího zpěvu proběhlo v České Lípě v sobotu 06. 05. 2006 za 
účasti 10 zájemců. Celkem bylo zjištěno 40 druhů ptáků s 212 jedinci. Pro 
ptačí chřipku nebyla uskutečněna původně plánovaná ukázka ptačího 
kroužkování. 

Světový festival ptactva v České Lípě se konal 07. 10. 2006, účast 6 lidí, 
ukázka odchytu ptáků do ornitologických sítí provedená J. Klápštěm ze 
Železného Brodu. 

Spolu s M. Podhrazským sdělena informace o přípravě reintrodukce husy 
velké a informace o přípravě schůze a voleb Severočeské pobočky ČSO 
09. 12. 2006. 

Plán na rok 2007. Výsledky zimního sčítání vodních ptáků z 15. 01. 2007. 
Na Ploučnici proběhlo sčítání na 2 úsecích, na úseku Holanských rybnících 
a na Novozámeckém rybníku (M. Honců). Zjištěny pouze 4 druhy ptáků 
s tímto zastoupením: kachna divoká 394 ex.; volavka popelavá 57 ex.; labuť 
velká 6 ex.; kachnička karolinská 1 ex.. Na rybnících v okolí Hamru provedl 
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sčítání J. Brožek, na Břehyni a Máchově jezeře J. Procházka. Zimní sčítání 
orlů mořských, 14. 01. 2007 a 17. 02. 2007, podíl 6 ornitologů (J. Brožek, 
M. Honců, P. Kurka, J. Procházka, O. Roztočil a K. Šrubař) 

Monitoring jeřábů popelavých na Českolipsku 06.-07. 04. 2007 se srazem 
v chatě na Břehyni. Monitoring slavíka modráčka středoevropského – na 
Novozámeckém rybníku (J. Čejka), lelka lesního na Vrchbělské střelnici 
(J. Procházka), pěnice vlašské na Kuřivodské střelnici (J. Brožek) a ledňáčka 
říčního (J. Brožek, O. Roztočil). Vítání ptačího zpěvu (připravovaného jako 
„Ptáci zblízka“) je plánováno na 12. 05. 2007 a „Světový festival ptactva“ na 
06 10. 2007.              Miroslav Honců 

 
Schůzka na Mělníku 28. 02. 2007 
Mezi devět mělnických ornitologů poprvé zavítal pan J. Kejík ze Štětí. 

Setkání bylo naplněno především projekcemi, tentokrát ve výstavních 
prostorách v podkroví regionálního muzea, kde ani značný chlad nedokázal 
„ochladit“ atmosféru setkání. Vedle seznámení se s některými novinkami 
literatury (P. Lumpe), výsledků „konstantního kroužkovacího úsilí na 
stanovištích“ Hleďsebe a Lhotka (I. Svoboda, J. Procházka), a připomínky na 
oblíbenou akci na Jizerce, okořeněné diskusními vstupy zúčastněných, jsme 
zbytek večera „strávili“ v tropech Venezuely s protagonistou výpravy 
ZOOGEOSu Petrem Lumpeem. Na podrobnou přípravu plánovaných akcí 
letošního roku se nedostalo, ale díky tomu, že se pravidelně scházíme na 
neformálních schůzkách každou druhou středu v měsíci od 16.00 v kavárně 
Regionálního muzea, budeme k tomu mít dost příležitosti. A tak jsme se 
o deváté večer mohli s klidným svědomím rozejít. Tolik stručné info. 
Mimochodem, kdokoliv je na našich pravidelných schůzkách vítán.        SvI 

 
Co bylo na programu schůzky libereckých ornitologů 09. 03. 2007 
Z plánovaných akcí: o víkendu 23.–25. 03 .2007 hromadný monitoring 

sýce rousného v severozápadní části Jizerských hor. Ze dvou základen se 
bude vyrážet do terénu: Mariánskohorské boudy a Jizerka. Cílem akce je 
zachytit všechny sýce sledované oblasti v jedné noci a navázat tak na 
úspěšnou akci v minulém roce. Pro nedostatek sčitatelů jsou vítáni všichni 
ornitologové, zkušenější i ti méně zkušení. 

Pátek 13. 04. proběhne akce nazvaná „Soví noc“. Jde opět o navázání na 
loňskou akci „Představení ptačí oblasti“, letos věnovaná výhradně sovám. 
Po přednášce paní Malátkové s ukázkou handicapovaných sov ze 
záchranné stanice bude samozřejmě vycházka za sýci. Zájemci se mohou 
hlásit J. Thelenové na telefon: 482 428 999 či mobil 777 095 126) nebo mail: 
jitka.thelenova@nature.cz. 

Vítání ptačího zpěvu - plánovány jsou 3 akce: 05. 05. na Lemberku, 
06. 05. v Liberci a 06. 05. také ve Frýdlantě. První dvě akce od 6 hodin. 
Podrobnosti se dozvíte ve Spolkových zprávách ČSO a na www.birdlife.cz. 
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Dále je potřeba zajistit víkendové hlídky u sokolího hnízda. Podrobnosti 
a rozpis „služeb“, podle toho kdo, kdy bude mít zájem, budou rozeslány 
mailem.  

Další akcí budou podzimní odchyty na Jizerce, tentokrát v termínu od 
22. 09. do 29. 09. 2007. Podrobnosti lze získat u M. Pudila. 

Večer byl zakončen promítáním videa M. Lubase. Ukázal nám odchyty 
chřástala polního do tenátek a do ruky, odchyty králíčků, dravců na 
vycpaného výra a v případě poštolek do zvláštní pastičky. Na konci 
promítání byl zlatý hřeb – neuvěřitelné záběry z nočních odchytů ptáků na 
Vosecké boudě v Krkonoších.         Martin Pudil 

 

 
ODCHYTY NA JIZERCE - III. ROČNÍK TERÉNNÍHO PRAKTIKA 

 

Třetí odchytová akce Severočeské pobočky ČSO se uskutečnila na 
osvědčeném místě – tedy na Jizerce. Odchyty začaly brzy po příjezdu 
16. 09. 2006 a hned po natažení sítí se ukazovalo, že tentokrát jsme se 
termínem „trefili“ do tahu. Počty odchycených červenek a budníčků menších 
byly potěšující. Po zkušenostech z minulých let jsme byli vybaveni patřičnou 
přehrávací technikou, takže se dařilo lákat také králíčky a občas i křivky, 
kterých po okolí poletovalo velké množství. Přesto se jejich odchyt nedařil 
podle našich představ. Ale na nedostatek ptáků (viz tab.) jsme si stěžovat 
nemohli, protože nám přálo i počasí.  
 

Počty okroužkovaných ptáků na Jizerce 2006 
 

 IS PL MP Σ 
Budníček menší 37 33 23 93 
Budníček větší 3 2 3 8 
Čečetka zimní - 1 - 1 
Červenka obecná 37 13 59 109 
Drozd zpěvný 2 - 1 3 
Hýl obecný - 1 - 1 
Kos černý - 2 3 5 
Králíček obecný 19 9 18 46 
Králíček ohnivý 6 6 9 21 
Křivka obecná 12 6 1 19 
Linduška lesní - 1 - 1 
Linduška luční 17 10 2 29 
Pěnice černohlavá 1 3 5 9 
Pěnice pokřovní 1 - - 1 
Pěnkava obecná 1 1 - 2 
Pěvuška modrá 16 18 12 46 
Rehek domácí - 1 - 1 
Rehek zahradní 1 - 1 2 
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Sýc rousný - - 1 1 
Sýkora lužní 1 2 3 6 
Sýkora modřinka 1 1 - 2 
Sýkora parukářka 2 2 2 6 
Sýkora uhelníček 7 10 7 24 
Šoupálek dlouhoprstý - - 1 1 
CELKEM 164 122 151 437 

 

(IS - Ivan Svoboda; PL - Petr Lumpe; MP - Martin Pudil) 
 

Ještě přidáváme grafy, které ukazují počty nejčastěji chytaných ptáků, 
a poznámku, že první a poslední den jsme hlasové nahrávky nepoužívali. 
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„Třešničkou na dortu“ byl jednoho krásného rána sýc rousný (viz obálka). 
Kromě lesních druhů nás každé ráno a večer provokovala hejna lindušek 
lučních, až jsme to nevydrželi, poslední večer postavili síť v louce u smrčku 
a začali chytat na přehrávaný hlas. Úspěch se dostavil nečekaně brzy. Do 
setmění prvních 7 odchycených lindušek, a druhý den po rozednění přibývaly 
další. Téměř 30 ex. je více vzletných jedinců, než v předchozím roce (2005) 
odchytili a okroužkovali všichni kroužkovatelé v ČR dohromady! Co ještě 
dodat? Snad jen, že se všichni těšíme na Jizerku 2007. 

Martin Pudil 
 

JARNÍ SCHŮZE SKUPINY PRO VÝZKUM A OCHRANU JEŘÁBA 
POPELAVÉHO V ČR 

 

Schůze se konala v sobotu 14. 04. 2006 od 13 hod. v prostorách stanice 
Městského muzea Františkovy Lázně v NPR SOOS, přítomno bylo 11 lidí, 
7 se omluvilo. Hlavním bodem programu bylo zhodnocení situace na 
jednotlivých lokalitách na začátku hnízdní sezóny.  

Na tradiční lokalitě na Českolipsku byl o minulém víkendu, 
tj. 06. a 07. 04. zorganizován monitoring jeřábů v ptačí oblasti Českolipsko –
Dokeské mokřady a pískovce, rozšířený na přilehlé části Českolipska. 
V době schůze ještě nebyla akce vyhodnocena, stav se jeví jako konstantní. 
Na Jičínsku, podle zprávy F. Stránského, je stav vody na rybnících 
uspokojivý, byly zaznamenány 2 páry. Frýdlantský výběžek - M. Pudil 
informoval o nálezu 2 hnízd na tradiční lokalitě, ve Šluknovském výběžku 
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byly pozorovány 3 páry na hnízdišti a jeden na přeletu. Situace na Chebsku 
se zdá být složitější, podle informací 5 přítomných ornitologů z tohoto 
regionu se zde určitě zdržuje jeden pár s loňským mládětem. Létají buď 
spolu nebo zvlášť, takže by přicházela v úvahu ještě přítomnost jednoho 
páru. Na Písecku byl pozorován pár z loňska na stejné lokalitě (Všetečka). 
V jižních Čechách nebyli viděni na loňských lokalitách, zato bylo právě v den 
schůze objeveno hnízdo na místě, kde sice bývali pravidelně pozorováni, ale 
hnízdo dosud nalezeno nebylo (Fišer in verb.) Na severní Moravě se 
vyskytuje již více párů, bude proto zajímavé, kolik hnízd se letos podaří 
prokázat.  

V diskusi byla probírána nevhodná strategie ochrany hnízd zatajením 
místa nálezu, neboť na Chebsku bylo v loňském roce nalezeno nové 
hnízdiště, ale díky utajení nemohlo být učiněno nic pro ochranu lokality 
a hnízdo bylo zničeno - pravděpodobně prasaty. Dále bylo řešeno 
kroužkování mláďat. V republice je ještě 9 sad kroužků na různých místech, 
je však zapotřebí získat dalších alespoň 10 sad pro pokrytí všech regionů. 
Peníze budou získány „brigádou“ od Vlastivědného muzea a galerie v České 
Lípě. Presentaci svého výzkumu předvedla M. Ticháčková. Zabývá se 
rozborem jeřábích hlasů. Následovala obsáhlá diskuse jak k technickým 
podmínkám, tak významu práce.  

Vlastní schůze byla ukončena před 15. hodinou, pak následovala 
terénní část tohoto setkání. Za doprovodu vedoucího stanice K. Brože prošli 
účastníci NPR SOOS a navštívili místa, kde se jeřábi obvykle zdržují. 
V severní části je místo obývané bobrem, jsou zde bobří okusy a byla 
objevena obývaná nora. Poté následovala exkurze po vzdálenějších 
lokalitách. Cestou byla spatřena trojice jeřábů, kteří přelétli nad silnicí, ale 
nebylo možné přesně určit stáří ptáků. Večer se pokračovalo v diskusi ve 
Skalné v restauraci Pod komínem. Poté byla ještě provedena noční 
pochůzka. Jeřábi se ozývali, létali však ve tmě a tak nebylo možné určit 
jejich počet.  

Neděle opět patřila terénu. Ráno strávili účastníci v NPR SOOS, kde 
kromě jednoho jeřába pozorovali i další zajímavé druhy, jako je vodouš 
bahenní a kropenatý, slavík modráček, bramborníček hnědý, samice pilicha 
nalétávající na vodouše, 2–3 páry pochopa. Potěšilo i rozestavěné hnízdo 
mlynaříků. Dopoledne byly navštíveny ještě některé lokality s potenciálním 
výskytem jeřábů. Závěr patřil geologické lokalitě Komorní hůrka.  

Petr Lumpe 

Natura 2000 – z patronátních skupin ptačích oblastí 
 

MAPOVÁNÍ SÝCE ROUSNÉHO V JIZERSKÝCH HORÁCH. 
Dlouhodobé sledování budkové populace sýce rousného koordinované 

Jitkou Thelenovou zdárně pokračuje. Ve dnech 23. - 25. 03. 2007 bylo 
organizováno již druhé hromadné mapování obsazených hnízdních teritorií. 



KOMINÍČEK Č.6 –  září 2007 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

DOTISK Z WEBU 

11

V pátek večer nám počasí příliš nepřálo, foukal silný vítr a občas i pršelo, 
takže se ukázala výhoda stanice na Jizerce, která má v sousedství 
restauraci. Zde byl monitoring sýců spolu s dalšími ornitologickými problémy 
důkladně rozebrán. Již tak silnou sestavu 34 mapovatelů doslova z celé 
republiky doplnila v sobotu posila z Mělníka, takže sčitatelů byl dostatek. 
Dobrovolníci byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna měla základnu na stanici 
Správy CHKO Jizerské hory na Mariánskohorských boudách a druhá 
skupina se usídlila ve stanici Severočeského muzea na Jizerce. 

V době od 20.00 - 01.00 vyrazili účastníci vybaveni běžeckými lyžemi 
a lesnickými mapami na svou trasu za jasného a stále větrného počasí. 
V okolí Mariánskohorských bud zkoumalo 17 osob 7 linií o délce od 
5 do 8 km a 19 osob pracovalo na 7 liniích podobné délky v okolí Jizerky. Na 
66 km a 147 monitorovaných bodech zaznamenali 5 obsazených teritorií 
sýcem rousným a také 1 puštíka. 

V průběhu hnízdní sezóny se potvrdilo, že zjištěná teritoria skutečně 
byla v hnízdní době obsazena. A tak přesto, že termín akce nebyl ideálně 
zvolen a maximální hlasová aktivita, jak se později ukázalo, byla navzdory 
mírné zimě posunuta na dobu asi 2 týdny po mapování, akce se vydařila. 

Další sledování včetně kontroly budek v hnízdní době, jako 
i kroužkování, sběr vývržků a odchyty drobných zemních savců, 
nejdůležitější to kořist sýce rousného, dokreslilo obrázek o budkové populaci 
v roce 2007. Celkový počet hnízdících párů nás v letošním roce po delší 
době potěšil. Díky dostatku potravy, především myšic, zahnízdilo několik 
desítek párů. Zarážející byl veliký rozptyl doby hnízdění. Počátky hnízdění 
byly zjištěny od března až do června. Počet vyvedených mláďat byl relativně 
vysoký, takže se můžeme těšit na sýce i v následujících letech. 

Martin Pudil 
SČÍTÁNÍ JEŘÁBŮ POPELAVÝCH NA ČESKOLIPSKU V R. 2007 

Uskutečnilo se v předvelikonoční čas ve dnech 06. - 07. 04. 2007 se 
srazem 9 účastníků, většinou členů patronátní skupiny v chatě na Břehyni. 
Z českolipských se zúčastnili: J. Brožek, M. Honců, P. Kurka a K. Šrubař, 
z Liberce přijel J. Čejka, z Mělníka I. Svoboda. Silně byla zastoupena Správa 
CHKO Kokořínsko pracovníky: J. Procházkou, Sl. Valdou a O. Nedbalem. 
Páteční večerní program byl věnován místní fauně (jeřáb popelavý, bukač 
velký, orel mořský, atd.), opékání buřtů a kuloárním rozhovorům. V sobotu 
07. 04. časně ráno jsme se rozjeli zkoumat přidělené úseky. 

J. Brožek prozkoumal nivu Ploužnického potoka a úsek od Hvězdova po 
Mimoň, bez výsledku pokud se jeřábů týče. Hradčanské rybníky obešel 
I. Svoboda a v 11.38 se dočkal páru jeřábů, kteří přilétli přes letiště na 
Držník, (zcela bezpečně neměli kroužky) a z Mlýnského vrchu slyšel kolem 
13.30 několikrát troubit jeřáby od Starých Splavů. M. Honců, P. Kurka 
a K. Šrubař zjistili 1 pár jeřábů na Jestřebských slatinách a 1 ex. na 
Novozámeckém rybníce. Na Máchově jezeře, u Borku a ve skupině cca 
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desíti Holanských rybníků nebyli jeřábi zjištěni. J. Čejka pozoroval 2 páry 
jeřábů a 1 ex. na Valtínovských rybnících a na Bouřlivém rybníce 
u Postřelné zjistil zřejmě další 1 pár. V odpoledních hodinách zastihl spolu 
s J. Procházkou na Novozámeckém rybníce 3 páry jeřábů a 1 ex. 

Na rybníku Břehyně byl odhadnut v podstatě všemi účastníky 
výskyt 3 až 4 párů jeřábů, Poselský rybník byl vypuštěný a bez jeřábů 
(J. Procházka), na Heřmanickém rybníce zjistil Sl. Valda 1 ex. volající 
(možná u hnízda), u Zbyn zastihl O. Nedbal 10 ex. včetně 1 ex. s barevnými 
kroužky okroužkovaný v předchozím roce P. Kurkou.  

Sčítání bylo komplikované v tom, že některé páry již seděly na 
snůškách, jiné společně s nehnízdícími ptáky navštěvovaly potravní okrsky. 
Velice dobře byly prozkoumány rybníky ležící v ptačí oblasti. Jak vyplývá 
z pozdějších pozorování neúspěšní jsme byli na Holanských rybnících kde 
nejspíše byly přítomny další 2 páry, další 1 pár zřejmě zahnízdil na Máchově 
jezeře. S největší pravděpodobností vymizel hnízdící pár od Ploužnice 
u Dolních Oken a Hvězdova. Populace jeřábů popelavých na Českolipsku 
má mírně vzrůstající tendenci, kterou lze odhadnout na 16-18 párů. 

Miroslav Honců 
HUSA VELKÁ NA ČESKOLIPSKU. 

V tomto roce byl učiněn další pokus o reintrodukci 4 ex. husy velké 
v oblasti. Podrobným příspěvkem se k akci vrátíme v příštím čísle 
zpravodaje. Naše husy byly opatřeny červenými krčními límci s čísly 26-29. 
Pokud byste je někde zjistili, dejte vědět M. Podhrazskému na e-mail: 
corax@seznam.cz, resp..tel.: 398 334 463. 

Miroslav Honců 
VYCHÁZKA DO PTAČÍ OBLASTI ČESKOLIPSKO. 

V neděli 26. 08. 2007 uspořádala Česká společnost ornitologická 
v rámci projektu „Nebojte se žít v ptačí oblasti“ exkursi do ptačí oblasti 
Českolipsko. Sraz byl stanoven ráno v 7.30 hod. u hotelu Stará pošta 
v Zahrádkách. Pozváni byli starostové obcí které se nacházejí v ptačí oblasti 
(8), Krajského úřadu v Liberci a zástupci organizací, kteří rozhodujícím 
způsobem hospodaří v ptačí oblasti, tj. Vojenské lesy a statky Mimoň, Lesy 
České republiky, Rybářství Doksy a Správy CHKO Kokořínsko. Zástupce 
ČSO Z. Pangracová uvítala cca 25 účastníků z řad veřejnosti s řadou 
známých ornitologů. Spolu s M. Honců předala každému účastníkovi nově 
vyšlou skládačku o ptačí oblasti Českolipsko a další tiskoviny týkající se 
ptačích oblastí ČR. Protože hustá mlha znemožňovala ornitologická 
pozorování, byl nejdříve promítnut v místní restauraci pozoruhodný 
dokument „Oblasti ptačí a lidské aneb Natura paradoxa?“. Dokument 
iniciovaný ČSO v Praze seznamuje s výběrem asi 10 ptačích oblastí ČR 
z těch 39 dosud vyhlášených i výběrem zajímavých druhů ptáků žijících na 
jejich území. M. Honců seznámil přítomné s prioritami ptačí oblasti 
Českolipsko i vlastní NPR Novozámecký rybník. 

mailto:corax@seznam.cz
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Při asi dvouhodinové exkursi vedené podél západní a severní strany 
NPR až po dvůr Mariánov byly pozorovány zajímavé druhy ptáků, např. 
volavka bílá (15), volavka popelavá (15), jeřáb popelavý (2), orlovec říční (1), 
včelojed lesní (1), kormorán velký (8), moták pochop (2), rybák obecný (1), 
ledňáček říční (1), káně lesní (4), labuť velká, kachna divoká, polák 
chocholačka, datel černý, či žluna šedá. Organizátory akce bezpochyby 
potěšil zájem veřejnosti, v protikladu s nezájmem ze strany zástupců 
organizací působících v ptačí oblasti. Ukázalo se, že problémy které byly 
nedávno sepsány v rámci doporučených opatření pro ptačí oblast 
Českolipsko bude zapotřebí řešit (až na Krajský úřad v Liberci) v pracovní 
době přímo s jednotlivými organizacemi kterých se dotýkají. 

Miroslav Honců 
 

KRKAVEC VELKÝ NA FRÝDLANTSKU 
 

Krkavci na Frýdlantsku pravidelně hnízdí již od roku 1984. Hnízdo bylo 
umístěno na borovici v lesíku uprostřed polí nedaleko Raspenavy. Téměř 
každý rok odchovali 2-4 mladé, se kterými se zdržovali v okolí hnízdiště až 
do dalšího hnízdění. V březnu roku 2006 byl celý kus lesa i s hnízdem 
pokácen. Krkavci se pokusili opravit staré hnízdo kání lesních umístěné také 
na borovici asi 200 m od původního, ale neúspěšně. Samotný pár se v létě 
přidal k hejnu 45 krkavců potulujících se po okolí. Od 17. 08. 2006 se 
rozrůstající hejno pravidelně slétává v okolí překladového dvora společnosti 
A.S.A. pod vrchem Hájky západně od Frýdlantu. Před setměním pak 
společně odlétají na nocoviště na Holubím vrchu. 

19. 11. 2006. jsem pozoroval 25 krkavců na zoraném poli a na hnojišti 
Školního statku u Supího vrchu na východ od Frýdlantu. Toto pole a hnojiště 
si v uplynulých letech hájil před ostatními výše uvedený pár, který hnízdil asi 
1 km daleko. 03. 12. 2006 jsem v okolí hnojiště a nad Supím vrchem 
napočítal více než 45 krkavců. 09. 12. 2006 v 16 hod. při západu slunce 
z lesa na Supím vrchu vylétlo celkem 157 krkavců, všichni přelétli do malého 
remízku asi 1 km od Frýdlantu při rušné silnici. Má rozměry přibližně 
100 x 200 m a roste v něm asi 10 nevelkých smrků, 3 velké duby a jasany. 
Podrost tvoří keře střemchy a černého bezu. Celou zimu se krkavci slétávali 
v okolí asi hodinu před západem slunce. Usedali na zoraných polích v okolí 
remízku. Při setmění všichni za hlasitého krákání usedali na smrky a na 
duby v remízku. 03. 01. 2007 jsem napočítal 207 exemplářů a 07. 01. 2007 
dokonce více jak 230 krkavců. 04. 03. 2007 se na nocovišti objevilo i hejno 
25 havranů, ale ti se zde zdržovali jen týden. Počty krkavců neklesaly ani 
v době hnízdění, spíše naopak. Zřejmě se jednalo z větší části o nehnízdící 
ptáky. Všiml jsem si jak někteří krkavci přilétli na shromaždiště, ,,popovídali 
si“ s ostatními a zase odlétli. Vypadalo to, jako by přilétli nahlásit přítomnost, 
ale museli zpět na hnízdo. 29. 04. 2007 bylo na nocovišti zjištěno velké 
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množství per. Při příletu jsem napočítal 378 ex. během 30 min. Mezi nimi byli 
i pelichající ptáci. 

V průběhu dne se krkavci objevují po celém Frýdlantském výběžku 
v malých skupinkách i velkých hejnech. Nejvíce se stále zdržují na vrchu 
Hájky u skládky. Kolem poledne zde bývá i 150 ex., kteří v odpoledních 
hodinách táhnou nad Frýdlantem na nocoviště. Při přeletu i v hejnech se jich 
většina drží ve dvojicích nebo trojicích. Zřejmě se jedná o páry nebo 
sourozence. Při přeletu se hlasitě dorozumívají a několikrát jsem pozoroval 
dva letící krkavce a třetího jak za nimi pospíchá a hlasitě kráká. Asi aby na 
něho počkali. Při příletu na nocoviště jim někdy vylétne některý pták naproti 
a doprovází je zpět. Přitom spolu hlasitě komunikují. Mají velkou ,,slovní 
zásobu“. 

Krkavec je opravdu všežravec. Při kontrole vývržků v remízku než 
napadl sníh jsem v nich nalezl plno slupek kukuřičných zrn. Na polích v okolí 
se v uplynulém roce pěstovala kukuřice. Zřejmě se jí před spaním ještě 
dokrmují. Na sněhové pokrývce, tedy v době kdy neměli krkavci přístup ke 
kukuřici na poli, jsem v nich nalezl slupky od salámu, rybí kosti, velké úlomky 
kostí z jatek, zelené obilí, siláž i obilné plevy. Zřejmě, co který pták našel. 
V jarním období hromadně spásali rostoucí mladou kukuřici a obilí. V létě 
jsem pozoroval, jak na pastvině mezi kravami loví hmyz, nejspíše sarančata 
a kobylky. Během července se stav krkavců udržoval stále kolem 
cca 300 ex. a byli mezi nimi i mladí ptáci, což potvrdilo můj předpoklad, že 
některé páry v oblasti zahnízdili. Kolik toho krkavci asi, za tu dobu a v těchto 
počtech, dokázali zkonzumovat?  

Jiří Mikšíček 
 

TETŘEV HLUŠEC (TETRAO UROGALLUS L.) - HISTORIE „VELKÝCH 
PTÁKŮ“ V OBLASTI MĚLNICKA - KOKOŘÍNSKA, 1. ČÁST 

 

Původ a vývoj. Tetřeví rod je ve svém původu velice starý. Na našem 
území, v Čechách žil tetřev hlušec v dobách historických vždy a žil zde 
patrně i daleko dříve. Třebaže české doklady chybí (alespoň takové 
neznám), vývoj a výskyt této skupiny ptáků v palearktické oblasti mapují 
přesvědčivě nálezy ruské v literatuře uváděné (Potapov 1985). Z těchto 
vyplývá, že dějiny našeho hlušce sahají minimálně do poloviny pleistocénu 
(1 mil. let), kdy zhruba došlo k oddělení dnešních druhů tetřev hlušec – 
tetřev skalní (T. urogallus – T. urogallolides.). Vlastní rod Tetrao pak sahá 
hluboko do počátků horního pliocénu, tedy do časů minimálně 3–4 miliónů 
let před naší současností. 

 

Za nejstarší paleonthologické nálezy můžeme považovat vymřelé druhy 
(Potapov 1985): 

 

1. Tetrao pareurogallus Janossy - 1,2 mil. let 
2. Tetrao macropplus  Janossy - 2,0 mil. let 
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Souhrnně lze tedy vyjádřit, že celkové minimální stáří T. urogallus jako 
již hotového druhu je zhruba 1 mil. let, patrně více ( až 1,3?). Stáří této ptačí 
linie je opravdu úctyhodné, zvláště ve srovnání s Homo sapiens, jehož éra 
zatím trvá 300 tisíc let (včetně nejstarších sapientních forem až 800 tisíc let). 
A tak. Vztáhneme-li zjištěné na naše území, Čechy, Polabí, je lákavé si 
představit, jak prapředek našeho hlušce prochází se krajem pleistocénních 
pralesů a jezer ve společnosti ještě vyskytujících se lvů, hyen, praslonů, 
makaků … . A dost možná, že zde tetřev občas narazil i na podivného tvora 
Homo erectus. 

Životní prostor. Jak v té době vlastně vypadalo naše Polabí? Měl i zde 
tetřev svůj areál a vhodné životní podmínky? Vždyť i dnes jej známe jako 
výrazného potravního specialistu. Předně je nutné si uvědomit, že v dějinách 
téměř vždy bylo vlastní Polabí jen široširou vodní hladinou. V době prvních 
tetřevů, polovině pleistocénu, bývalo Polabí oblastí jezera či soustavy jezer, 
již z velké části průtočných a sladkovodních. Tvořily se podmínky pro základ 
říční sítě (Mikula 1983). Sever od Mělníka patrně již z vodstva vyčníval a 
patrně i druhohorní nánosy Vehlovic, Turbovic, Cecemína. Také část 
Polomených hor, severní Kokořínsko. Ve směru k západu, kam oko 
dohlédlo, za vodní dálavou tyčily se tmavé kužely Českého středohoří. Ty 
vznikly teprve v nedávném miocénu a dost možná, že z některých z nich se 
ještě kouřilo. V pobřežních pralesích vedle dnes známých dubů, habrů, vrb, 
olší, bříz, ořešáků, borovic a dalších, přežívaly i dřeviny starší - miocénní, 
jako porosty vavřínů, palem, různých druhů borovic a také sekvojí, fíkovníků, 
ambroní, magnólií a zázvorových keřů. Nejméně do doby, než se zcela 
vytratil a pominul teplý ráz třetihor a nastoupila definitivně již éra chladnější, 
čtvrtohorní. V časech následných pak vegetace kolísala v rytmech 
střídajících se glaciálů. V dobách chladnějších ustupovala bujnost pralesů 
a kraj severně od Labe nabýval ráz tundry, lesostepi. 

Adaptace. Z hlediska tetřeva hlušce však i všechny ty proměny mohly 
být únosné, zvlášť pokud zvážíme, že dnes obývá velice odlišné biotopy. Od 
hlubokých lesů Šumavy až po tundrové pláně Karélie na severu Evropy. Ač 
specialista na jehličí, možná někdy z areálu přeci ustoupil, ale vždy přežil 
a v Čechách přetrval. A třebaže tímto příspěvkem limituji éru hlušce 
miliónem let, kořeny jeho přímých předků (Tetrastes) prorůstají zcela jistě 
kompletně miocénem a zasahují do nejhlubších dějin světa ptáků. Vždyť 
v řadě neposlední právě ptáci vázaní na pohyb po zemi, na chůzi a běh, 
zůstávají tímto nejblíže svým dávným předkům – drobným tříprstým a také 
běhavým dinosaurům (např. Avepoda). Po morfologické stránce tak má 
právě tetřev jedny z nejstarších nohou. 

A tak. Je obdivuhodné, nakolik se pták, který vyšel z tropů miocénu, 
zadaptoval na všechna následná období, proměny holocénu, dob ledových 
až do dnešních dnů. A přitom všem si nevzal o moc víc, něž několik těch 
hrstí jehličí. 
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CELKOVÝ – PALEARKTICÝ SYSTEMATICKÝ PŘEHLED RODU  TETRAO 
(Potapov R.,L.,1985) 

Genus: Tetrao 
Sp.: Tetrao urogallus 
Ssp.: Tetrao urogallus urogallus 

Tetrao urogallus cantabricus 
Tetrao urogallus aqatanicus 
Tetrao urogallus major 
Tetrao urogallus rudolfi 
Tetrao urogallus taczanowskii 

Tetrao urogallus karelicus 
Tetrao urogallus lonnbergi 
Tetrao urogallus obsoletus 
Tetrao urogallus pleskei 
Tetrao urogallus volgensis 
Tetrao urogallus uralensis 

 

Sp.: Tetrao urogalloides 
Ssp.: Tetrao urogalloides urogalloides 

Tetrao urogalloides stegmanni 
Tetrao urogalloides kamtschaticus 

 

Pokud jde o tetřeva hlušce z území Čech, (držíme-li se výše uvedeného 
rozdělení) zcela jistě přináleží k subspecii Tetrao urogallus major. To je však 
již jiná kapitola.              Jiří Veselý 

 

Literatura: 
MIKULA J.,  1983: Dvacetkrát starší než Altamira. Albatros, Praha 
PETERS J., L., 1934: Check-list of Birds of The World. Harward University 
Press, Cambridge, /Reprinted by Muzeum of comparative Zoology 1976/ 
POTAPOV R., L., 1985: Fauna SSSR, Ptici III.   Izdatělstvo Nauka, 
Akademia nauk SSSR, Leningrad 
 
 

HNÍZDĚNÍ BŘEHULÍ ŘÍČNÍCH (RIPARIA RIPARIA) 
 V DĚČÍNĚ V ROCE 2007 

 

Břehule říční hnízdí na 
okrese Děčín již pouze 
v Děčíně. Všechna ostatní 
hnízdiště již zanikla (Benda 
2004). Z tohoto důvodu je 
této malé populaci věnována 
velká pozornost ze strany 
členů Ornitologického klubu 
a to nejen pro její velkou 
vzácnost v tomto regionu, 
ale také proto, že tato 
populace hnízdí výhradně 

v drenážních otvorech nábřežních zdí u řeky Labe, což je jev v ČR jen málo 
obvyklý. Poprvé bylo hnízdění na Děčínsku v tomto typu prostředí prokázáno 
v roce 1990 – Děčín - Vilsnice, dále pak v roce 2003 a 2004 přímo v Děčíně 
(Benda 2004). Od té doby je pak monitoring a vyhledávání hnízdních nor 
(drenážních otvorů) prováděn každoročně. V roce 2007 byla prokázáno 
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hnízdění 30 - 35 párů, resp. bylo nalezeno 30 - 35 obsazených hnízdních 
nor (drenážních otvorů) na celkem 5 lokalitách: 
- Děčín – pravý břeh Labe u bývalé restaurace Atlantik, celkem 4 obsazené 

nory. 
- Děčín – pravý břeh Labe u budovy České přístavy, a. s., celkem 

5 obsazených nor. 
- Děčín – Chrochvice, levý břeh Labe, naproti loděnici v Křešicích, 

1 obsazená nora. 
- Děčín – Křešice, pravý břeh Labe, loděnice, celkem 5 obsazených nor. 
- Děčín – Vilsnice, levý břeh Labe, těleso silnice – Děčín – Ústí nad Labem, 

15 – 20 obsazených nor. 
V roce 2007 bylo prokázáno 
hnízdění, oproti roku 2006, na 
2 nových lokalitách, a to 
v Děčíně – Chrochvicích 
a Děčíně – u budovy České 
přístavy, a. s. Hnízdní lokalita 
v Děčíně – České přístavy, 
a. s. vznikla v roce 2005, kdy 
bylo při opravě nábřežní zdi, 
jejímž investorem bylo Povodí 
Labe, s. p., cíleně nainstalo-
váno celkem 10 umělých nor, 
resp. rour o patřičném průměru. V roce 2007 také Povodí Labe, s. p. 
přislíbilo vytvoření vhodného přirozeného hnízdního břehu v prostoru 
pravého břehu Labe v Děčíně – Boleticích. 

Pavel Benda, Miroslav Rohlík 
Literatura: 

BENDA P., 2004: Hnízdění dvou zajímavých ptačích druhů na území Děčína 
v roce 2004. Děčínské vlastivědné zprávy, ročník XIV, číslo 2/2004: 32 - 33. 
 
 

PRVNÍ PROKÁZANÉ HNÍZDĚNÍ HOHOLA SEVERNÍHO 
(BUCEPHALA CLANGULA) NA DĚČÍNSKU. 

 

Hnízdění hohola severního nebylo na Děčínsku dosud nikdy 
prokázáno. Tento druh se zde vyskytuje pouze jako více méně pravidelný 
zimní host, jehož početnost kolísá v závislosti na průběhu a tuhosti zimy. 
V roce 2006 uletěla z Děčínské ZOO samice, která se usadila v centru 
města na Zámeckém rybníce. V roce 2007 se k ní připojil divoký samec 
(13. 01.) a oba utvořili pár, který se kromě několika výjimek zdržoval 
výhradně na Zámeckém rybníku. Dne 02. 02. s ní byli pozorováni dokonce 
2 divocí samci. Vzhledem k tomu, že pár se držel stále spolu a byly 
pozorovány i projevy toku, členové Ornitologického klubu urychleně 
nainstalovali vhodnou hnízdní budku na strom rostoucí na břehu rybníka. 
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Dne 21. 04. byla pozorována 
samice vlétající do této budky, 
dne 27. 04. byl naposledy 
pozorován samec. Od té doby 
byla nepravidelně, vzhledem 
k pobytu v budce, pozorována 
pouze samice. Přibližně od 
poloviny května již však nebyla 
pozorována vůbec a proto jsme 
22. 05. provedli kontrolu hnízdní 
budky, ve které bylo nakladeno 

celkem 6 vajec. Vejce byla snesena pouze do zde vložených dřevěných 
pilin, zcela chybělo prachové peří. Domníváme se, že samice pouze snesla 
vejce a po snesení posledního snůšku opustila aniž by na vejce zasedla.  

Pavel Benda, Miroslav Rohlík, Roman Řehák 
 
 

Krátké zprávy 
 

Fotografická soutěž „NG-13 Natura 2007“. 
• Z pátku na sobotu (02. - 03. 02. 2007) se na terénní stanici č.p. 13 CHKO 

Kokořínska uskutečnila fotografická soutěž s názvem "NG-13" na téma 
"Příroda". Příprava projekční techniky, sestavení poroty a upřesnění 
pravidel hodnocení zabrala kolem půl druhé hodiny. Přítomní využili čas 
k neformálním diskusím a projekce začala po osmé večer. Po promítnutí 
120 soutěžních snímků a vyhodnocení soutěže došlo na volné promítání 
diapozitivů, digitálních fotek i videí. Příjemný večer umocnila konzumace 
pivka, vínka, kafíčka i čajíčků z vlastních zdrojů podle individuálních 
potřeb. Mezi cca 25 účastníky (ME, CL, PH) převažovala silná 
ornitologická loby, což se razantně projevilo v programu i na diskusích. 
Kromě jiného jsme shlédli metodu odchytu ťuhýka šedého v zimě a také 
video L. Peškeho, který nám předvedl záznam úspěšné „technologie“ 
odchytu ibisů skalních v Sýrii. Řada z nás si zvlášť považuje skutečnosti, 
že tento ve světě známý a obdivuhodně pracovitý ornitolog část svého 
volného času věnoval našemu setkání provinčního významu. Vedle 
soutěživosti i snášenlivost přítomných, v ornitologii tolik potřebná, se 
postaraly o skvělou atmosféru akce a ačkoliv větší polovina zúčastněných 
se před půlnocí pomalu vytrácela do svých domovů, „ortodoxní“ se 
odebrali na přidělená lože dlouho po čtvrté hodině ranní. Nepochybně si 
tuto akci příští rok zopakujeme. Pozvánka se objeví včas v aktualitách na 
webu pobočky.                SvI 
Z jarní schůze ČSO v Praze Vršovicích 24. 03. 2007 

• Pokles zájmu o pražskou schůzi se projevil účastí cca stovky ornitologů. 
Může to být odrazem větší aktivity v pobočkách. Zápis ze schůze jste si 
mohli přečíst v dubnových spolkových zprávách. Severočeského regionu 
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se týkal akt udělení čestné členství panu Jiřímu Vondráčkovi (viz str. 4) za 
jeho aktivity věnované ornitologii v severních Čechách. Program uzavřela, 
na naše zvyklosti snad až příliš, cestopisná přednáška o ostrově Tobago 
z Karibské oblasti.  

• Jak vyplývá z informací Z. Musilové, neobvykle mírná zima se kromě 
vodních ptáků projevila i na dalších druzích. Např. nezamrzlé horní toky 
nedonutily skorce vodního k sestoupení do nižších poloh a výsledkem je 
cca 50% pokles napočítaných jedinců tohoto druhu.          SvI 

Čemu se můžete věnovat. 
• Náš zájem o podrobnosti pozorování lelka lesního a ťuhýka šedého 

nadále trvají. Tedy informace nejen ze zimního pobytu ťuhýků, ale i přílety 
na hnízdiště a vlastního hnízdění obou druhů. Rovněž věnujte pozornost 
barevně značeným volavkám popelavým, havranům polním s bílými 
křídelními značkami a husám velkým s červenými krčními límci. 

• V České Lípě na "Svatých schodech" je instalovaná putovní výstava 
„Venezuela 2006“ - přírodovědná expedice společnosti ZOOGEOS, 
Vernisáž 04. 09. 2007 od 16 hodin v Biberově koncertní síni v ambitu 
augustiánského kláštera. Přednáška RNDr. Karla Pecla od 17 hodin ve 
velké klubovně VMG. Výstava je pořádána ve spolupráci s ekoporadnou 
ORSEJ při VMG v České Lípě a potrvá od 05. 09. - 25. 11. 2007. 

SvI 
 

Výběr pozorování z období tahu a hnízdění 
 

Tato rubrika zřejmě zůstane tištěnou prezentací pozorování z webových 
stránek pro ty členy, kteří se k internetu nedostanou. Až na jednu výjimku 
jiná pozorování do redakce nepřicházejí. Připomenu, že je to pouze výběr 
z 500 záznamů za období od 14. 02. 2007. Kompletní data ve dvou 
excelových souborech obnáší celkem na 2500 položek, z toho nějakých 950 
od ledna 2005 z webu pobočky a přes 1550 záznamů od r. 2003 z webu 
ČSO. Letos byl uveden v život třetí zdroj pozorování na stránkách 
Ornitologického klubu při Labských pískovcích. Pokud by někdo z klubu 
připravoval výběr, hodně by tím pomohl. Pro tentokrát jsem si na využití 
tohoto zdroje netroufnul.               SvI 
 

Potáplice severní 
22.04.2007: Chabařovice Mokřad - Milada (UL), 1ex. Vondráček J. 
 

Potápka roháč 
03.04.2007: Zahrádky (CL), 19ex. Kurka P.; 15.04.2007: Mlékojedy, (ME), 1M+1F Toman V.; 01.05. a 
30.06.2007: Rybniště, Školní ryb. (DC), 1M+1F a 3juv. Sedlák M.; 14.07.2007: Chabařovice Mokřad - Milada 
(UL), 18ex. Vondráček J.; 15.07.2007: Chlumec, Zámecký ryb. (UL), 2ad.+ 4 juv. Vondráček J. 
 

Potápka rudokrká 
05.04.2007: Chabařovice, Velký luční rybník (UL), 1ex. Vondráček J.; 14.04.2007: Chabařovice, Mokřad - 
Milada (UL), 1ex. Vondráček J. 
 

Potápka černokrká 
14.04.2007: Chabařovice, Mokřad - Milada (UL), 1M+1F, Vondráček J.;  
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04.06.2007: Nový Oldřichov, Černý ryb. (UL), 2ad. Marek J. 
 

Kormorán velký 
24.02.2007: Příšovice písk. (UL), 15ex. Čejka J.; 05.03.2007: Máchovo J. (CL), 50ex. Švarc R.; 20.03.2007: 
Mokřad u Podhoří (UL), 16ex. Vondráček J.; 28.04.2007: Novozámecký r. (CL), 5ex. Rohlík M.; 25.05.2007: 
Mokřad u Podhoří (UL), 1ex. Vondráček J.; 27.06.2007: Mokřad u Podhoří (UL), 2ex. Vondráček J.; 
24.08.2007: Malé Březno (UL) 5 imm. Benda P. 
 

Bukač velký 
17.02.2007: Břehyně ryb.(CL), 1ex. Honců M.; 31.03.2007: Břehyně ryb.(CL), 1ex. Mitáč  S.; 07.04.2007: 
Břehyně ryb.(CL), 1ex. Honců M.; 10.07.2007: Černousy (LB) 1ad. Čejka J., Polák M. 
 

Volavka červená 
29.06.2007: Chabařovice, Mokřad - Milada (UL), 1ex. Vondráček J. 
 

Volavka bílá 
24.02.2007: Holany (CL), 10ex. Kurka P.; 06.03.2007: Malá Nohavice (CL), 26ex. Filip K.; 06. a 13.03.2007: 
Chabařovice Mokřad - Milada (UL), 2ex. Vondráček J.; 16.03.2007: Rybniště (DC), Velký rybník, 2ex. Linhart 
P.; 17.03.2007: Stvolínky (CL), 15ex. Hauzner P.; 29.06. a 09.08.2007: Chabařovice, Mokřad - Milada (UL), 
1ex. a 7-9ex. Vondráček J. 
 

Čáp černý 
24.03.2007: Zahrádky (CL), 2ex. Kurka P.; 30.03.2007: Harasov (ME), 1ex. Procházka J.; 02.04.2007: 
Dobříčany (LN), 1ex. Němec J.; 04.04.2007: Velké Hamry (JN), 1ex. Jůna M.; 14.04.2007: Brusné (ME), 1ad. 
Vaněk P.; 01.05.2007: Radobýl (LT), 1ad. Malý L.; 02.06.2007: Dolní Habartice (DC), 2ex. Süs V. 
 

Husa běločelá 
11.03.2007: Borek (ME), 2ex. Kodera M.; 06.04.2007: Kostelec n/L. (ME), 1ex. přelet, Kodera M.; 
12.04.2007: Lovosice (LT), 1ex. Vondráček J. 
 

Berneška velká 
17.05.2007: Turnov (SM) 4ex.Jasso L.; 12.08.2007: Novozámecký r. (CL), 1ex. ve spol. 2 ad. Labutí velkých 
Honců M. 
 

Husa nilská 
30.04.2007: r. Chmelař (LT) 1ex.Vondráček J. 
 

Kopřivka obecná 
24.02.2007: Holany (CL), 4ex. Kurka P.; 24.02.2007: Příšovice písk. (UL), 1pár Čejka J.; 27.03.2007: Mokřad 
u Podhoří (UL), 4M+4F Vondráček J.; 03.04.2007: Holany (CL), 140ex. Kurka P.; 04.04.2007: Chabařovice – 
Veký luční r. (UL), 1M+1F Vondráček J.; 16.04.2007: Mokřad u Podhoří (UL), 4M+5F Vondráček 
J.;19.04.2007: Chabařovické r. (UL), pár Vondráček J.; 30.04.2007: Chmelař (LT), 3M+3F Vondráček J. 
 

Lžičák pestrý 
02.04.2007: Borek (ME), 3M+1F Kodera M.; 03.04.2007: Zahrádky (CL), 5ex. Kurka P.; 14.04.2007: 
Chabařovice, Mokřad - Milada (UL), 2M+2F Vondráček J.; 22.04.2007: Nádrž Milada (UL), 18ex. Vondráček 
J.; 23.04.2007: Nádrž Kateřina (TP), 1M+1F Vondráček J.; 08.07.2007: Tišice (ME), 1F Kodera M. 
 

Hohol severní 
14.02.2007: Zahrádky (CL), 1ex. Kurka P.; 17.02.2007: Horní Počáply - Záluží (LT), 4M+2F Kocábek M.; 
17.02.2007: Stvolínky (CL), 3ex. Kurka P.; 24.02.2007: Příšovice – býv. Pískovna (CL), 1M Čejka J.; 
28.02.2007: Zahrádky (CL), 4ex. Kurka P.; 28.02.2007: Novozámecký r. (CL), 1M+1F Rohlík M. 
 

Hvízdák eurasijský 
29.03.2007: Borek (ME), 31M+23F. Kodera M.; 03.04.2007: Zahrádky (CL), 1ex. Kurka P.; 17.04.2007: 
Hradčanské r. (CL), pár Čejka J. 
 

Čírka obecná 
08.03.2007: Kokořínsko-Štampach (ME), 2p. Procházka J.; 
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08.03.2007: Kokořínsko - ryb. Stříbrník (ME), 4F Procházka J.; 26.03.2007: Chabařovice, Mokřad - Milada 
(UL), 3M+3F Vondráček J.; 03.04.2007: Zahrádky (CL), 25ex. Kurka P. 
 

Čírka modrá 
07.03.2007: Borek (ME), 3M+1F. Kodera M.; 20.03.2007: Heřmaničky (CL), 2ex. Kurka P.; 26.03.2007: 
Chabařovice, Mokřad - Milada (UL), 3M+1F Vondráček J.; 03.04.2007: Zahrádky (CL), 12ex. Kurka P.; 
03.04.2007: Břehyně (CL), 3ex. Kurka P.; 05.04.2007: Velvary, Chržínský ryb. (KL), 2M+1F Černý P. 
 

Zrzohlávka rudozobá 
06.03.2007: Chabařovice, Mokřad - Milada (UL), 1M+1F Vondráček J.; 07.03.2007: Ústí n/L. - Mokřad u 
Podhoří (UL), 1M+3F Vondráček J.; 14.03.2007: Zahrádky (CL), 3ex. Kurka P.; 13.05.-19.06.2007: Tišice 
(ME), 1M+1F Kodera M. 
 

Polák velký 
28.02.2007: Zahrádky (CL), 64ex. Kurka P.; 03.04.2007: Zahrádky (CL), 50ex. Kurka P. 
 

Polák malý 
27.03.2007: Ústí n/L. - Mokřad u Podhoří (UL), 1ex.Vondráček J. 
 

Polák chocholačka 
02.04.2007: Držník (CL), 40M+32F Procházka J.; 03.04.2007: Zahrádky (CL), 80ex. Kurka P.; 08.07.2007: 
Tišice (ME), 44 ad.+19 juv. Kodera M. 
 

Morčák velký 
17.02.2007: Horní Počáply - Záluží (LT), 4M+3F Kocábek M.; 22.02.2007: Stvolínky (CL), 32ex. Kurka P.; 
07.03.2007: Ploužnice (CL), 1M Brožek J.; 14.03.2007: Malá Nohavice (CL), 35ex. Filip K.;25.05.2007: 
Předlánce (LB), 1M, 2F, 6 juv. Pudil M., Pudil A. 
 

Včelojed lesní 
29.03.2007: NPR Jizerskohorské bučiny (LB), 2ex. Pudil M.; 15.07.2007 a 08.08.2007: Bílý Potok (LB), 1ex. 
Čejka J.; 12.08.2007: Černousy (LB), 1ex. Čejka J.; 19.08.2007: Bulovka (LB), 1ex. Čejka J. 
 

Luňák hnědý 
01.05.2007: Holany (CL), 1ex. Kurka P.; 09.06.2007: Tišice (ME), 1ex. Kodera M.; 11.06.2007: Droužkovice 
(CV), 1ex. Círl J. 
 

Luňák červený 
24.02.2007: Veselí (CL), 1ex. Kurka P.; 05.03.2007: Stvolínky (CL), 1ex. Kurka P.; 06.03.2007: Mimoň (CL), 
1ex. Brožek J.; 06.03.2007: Arnoltice u Bulovky (LB), 1ex. Čejka J.; 14.03.2007: Hořín (ME), 1ex. Novotný K.; 
17.03.2007: Rumburk (DC), 1ex. Malý M.; 21.03.2007: Obříství (ME), 1ex. Vaňek P.; 26.03.2007: Frýdlant 
(LB), 1ex. Mikšíček J.; 29.03.2007: Horní Libchava (LB), 1ex. Čejka J.; 13.04.2007: Počáply (ME), 1ex. 
Toman V.; 15.04.2007 a 22.04.2007: Odolice (MO), 1 M Telenský T.; 17.04.2007: PR Úpor (ME), 1ex. 
Novotný K.; 21.04.2007: Neratovice (ME), 1pár Toman V.; 28.04.2007: Tišice (ME), obsaz.(H), Kodera M.; 
01.05.2007: Holany (CL), 1ex. Kurka P.; 25.05.2007: Černousy (LB), 1ex. Pudil M., Pudil A.; 10.06.2007: 
Adolfov-Habartice (UL), 1ex. Vondráček J.; 11.06.2007: Droužkovice (CV), 2ex. Círl J.; 22.06.2007: Borek 
(ME), 2juv.(H) Kodera M.; 24.06.2007: Neratovice (ME), 2juv.(H) Kodera M. 
 

Orlovec říční 
29.03.2007: Radouč (MB), 1ex. Procházka J.; 26.08.2007: Novozámecký r. (CL), 1ex. Pudil M.; 30.08.2007: 
Roudnice n/L. (LT), 1ex. Vasatý M. 
 

Moták pilich 
24.02.2007: Veselí (CL), 1M Kurka P.; 09.04.2007: Odolice (MO), 1M Rulfová A.  
 

Moták lužní 
02. a 19.06.2007: Kostelec n/L. (ME), 1M Kodera M. 
 

Jestřáb lesní 
04.03.2007: Tupadly (ME), 1F. Svoboda I.; 08.04.2007: Radčice (LT), 1F Svoboda I.; 13.05., 03.06. a 
29.07.2007: Rybniště (DC), 1F Sedlák M. 
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Orel mořský 
17.02.2007: Břehyně ryb. (CL), 1ex. Honců M., Šrubař K.; Novozámecký rybník (CL), 2ex. Kurka P.; 
22.02.2007: Libiš (ME), 1ex. imm. Novotný K.; 06.03.2007: Chabařovice, Mokřad - Milada (UL), 2ex. imm. 
Vondráček J.; 14.04.2007: Chabařovice, Mokřad - Milada (UL), 1ex. Vondráček J.; 28.04.2007: 
Novozámecký r. (CL), 1ex. Rohlík M. 
 

Poštolka obecná 
07.06.2007: Varnsdorf - TOS (DC), 2ex.(H) na vodojemu, Süs V. 
 

Dřemlík tundrový 
06.03.2007: Bulovka (LB), 1 ad.M, Čejka J.; 29.03.2007: Knínice (LT), 1M ad. Greguš L. 
 

Ostříž lesní 
01.05.2007: Tisá - Ostrov (UL), 1ex. Čejka J.; 02.08.2007: Tišice (ME), 1ex. přelet, Kodera M.; 04.08.2007: 
Kelníky (UL), 1ad. Křižka J. 
 

Sokol stěhovavý 
25.02.2007: Kníníce (LT), 2ex.M/F Greguš L.; 07.03.2007: Borek (ME), 1ex. přelet, Kodera M.; 20.05.2007: 
Mělnická Vrutice (ME), 1ad. loví, Svoboda I. 
Raroh velký 
10.06.2007: Jiřice (ME), 1M+1F, Kodera M. 
 

Křepelka polní 
28.04.2007: Záryby (ME), 2M, Kodera M.; 08.05.2007: Oblík – Čes.středoh. (LN), 1M Telenský T.; 
13.05.2007: Chotyně (LB), 1M. Čejka J.; 17.05.2007: Česká Lípa (CL), 1M Kurka P.; 19.05.2007: Hnojnice 
(LN), 1M Duda M.; 07.06.2007: Jestřebí (CL), 1M Mitáč S.; 08.07.2007: Hleďsebe (ME), 1ex. Svoboda I. 
 

Chřástal polní 
16.05.2007: Zásada (JN), 1vol. M, Jůna M.; 21.05.2007: Hradčany (CL), 1M, Kurka P.; 28.05.2007: Žizníkov 
(CL), 1vol. M, Mitáč S.; 14.08.2007: Filipov (DC) 1ex. Malý M. 
 

Jeřáb popelavý 
16.02.2007: Jestřebí (CL), 2ex. Kurka P.; 17.02.2007: Novozámecký rybník (CL), 3ex. Honců M.; 
18.02.2007: Stvolínky (CL), 2ex. Kurka P.; 18.02.2007: Holany (CL), 2ex. Kurka P.; 24.02.2007: Zahrádky 
(CL), 4ex. Kurka P.; 27.02.2007: Bezděz (CL), 2ex. Novák J.; 03.03.2007: Zahrádky (CL), 2ex. Ticháčková 
M., Šrubař K.; 09.03.2007: Břehyně (CL), 5ex. Procházka J.; 09.03.2007: Višňová (LB), 2p. Čejka J.; 
10.03.2007: Novozámecký r. (CL), 2ex. Fisherová L. Stolle J.; 11.03.2007: Máchovo jezero, NPP Swamp 
(CL), 2ex. Švarc .; 11.03.2007: Višňová (LB), 2p.+1ex. Pudil M., Pudilová G.; 13.03.2007: Rumburk (DC), 1p. 
Bosák D.; 16.03.2007: Rybniště (DC), 2ex. Linhart P.; 18.03.2007: Stvolínky (CL), 2ex. Kurka P.; 24.03.2007: 
Zahrádky (CL), 4ex. Kurka P.; 25. a 28.03.2007: Všeň (SM), 2ad.+imm. a 5ad.+1imm. Šťastný V.; 
25.03.2007: Černousy (LB) 4ex. Lumpe P., Pudil M.; Borek (CL), 1p. Břehyně (CL), 2p. Peške L.; 
27.03.2007: Bezděz (CL), 2ex. Novák J.; 31.03.2007: Břehyně (CL), 5ex. Mitáč S.; 03.04.2007: Dubice (CL), 
1pár Čejka J.; 08.04.2007: Novozámecký rybník (CL), a Bílý kámen (CL) po 1ex. Humpolcová J.; 08.04.2007: 
Ždírec (CL), 1ex. Hanko J.; 18.05.2007: Pihel (CL), 2ex. Šena V.; 24.05.2007: Horní Libchava (CL), 2ex. 
Čejka J., Vitáček J. 
 

Kulík říční 
23. a 28.03.2007: Vrchhůra (SM), 5 a 3ex. Šťastný V.; 09.04.2007: Velký Valtinov (CL), 1ex. Kurka P.; 
30.04.2007: Úštěk, r. Chmelař (LT), 2M+2F Vondráček J.; 18.05.2007: Chabařovice, Mokřad Milada (UL), 
1M+1F. Vondráček J.; 23.05.2007: Liberec, centrum (LB), 2p.+(H) Pudil M.; 29.08.2007: Dobroměřický r. 
(LN) 3ex. Rulfová A. 
 

Vodouš tmavý 
29.08.2007: Dobroměřický r. (LN) 11ex. Rulfová A. 
 

Vodouš šedý 
13.04.2007: Borek (ME),1ex. Kodera M.; 29.08.2007: Dobroměřický r.(LN) 2ex. Rulfová A.,¨ 
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Vodouš bahenní 
29.08.2007: Dobroměřický r. (LN) 6ex. Rulfová A. 
 

Vodouš kropenatý 
15.03.2007: Duchcov (MO), 1ex. Horák M.; 18.03.2007: r. Cihlák (SM), 1ex. Jasso L.; 29.03.2007: Stružice 
(CL), 4ex. Čejka J.; 01.04.2007: Bohatice (CL), 4ex. Brožek J.; 05.04.2007: Velvary, Chržínský ryb. (KL), 
2ex. Černý P.; 07.04.2007: Hradčany (CL), 2ex. Svoboda I.; 09.04.2007: Velký Valtinov (CL), 7ex. Kurka P.; 
03.07.2007: Jenišovice (ME), 1ex. Novotný K.; 03.07.2007: Proseč (SM), 2ex. Jasso L. 
 

Pisík obecný 
01.04.2007: Bohatice (CL), 1ex. Brožek J.; 30.07.2007: Černousy (LB), 1ex. Čejka J.; 06.08.2007: Liberec 
(LB), 1ex. Čejka J. 
 

Slučka malá 
22.03.2007: Kostelec n/L. (ME), 1ex. Kodera M.; 05.04.2007: Velvary, Chržínský ryb. (KL), 1ex. Černý P. 
 

Bekasina otavní 
07.04.2007: Staré Splavy (CL), 6ex. Kurka P.; 06.05.2007: Černý Potok (CV), 2ex. Průšová L., Průša J. 
 

Koliha velká 
27.06.2007: Kostelec n/L. (ME), 1ex. Kodera M.; 02.08.2007: Tišice (ME),1ex. Kodera M. 
 

Rybák obecný 
06.06.2007: Borek (ME), 3ex. Kodera M.; 22.06.2007: Borek (ME), 2ex. Kodera M.; 26.06.2007: Zaječický 
ryb. (CV), 1M, Vondráček J. 
 

Holub doupňák 
04.03.2007: Tupadly (ME), 3ex. Svoboda I.; 06.03.2007: Heřmaničky (CL), 3ex. Kurka P.; 03.04.2007: 
Břehyně - Mlýnský vrch (CL), 2M Procházka J.; 14.04.2007: Osinalice (ME), 1ex. Vaněk P. 
 

Kukačka obecná 
06., 10. a 18.06.2007: Dolní Chřibská (DC), 1ex. Süs V. 
 

Lelek lesní 
25.05.2007: Cínovecký hřbet (TP), 1vol.M Volf O. 
 

Sýc rousný 
02.04.2007: Strážov (CL), 1ex. Procházka J.; 20. a 27.05.2007: Rybniště, Vápený vrch (DC), 1ad. Sedlák M.; 
16.06.2007: Krásná Lípa (DC), 1ad. Sedlák M. 
 

Kulíšek nejmenší 
25.02.2007: Ostré (LT), 1ex. Kurka P.; 02.04.2007: Strážov (MB), 1ex. Procházka J.; 14.04.2007: Dobřeň 
(ME), 1ex. Vaněk P.; 17.04.2007: Ždírec (CL), 1ex. Vaněk P.; 08.08.2007: Ještědský hř. (LB), 1ex. Dostál L. 
 

Výr velký  
10.06.2007: Milá (MO) 1ex. Rulfová A., Telenský T. 
 

Rorýs obecný 
21.04.2007: Mělník (ME), 1ex. Svoboda I.; 23.04.2007: Mělník (ME), 4ex. Svoboda I.; 26.04.2007: Mělník 
(ME), 11ex. Svoboda I.; 26.04.2007: Ústí n/L. (UL), 2ex. Vondráček J.; 12.08.2007: Černousy (LB), 5ex. 
Čejka J.; 13.08.2007: Ústí n/L. (UL), 5ex. Vondráček J. 
 

Ledňáček říční 
27.02.2007: Pšovka (ME), 1ex. Novotný K.; 02.04.2007: Dobříčany (LN), 1ex. Němec J. 
 

Dudek chocholatý 
04.04.2007: Rybniště, Velký r. (DC), 1ex. Lumpe P.; 08.05.2007: Proseč (SM), 1ex. Jasso L.; 12.08.2007: 
Kostelec n/L. (ME), 1ex. Kodera M.; 19.08.2007: Velká Javorská (CL), 1ex. Prosický O. 
 

Krutihlav obecný 
15.04. a 22.04.2007: pod Milou, České středohoří (LN), 2 a 3 vol.M Telenský T.;  
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21.04.2007: Zakšín (CL), 1ex. Kurka P.; 01.06.2007: Rašeliniště Jizerky (LB), 4 vol. M Telenský T. 
 

Žluna šedá 
04.03.2007: Tupadly (ME), 1ex. Svoboda I. 
 

Datel černý 
04.03.2007: Tupadly (ME), 5ex. Svoboda I. 
 

Strakapoud prostřední 
14.03.2007: Oupor (ME), 3ex. Novotný K.; 21.04.2007: Hořín (ME), 2M+2F Vaněk P.; 
07.05.2007: Vrbno (ME), 2F chyceny Svoboda I.; 21.05.2007: Hořín, bažantnice (ME), pár krmí, Svoboda I. 
 

Strakapoud malý 
15.03.2007: Česká Lípa (CL), 3ex. Kurka P.; 21.04.2007: Hořín (ME), 1M+1F Vaněk P.; 05.06.2007: 
Hleďsebe (ME), 1ex. Lumpe P.; 15.07.2007: Odolice (MO), 1 vol.ex. 1 F Rulfová A., Telenský T. 
 

Skřivan lesní 
09.03.2007: Hradčany (CL), 1zp.M Procházka J.; 12.03.2007: Stvolínky (CL), 1ex. Kurka P.; 18.03.2007: 
Okřešice (CL), 2ex. Kurka P. 
 

Chocholouš obecný 
14.02.2007: Mělník, Pšovka (ME), 1ex.zp. Svoboda I. 
 

Břehule říční 
21.04.2007: Holany (CL), 15ex. Kurka P.; 17.05.2007: Ústí n/Labem (UL), 10ex. Vondráček J.; 
 

Vlaštovka obecná 
03.04.2007: Holany (CL), 25ex. Kurka P.; 05.04.2007: Velký Grunov (CL), 1ex. Brožek J.; 08.04.2007: 
Račice (LT), 20ex. Svoboda I.; 09.04.2007: Touchovice (LN), 1ex. Tecl J.; 14.04.2007: Rumburk (DC), 1ex. 
Bosák D. 
 

Linduška úhorní 
06.05.2007: Dolní Jiřetín (MO), 3 zp.M Lučan, Reigert 
 

Konipas luční 
30.04.2007: Mimoň (CL), 16ex. Brožek J. 
 

Skorec vodní 
21.04.2007: Kr.Les, Rybný potok (UL), 2ex. Vondráček J. 
 

Slavík obecný  
13.04.2007: Kozly (ME), 1ex. Toman V.; 17.04.2007: Mělník, Pšovka (ME), 1ex. Novotný K.; 23.04.2007: 
Jenišovice,  „pískovna“ (ME), 9ex. Novotný K.; 26.04.2007: Chabařovice, „popelák“ (UL), 2ex. Vondráček J.; 
27.04.2007: Mělník, Rousovice (ME), 1ex. Toman V.; 30.04.2007: Úštěk, ryb. Chmelař (UL), 2ex. Vondráček 
J.; 01.05.2007: Vrbno (ME), 1ex. Toman V.; 03. a 14.05.2007: Podhoří (UL), 2 a 3ex. Vondráček J.; 05.05.-
05.06.2007: Hleďsebe (ME), 1M ad. Svoboda I.; 07.05.2007: Hořín – Vrbno (ME) (linie 7km) 35ex. Novotný 
K.; 09.05.2007: Chabařovice (UL), 1ex. Vondráček J.; 12.05.2007: Dubice (CL), 5ex. Svoboda I.; 20.05.2007: 
Mělnická Vutice (ME), 4ex. Svoboda I.; 21.05.2007: Hořín, „bažantnice“ (ME), 4ex. Svoboda I.; 25.05.2007: 
Kateřina (TP), 3ex. Vondráček J. 
 

Slavík modráček středoevropský 
08.04.2007: Račice (LT), vesl. kanál, 1M Svoboda I.; 17.04.2007: Novozámecký r. (CL), 10M Čejka J.; 07. a 
18.05.2007: Chabařovice, mokřad Milada (UL), 1a 2M Vondráček J.; 24.05.2007: Dubice (CL), 1M Čejka J. 
 

Bramborníček černohlavý 
07.03.2007: Borek (ME), 5M+2F Kodera M.; 17.04.2007: Novozámecký r. (CL), 1M Čejka J.; 24.04.2007: 
Kozly (LN), 1ex. Telenský T.; 06.05.2007: Dolní Jiřetín (MO), Lučan, Riegert,; 13.05.2007: Uhelná 
(LB),1p.+1M Čejka J.; 13.05.2007: Janov (MO), 3M, 3F, 4juv. Kolman P., Novák F., Frenzl J.; 03.06.2007: 
Borek (ME), 2 páry+juv. Kodera M. 
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Bramborníček hnědý 
14.04.2007: Chabařovice, mokřad Milada (UL), 1M+1F Vondráček J.; 15.04.2007: Proseč (SM), 1M Jasso 
L.;22.04.2007: Mimoň (CL), 5M, 1F Brožek J.; 01.05.2007: Rousovcice (ME), 5M+3F Svoboda I.; 
05.05.2007: Staré Křečany (DC), 1ex. Bosák D.; 06.05.2007: Černý Potok (CV), 1F Průšová L., Průša J.; 
08.05.2007: Filipov (DC), 1p.+4juv. Malý M.; 27.06.2007: Rumburk (DC), 1ex. Malý M.; 07.07.2007: Chlum 
(CL), Novák F. 
 

Bělořit šedý 
31.03.2007: Srní (CL), 1ex. Kurka P.; 17.04.2007: Mimoň (CL), 1ex. Brožek J.; 20.04.2007: Chloumek (ME), 
M+F Svoboda I. 
 

Kos horský 
25.04.2007: Dubá (CL) 2ex. Kurka P. 
 

Cvrčilka říční  
08.05.2007: Stvolínky (CL), 1 zp.M Kurka P.; 13.05.2007: Janov (MO), 23 zp.M Kolman P., Novák F., Frenzl 
J.; 09.06.2007: Velký Borek (ME) 1M ad. Svoboda I.; 08.07.2007: Hleďsebe (ME), 1juv. Novotný K. 
 

Cvrčilka zelená  
12.04.2007: Tišice (ME), 1M Kodera M.; 23.04.2007: Milá (MO), 1zp. M Rulfová A., Telenský T.; 01.05.2007: 
Vliněves, pískovna (ME), 3M zp. Svoboda I.; 17.06.2007: Hleďsebe (ME), 1M ad. Svoboda I.; 15.07.2007: 
Odolice (MO), 1zp.M Rulfová A., Telenský T. 
 

Cvrčilka slavíková 
17.04.2007: Novozámecký r. (CL), 1ex. Čejka J.;  29.04.2007: Zahrádky (CL), 1ex. Kurka P. 
 

Pěnice vlašská 
13.05.2007: Milá (MO), několik MM Telenský T. 
 

Budníček lesní 
22.04.2007: Stvolínky (CL), 1ex. Kurka P. 
 

Budníček zelený 
13.05.2007: Janov (MO), 1 zp.M Kolman P., Novák F., Frenzl J. 
 

Lejsek malý 
25.05.2007: Harrachov (SM), 1ex. Jůna M. 
 

Žluva hajní  
24.04.2007: Stvolínky (CL), 2ex. Kurka P.; 13.05.2007: Janov (MO), 9zp. M Kolman P., Novák F., Frenzl J. 
 

Ťuhýk obecný 
11.05.2007: Hostín (ME), 1M Svoboda I.; 20.05.2007: Chlumec (UL), 1ex. Vondráček J.; 20.05.2007: 
Mělnická Vrutice (ME), 1M+1F Svoboda I.; 21.05.2007: Chabařovice, mokřad Milada (UL), 2M+1F Vondráček 
J.; 24.05.2007: Střížovický vrch (UL), 3M+2F Vondráček J.; 26.05.2007: Podhoří, mokřad (UL), 1M 
Vondráček J. 
 

Ťuhýk šedý 
15.02.2007: Hrušovany (CV), 1M ad. Toman V.; 24.02.2007: Jablonné v Podj.(LB), 1ex. Malý M.; a Všeň 
(SM), 1ex. Čejka J.; 04.03.2007: Střednice (ME), 1ex. Svoboda I.; 14.03.2007: Hořín, Mrkvice (ME), 1pár 
Novotný K.; 10.04.2007: Kozly (ME), 1ex. Vaněk P.; 21.04.2007: Hořín (ME), 1ex. Vaněk P.; 02.06.2007: 
Jiřice (ME), pár +juv. Kodera M.; 10.07.2007: Adolfov, Č. louka (UL), 1M+1F. Vondráček J. 
 

Ořešník kropenatý 
01.07.2007: Ještědský hřeben (LB), 2ad.+1juv. Dostál L. 
 

Krkavec velký 
04.03.2007: Tupadly (ME), 1ex. Svoboda I.; 25.03.2007: Jizerka (JN), 3ex. Svoboda I.; 14.04.2007: Horní 
Vidim (ME), 16ex. Vaněk P.; 13.05.2007: Kozly (ME), pár+4juv. Kodera M. 
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Strnad luční 
05.03.2007: Odolice (MO), 1M Rulfová A.; 10.03.2007: Kozly (LN), 1M Rulfová A., Telenský T; 
22.04.2007: Odolice (MO), 1M Rulfová A., Telenský T.; 12.05.2007: Proseč (LB), 1M Jasso L.; 20.05.2007: 
Mělnická Vrutice (ME), 1M  Svoboda I.; 17.06.2007: Hleďsebe (ME), 1M  Svoboda I. 
 

 (LB) – okres; M – samec; F – samice; ad. – dospělý; juv.=imm.– mladý; p – pár; 3y – 3letý; 
(H) – hnízdo; (kr.) – kroužkován;            str. připravil Ivan Svoboda 

 
Pozvánky 

 
Ve dnech 22. 09. až 29. 09. se uskuteční IV. společné terénní 

praktikum Severočeské pobočky ČSO v Jizerských horách. Loňský 
návrat zpět na Jizerku se, podle počtu chycených ptáků, ukázal jako šťastný. 
Zázemí nám opět poskytne Severočeské muzeum ve své terénní stanici. 
Příjezd bude možný od sobotního poledne a samozřejmě kdykoliv v průběhu 
akce. Vše dle vašich časových možností. Vítáni jsou všichni zájemci 
o ornitologii, tedy i ti méně zkušení, kteří se chtějí naučit něčemu novému.  

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). Stanici najdete až na konci osady Jizerka po pravé straně cesty. Je 
možno se doptat na sousední chalupy, Pešákovnu nebo Hnojový dům. 

V osadě je několik fungujících hospod, ale žádný obchod. Ve stanici je 
studená voda, suchý záchod, elektrika, základní nádobí, možnost vaření bez 
problémů na kamnech nebo vařiči, postele s dekami (ale vlastní spacák je 
lepší). Zejména o víkendu, z pátku 28. na sobotu 29. 09. budeme mít 
k dispozici jen polovinu chalupy, tj. 5 postelí + 5x matrace na podlaze, 
takže se ohlaste včas a vezměte si karimatku.       Martin Pudil 

 

Ptačí festival 2007. Koná se v Liberci 06. 10. 2007 od 9 hodin na 
hrázi Veseckého rybníka (Teichu). (tel.: 485 246 150, 732 716 726). Povede 
M. Pudil.  Česká Lípa – 06. 10. v 9.00 před Vlastivědným muzeem.  
Mělník – 06. 10. 2007 v 8.00 před Regionálním muzeem. 
Program je tradiční: vycházka a v případě slušného počasí i odchyty a 
kroužkování. Ve Spolkových zprávách ČSO č.3/2007 i na našem webu 
najdete podrobnosti o dalších místech konání festivalu v severočeském kraji. 

Termíny dalších akcí: 
03.-04.11. –   2. Západočeská ornitologická konference. 
17.-18.11. – 26. Aktiv spolupracovníku Kroužkovací stanice, opět v Litomyšli. 
24.11.07   – Schůze ČSO v Praze Vršovicích (sál ZŠ u vršovického nádraží). 
01.12.07   – Schůze Severočeské pobočky ČSO v Ústí nad Labem. 
 
 
 

Opravy 
 

Náš zpravodaj je především informační, ale přece jen se objevují 
i skromné příspěvky odbornějšího charakteru. Jako na takové se kladou 
přísnější požadavky jazykové, proto chyby všeho druhu je třeba uvádět na 
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pravou míru. Za opraveným textem je v závorce /chybný text/, doplněný text 
je podtržen. Opravte si prosím: 
Kom. č. 3, s. 9, pod tabulkou 4. řádek …chytají od r. 1983 /1981/; s. 12, od 
spodu 3. řádek – destinace /deklinace/; Kom. č. 4, – z textu nám vypadla 
velmi aktivní ornitologická komunita na s. 3, odspodu 6. ř. – … pokryty velmi 
dobře (Děčínsko, Českolipsko,…); na s. 24, v obsahu ř. 19 – „Acrocephalus“ 
/Acrocefalus/;  Kom. č. 5, s. 9 na konci odst. CES – strnad rákosní /obecný/ 
s kroužkem Sempach. Omlouvám se i za „double“ na přechodu str. 16/17 – 
/zaznamenejte si údaje/ , za překlepy v seznamu členů i v pozorování. 
Strakapoud prostřední - 16.01.2007/1/: Bílý Kostelec n/Nisou (LB), 1ex. 
Čejka J. Konipas bílý - 07.01.2007/6/: Velvary (ME), 1 ad. M Vaněk P. 
Drozd brávník – 03./02./02.2007/6/: Kokořín-Dolina (ME), 1M zp. Svoboda 
I. Ťuhýk šedý - 26.01.2007/6/: Velký Újezd (ME), 1ex. Vaněk P.  
Zpravodaje na webu (.pdf) „Ke stáhnutí“ jsou opraveny.  Ivan Svoboda 
 

 

Najdete na internetu 
 

• Ornitologické práce z regionu Děčínska o 172 titulech jsou na webových 
stránkách CHKO Labské pískovce:  
http://www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3626 

• Zajímavá ornitologická pozorování z regionu Děčínska najdete také na 
webových stránkách CHKO Labské pískovce.  

• Rovněž Bibliografii sborníku FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS můžete 
najít na internetu (adresa je na str. 28). 

• Více podrobností o práci Josefa Musílka se dočtete na stránce ČSO 
http://www.cso.cz/index.php?basket=ddbcb1cc312a555ef0a94dfa565271e8&Sea
rch=Mus%EDlek                 SvI 

  
Literatura 

 
 

Ztracený rukopis „Ornithologická studia ze Sibiře a 
Mandžurska“ s podtitulem „Zkušenosti ruského legionáře“ 
byl v roce 2005 naprostou náhodou objeven v Národním 
muzeu v Praze. V nové publikaci poprvé vychází celý 
Musílkův text o ptácích Sibiře včetně 32 barevných 
kreseb, ale také další unikátní a dosud nepublikované 
materiály a fotografie pečlivě opatrované rodinou. 
JOSEF MUSÍLEK – ČESKÝ ORNITOLOG A LEGIONÁŘ NA SIBIŘI. 
Zpracovali: MLÍKOVSKÝ J., LEMBERK V.,  
Ilustrace: MUSÍLEK J.,  
Nakladatel: Východočeské muzeum Pardubice 
Vyšlo: 12/2006;   Cena: 150.- Kč;   ISBN 80-86046-90-7 
Formát: 174x240 mm, brožovaná vazba, 198 stran,  
17 fotografií z rodinného archivu, ukázka rukopisu. 
 

http://www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3626
http://www.cso.cz/index.php?basket=ddbcb1cc312a555ef0a94dfa565271e8&Search=Mus%EDlek
http://www.cso.cz/index.php?basket=ddbcb1cc312a555ef0a94dfa565271e8&Search=Mus%EDlek
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Sborník odborných prací FAUNA BOHEMIAE 
SEPTENTRIONALIS  vyšel prvně v roce 1976 jako 
přehled výsledků odborné činnosti členů 
Krajského zoologického klubu při zoo v Ústí 
nad Labem a pracovníků této zoo, která činnost 
KZK garantovala. Sborník vychází jednou ročně 
s nákladem 500 výtisků, uzávěrkou vždy 
v listopadu a je distribuován členům zoologic-
kého klubu. Jeho obsahem jsou vedle informací 
o zvířatech chovaných v zoologických 
zahradách Ústeckého kraje, publikace 
chovatelských poznatků pracovníků zoologic-
kých zahrad, jakož i odborných zoologických, 
faunistických a ochranářských příspěvků členů 
zoologického klubu a dalších přispěvatelů. Od 
prvního čísla byly ve sborníku publikovány 
i ornitologické příspěvky, jmenovitě práce 

zabývající se faunistikou Severočeského kraje, ekologií vybraných ptačích druhů a 
ochranářskou problematikou. Od roku 1981 jsou pravidelnou součástí sborníku 
zprávy o výskytu zvlášť chráněných a lokálně vzácných ptačích druhů, zastižených 
v Severních Čechách, souhrnně publikované jako „Vzácná pozorování“. Po 
politickém převratu v ČR počínaje rokem 1993 došlo ke spolupráci zoologických 
zahrad Ústí n/L., Děčín, zooparku v Chomutově a KZK při vydávání sborníku. V roce 
2006 vyšlo již 31. číslo a na internetu je dostupná bibliografie, kterou zpracoval 
P. Voženílek. Pro přehlednost jsou publikované články řazeny tématicky: savci, 
ptáci, obojživelníci a plazi, ryby, bezobratlí, ochrana přírody, a různé. Najdete je na: 
http://zoopark.default.cz/cs/aktivity_zooparku/fauna_bohemiae_septentrionalis.html  
Do současné doby bylo publikováno více než 170 příspěvků s ornitologickou 
tématikou. 

Z podkladů J.Vondráčka a internetu upravil SvI 
 
 

 

Obálka: Sýc rousný, 17. 09. 2006: Jizerka  (LB), foto Ivan Svoboda 
 

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 
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