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ÚVODNÍK 
 

Léto se pozvolna překlápí do podzimu a ornitologa čeká více práce 
u počítače než v terénu. Proběhla různá sčítání a monitorování ptáků, pro 
kroužkovatele skončily mezinárodně koordinované akce s „poetickými“ jmény 
CES a RAS a rovněž proběhl první rok mapování hnízdního rozšíření ptáků 
s upravenou novou metodikou, kde mapovatelům kromě klasického pozorování 
a vyhledávání hnízd přibyla i jedna zajímavost, tzv. hodinovka. A všechna tato 
data je nutné zapsat a přepsat, aby mohly být výsledky včas zpracovány. 
V případě mapování se konečně podařilo zprovoznit on-line aplikaci pro 
vkládání souhrnných dat a termín zapsání výsledků je do 15. 10., neboť 
začátkem listopadu se musí odevzdat výsledky evropskému koordinátorovi. 

Venku panují ještě poslední letní dny a při troše štěstí můžeme pozorovat 
různé protahující druhy a možná potkáme i nějakého vzácného zatoulance. 
V listopadu nás čeká „velká“ schůze v Muzeu města Ústí nad Labem, která 
bude nahrazovat schůzi pobočkovou, neboť se koná přibližně ve stejném 
termínu. Věříme v hojnou účast, schůze bude volební a v programu nás jistě 
zaujme třeba Pohled přes hranice v přednášce saských ornitologů. 

              Petr Lumpe 
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ZMĚNA V ADRESÁŘI 
 

Do Severočeské pobočky se prostřednictvím ústředí ČSO přihlásili dva noví 
členové, Tadeáš Serafín z Lomu u Mostu a Antonín Šťastný z Prahy a stali 
se 119. a 120. členem. Evidenci adresáře pobočky vede jednatel pobočky 
M. Honců. Případné změny adresy či stavu dejte prosím vědět na: 
honcu@muzeumcl.cz.                       SvI. 
 

SČÍTÁNÍ JEŘÁBŮ POPELAVÝCH NA ČESKOLIPSKU V  R. 2014 
 

Uskutečnilo se tentokráte ve dnech 28. – 29. 3. 2014, a vzhledem ke 
sčítání sýců rousných v Jizerských horách ve stejném termínu, se omluvilo 
několik ornitologů (M. Pudil a J. Čejka), a jiný program měl již J. Procházka. 
Z obavy, že bude málo pozorovatelů, pozval jsem další spolupracovníky: 
J. Myšku z Mladé Boleslavi, R. Kopeckého z České Lípy a R. Havelku 
z Doks. Protože nečekaně přijela z Litoměřic L. Hrůzová a L. Malý a pozvání 
přijala většina ostatních stálých účastníků, sešlo se nakonec před stanicí 

Správy CHKO Kokořínsko na Břehyni 16 ornitologů. Skupinová fotografie 
zachycuje zleva doprava účastníky setkání, jsou to: L. Jeřábková, Sl. Valda, 
M. Honců, Z. Veselý, R. Havelka, P. Kurka, R. Kopecký, L. Peške, L. Malý, 
J. Brožek, K. Šrubař, Z. Šanc, L. Hrůzová, P. Lumpe a M. Ticháčková. Na 
snímku chybí J. Myška, který fotografoval a Kv. Hlávka, který vyjížděl 
k sobotnímu monitoringu z Č. Lípy. Také tentokrát nebyl stanoven pevný 
program pátečního večera, po příjezdu byl proveden v okolí monitoring 
ptačích druhů (zjištěno např. 15 volavek bílých, několik párů jeřábů, 2 bukači 
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velcí a 1 puštík), probíhalo opékání buřtů a kuloární rozhovory. Zajímavým 
letošním zpestřením byla astronomická přednáška Myšky z hvězdárny 
v Mladé Boleslavi. Ta byla spojená s pozorováním noční oblohy (planet, 
souhvězdí, hvězdokup a galaxií) hvězdářským dalekohledem, tzv. hledačem 
komet, který byl druhý den použit k hledání jeřábích hnízd. 

Ráno proběhla informace L. Peškeho o jeho posledních zahraničních 
cestách, dále brífink vedený M. Honců spojený s rozdělením účastníků do 
jednotlivých skupin a přidělením zkoumaných úseků. Zajímavostí rovněž je, 
že tentýž den ráno kolem 7:40 hod. byl na druhé straně rybníka Břehyně 
vyfocen fotopastí vlk (Canis lupus). 

Pozorovatelé v 8 skupinách navštívili všechny známé a v minulosti 
obsazené lokality. Během monitoringu bylo zastiženo 17–22 párů jeřábů, 
počty komplikují nehnízdící nebo protahující ptáci. V dalším průběhu roku 
byly počty upřesňovány, celkem se dá předpokládat na Českolipsku 
v r. 2014 asi 24 párů jeřábů.         zapsal Miroslav Honců 
 

PRVNÍ PROKÁZANÉ HNÍZDĚNÍ ORLA MOŘSKÉHO (HALIAEETUS 
ALBICILLA ) V LABSKÝCH PÍSKOVCÍCH V ROCE 2014. 

 

Orel mořský patří již od konce 20. století mezi pravidelné hnízdiče 
v naší republice. Je tomu i v oblasti Děčínska a Šluknovska, kdy u něj bylo 
hnízdění opakovaně doloženo ve Šluknovském výběžku a počet hnízdních 
párů je zde V. Šenou odhadován na dva. S jistou pravidelností se orel 
mořský také objevuje v době hnízdění v oblasti Labe, např. v oblasti 
Hřenska. Sem však zalétá s velkou pravděpodobností z hnízdiště poblíž 
Pirny (Augst in verb.).  

Další lokalitou, kde se v posledních letech zdržuje v době hnízdění 
(přibližně od roku 2011), je oblast Staré Olešky s centrem výskytů 
u Olešského rybníka. Já, a také další pozorovatelé, jsme opakovaně na této 
lokalitě pozorovali, jak zcela dospělý pár, tak i jednotlivé dospělce od dubna 
do září. V roce 2013 jsem tento druh na této lokalitě pozoroval v době 
hnízdění prakticky při každé návštěvě. Vzhledem k tomu, že se již jednalo 
o zcela dospělý pár, zaměřil jsem svou pozornost na hledání hnízda 
v přilehlých lesních porostech. I když orlí hnízdo bývá velká a někdy 
i monumentální stavba, jeho nalezení je velmi obtížné a dosti často i dílem 
náhody. Bohužel mně náhoda v roce 2013 nepřála. Hnízdo se mi nepodařilo 
i přes veškerou snahu nalézt. Štěstí mi přálo až v letošním roce, kdy jsem po 
chvilce hledání nalezl na borovici hnízdo, ze kterého vylétla samice. Další 
kontroly jsem prováděl extenzivně, abych hnízdící orly zbytečně neplašil. 
Hnízdo bylo umístěno nedaleko, cca 100 m, od Olešského rybníka na 
borovici, která byla na kraji porostu, na který navazovala menší paseka. Orli 
úspěšně vyvedli 1 mládě. Jedná se o historicky první hnízdění orla 
mořského v Labských pískovcích.      Pavel Benda 
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SOUHRN MONITORINGU VYBRANÝCH PTAČÍCH DRUHŮ V PTAČÍ 
OBLASTI LABSKÉ PÍSKOVCE ZA ROK 2014. 

 

V tomto roce se náš monitoring zaměřil na 3 druhy, a to na sokola 
stěhovavého (Falco peregrinus), výra velkého (Bubo bubo) a chřástala 
polního (Crex crex). 
Sokol st ěhovavý:  
V roce 2014 bylo zjištěno celkem 10 obsazených teritorií  – 7 hnízdění bylo 
úspěšných a bylo vyvedeno 16 mláďat (3 x 3, 3 x 2, 1 x 1). Tři hnízdění byla 
neúspěšná. 
Výr velký:  
V roce 2014 bylo identifikováno celkem 17 obsazených lokalit . Bylo 
prokázáno 1 hnízdění. Vzhledem k problematickému zjišťování obsazených 
teritorií, považujeme zjištěný počet výrů v naší oblasti za podhodnocený. 
Skutečný počet v Ptačí oblasti Labské pískovce se zřejmě bude blížit počtu 
20 – 25. 
Chřástal polní:  
V tomto roce byl tento druh monitorován na celé ploše Ptačí oblasti Labské 
pískovce, a to ve 2 kontrolách – konec května a konec června. Při první 
kontrole bylo zjištěno celkem 87 volajících samc ů, z toho přímo v ptačí 
oblasti 51 a mimo 36. Při druhé kontrole bylo zjištěno celkem 160 volajících 
samců, z toho v ptačí oblasti 97 a mimo 63. Výsledky v roce 2014 jsou 
rekordní, zejména velmi vysoký počet volajících samců při druhé kontrole. 

Pavel Benda 
 

SETKÁNÍ S  ALEXANDREM VONDROU. 
 

Bývalý člen vlády, velvyslanec v USA a senátor, bývalý místopředseda 
ODS a dnes její řadový člen RNDr. Alexandr Vondra v současné době tráví 
většinu času na své chalupě v osadě Hvězda na Českolipsku. Od začátku 
letošního roku se ve svém volném čase objevuje s dalekohledem v oblasti 
českolipských rybníků, kde se seznamuje se zdejší avifaunou i místními 
ornitology. 1. 3. 2014 se A. Vondra účastnil ve společnosti J. Myšky 
a R. Kopeckého pozorování jeřábů popelavých na Novozámeckém rybníce 
a na Břehyni. Prostřednictvím J. Myšky jsem se seznámil s A. Vondrou 10. 5. 
2014 na Novovozámeckém rybníce. Následovalo pozvání nás dvou k němu 
na chalupu, ukázka četných zápisů z pozorování ptáků prováděných do 
terénního deníku a poznání, že Dr. Vondra se velice dobře vyzná nejen 
v politice, ale i v poznávání našeho ptactva. Samozřejmě vybavení 
literaturou, (Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu, Lars Svensson 
a kol., 2012) a dalekohledem jsou k tomu nezbytným předpokladem. Při 
společné exkurzi za sokoly stěhovavými poblíž jeho chalupy se nám pomocí 
hvězdářského dalekohledu podařilo prokázat hnízdění sokola na této 
lokalitě. Později zde byla vyvedena 3 juv.         Miroslav Honců 
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EXKURSE NA ČESKOLIPSKÉ RYBNÍKY . 
 

Po delší odmlce způsobené mým onemocněním jsme se s Alexandrem 
Vondrou setkali znovu 21. 8. 2014, tentokráte to byla předem dohodnutá 
exkurse v pěti lidech (J. Myška, A. Vondra, R. Kopecký, M. Honců a K. Filip) 
směrovaná na Novozámecký r., Heřmanický r. a Holanské rybníky. Výsledky 
společných pozorování z této exkurse podává následující tabulka. 

 
 

Rybníky Českolipska – ( čas pozorování 13:00 - 20:30 hod.) 
 

Druh ptáka / lokalita  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 
Čejka chocholatá  – 1 – – – – – – – – 1 
Husa velká  46 – – – – – – – – – 46 
Chřástal vodní  – 2 – – – – – – – 1 3 
Kachna divoká  300 144 110 4 14 60 100 135 20 87 974 
Konipas bílý  – – – – – – – – – 2 2 
Konipas horský  – – – – – – 7 – – – 7 
Kopřivka obecná  – – – – – 15 – – – – 15 
Kormorán velký  11 1 – – – – – – – – 12 
Labuť velká  2 2 13 – – 2+6 6 4 – 2 31+6juv. 
Ledňáček říční  1 1 – – 1 – – 2 – – 5 
Lyska černá  20 121 17 9 3+1 15 – 10 5 – 200 
Moták pochop  1M/4F – – – – – – – – 1M 6 
Orel mořský  – 1+1 – – – – – – – – 2 
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Orlovec říční  2 – – – – – – – – – 2 
Polák velký  – – – 1 – – – – – – – 
Potápka malá  – – – 1+2 1 – – – – – 2+2juv. 
Potápka roháč  2 – – – – – – – – 2 4 
Rákosník obecný  – 1 – – – – – – – 2 3 
Slípka zelenonohá  – – – – – 1 – 1 – – 2 
Volavka popelavá  4 3 1 1 – – – 4 – 4 17 
Vodouš kropenatý  – 1 – – – – – – – – 1 
Vodouš šedý  – 1 – – – – – – – – 1 
Vodouš tmavý  – 2 – – – – – – – – 2 

 

  1. Novozámecký r. (vodní plocha 56 ha) 
  2. Heřmanický r. (rozloha17 ha, dle rybářů 23 ha) 
  3. ryb. Jílovka  (11 ha) 
  4. Kravský r. (2 ha) 
  5. ryb. Bažantnice (asi 2 ha) 
  6. ryb. Velká Komora (asi 5 ha) 
  7. Holanský r. (25 ha) 
  8. ryb. Nohavice (8,1 ha) 
  9. Milčanský r. (29 ha) 
10. Dolanský r. (44 ha) 
 

 Poznámky: 
 Všechny rybníky byly napuštěné, na Heřmanickém rybníce byla 
vlivem odparu vodní hladina snížena. Holanské rybníky (skupina 11 rybníků 
kolem Holan v pořadí Jílovka, Kravský, Bažantnice, Velká Komora, 
Holanský, Malá Nohavice), Milčanský, Dolanský, Hrázský (měl 9 ha, je ale již 
4 roky vypuštěný s nedokončeným výpustním zařízením), Nebeský (4,8 ha), 
Koňský (9 ha) a Vojenský r. (asi 1 ha). Tyto poslední 3 rybníky nebyly pro 
tmu navštíveny.  
 Při soumraku kolem 20:30 hod. přilétlo na Novozámecký r. ve směru 
od Holan asi 60 ex.hus velkých. Pro nastávající tmu již nebylo možno zjistit, 
zda se jedná o tytéž husy pozorované v 13:00 hod. na tomto rybníce 
a vracející se z pastvy, nebo nějaké další. Na exkurzi byly sledovány i další 
druhy ptáků, z nich asi nejpozoruhodnější byli lejsci šedí zjištění v počtu 
6 ex. na rybníku Bažantnice. Z pozorování vzácných vodoušů na 
Heřmanickém r. se dá usuzovat na doznívající tah bahňáků. U kachen 
nebylo rozlišováno pohlaví, u lysek až na výjimky nešlo rozlišovat juv. 
jedince od dospělých. Nejbohatší složení avifauny bylo zjištěno na 
Heřmanickém a Novozámeckém r., zatímco rozhodující rybníky Holanské 
soustavy (Milčanský a Dolanský r.) byly mnohem chudší zásluhou 
doznívající rekreace. 
Použité zkratky M = male (samec), F = female (samice)         Miroslav Honců 
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VÝSLEDKY MONITORINGU HNÍZDĚNÍ ČÁPA BÍLÉHO (CICONIA CICONIA) 
V LIBERECKÉM , STŘEDOČESKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI V  ROCE 2014. 
 

 Ptákem roku 2014 byl v České republice čáp bílý a čáp černý. Tito 
brodivci byli vybráni proto, že se po 10 letech konalo 7. celoevropské sčítání 
čápů bílých a 3. celostátní sčítání čápů černých.  
 První celoevropské sčítání čápů bílých se uskutečnilo v roce 1934. 
Jeho mapování tehdy organizovali němečtí ornitologové pod vederním 
Prof. E. Schütze a konalo se v 11 zemích, včetně Československa. Další 
celoevropská sčítání se realizovala v letech 1958, 1974, 1984, 1994 a 2004. 
 Následující tabulky podávají stručný heslovitý přehled o výsledcích 
monitoringu hnízdění čápů bílých v kraji Libereckém, Středočeském 
a Ústeckém.   
 

Liberecký kraj: 

Lokalita Okres Výsledek Poznámka 
Cvikov I. Česká Lípa HPm3 komín 
Cvikov II. – : – EP nevhodná, bez materiálu 
Česká Lípa - Robeč – : – HPm1 sloup s podložkou na budově 
Dobranov – : – HPm4 železný stožár  
Doksy – : – EP bez materiálu 
Dubnice u Stráže pod 
Rálskem 

– : – HPm2 železný stožár 

Jezvé – : – HPm4 komín 
Kravaře I. – : – HO komín 
Kravaře II. – : – EP dřevěný sloup bez materiálu 
Lindava – : – HO jen zbytek hnízda na komínku 
Mimoň – : – HB2 komín 
Pihel – : – HPm3 komín 
Stvolinky – : – HPm4 komínek na ploché střeše 
Velký Grunov - Brniště – : – HPm3 komín 
Zákupy – : – HPo železná konstrukce 

 
Arnoltice Liberec HO elektrický stožár u silnice 
Dětřichov – : – HPo komín na budově v ZD 
Dolní Řasnice – : – HPm4 původně 5 pulli, 1 úhyn 
Frýdlant – : – HPm2 komín na střeše budovy 
Horní Ŕasnice – : – HO slehlé, nízké hnízdo 
Chotyně – : – HPm3 komín 
Chrastava – : – HPm2 komín, původně 3 pulli, 1 JT 
Jablonné v Podještědí I. – : – HO komín pivovaru (kostela) 
Jablonné v Podještědí II. – : – HPm4 nové hnízdo na komíně 
Nové Město pod Smrkem – : – HPm2 komín 
Osečná – : – HPm3 komín 
Pertoltice – : – HO špatný stav hnízda 
Příšovice – : – HPm4 komín 5 m na budově 
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Raspenava – : – HE Komín 
Višňová - juta – : – HO  chladící věž 
Višňová - tělocvična – : – HPm4 podložka na střeše 

 
Libštát Semily HPo komín bývalé cihelny, 3 vejce  
Všeň-Mokrý – : – HPm2 nízký komín na střeše 
 

Souhrn :  
Okres Česká Lípa:  celkem 15 lokalit, z toho 3xEP, 12xH, 1x HB2, 2xHO, 
9xHPa, 1xHPo, 8xHPm, z toho 1xHPm1, 1xHPm2, 3xHPm3, 3xHPm4, 
24JZG, 2,66JZa, 3JZm 
Okres Liberec:  celkem 16 lokalit, z toho 16xH,  5xHO, 1x HE, 10xHPa, 
1xHPo, 9xHPm, z toho 3xHPm2, 2xHPm3, 4xHPm4, 28JZG, 1JT, 2,8JZa, 
3,11JZm 
Okres Semily:  celkem 2 lokality, z toho 2xH, 2xHPa, 1xHPo, 3V, 1xHPm, 
z toho 1xHPm2, 2JZG, 1JZa, 2JZm  
LIBERECKÝ KRAJ CELKEM:  3xEP, 30xH, 7xHO, 1xHB2, 1xHE, 21xHPa, 
3xHPo, 18xHPm, z toho 1xHPm1, 5xHPm2, 5xHPm3, 7xHPm4, 54JZG, 2JT, 
2,61JZa, 3,05JZm 
 

Středočeský kraj: 

Lokalita  Okres Výsledek Poznámka 

Hodětice Benešov HPm2 komín bývalého lihovaru 
Chleby - Vojtěchov – : – HB2 komín bývalé kotelny 
Chotýšany – : – HO komín 
Loket – : – EP sloup, jen trochu větví  
Miličín – : – HPm2 komín 
Nesvačily – : – HPo hydroglobus, od června HO 
Netluky – : –  HPo komín, od 24.5. HB2 
Neveklov – : – HB2 komín bývalé pekárny 
Sedlec - Prčice – : – HPm2 komín autoopravny 
Tomice - Dvůr Semtín – : –  HPm2 komín „Čapí hnízdo“ 
Třebešice – : – HPo komín bývalého lihovaru 
Vlašim – : – HO betonový sloup 
Votice – : – HPm1 komín „Ochrana fauny“ 
 
Hostomice Beroun EP cihlový komín, bez materiálu 
Žebrák – : – EP komínek, bez materiálu 
 
Kačice Kladno HPm3 komín 
 
Krakovany I. Kolín HPm2 komín, původně 3 pulli, 1 JT 
Krakovany II. – : – EP železný sloup, bez materiálu 
Nesměň – : – HPm2 komín bývalé cihelny 
Žiželice – : – HPm2 komín ve firmě Crocodile 
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Červené Janovice Kutná Hora HO železná konstrukce, rozpadlé 
hnízdo 

Kralice - Chlístovice – : – HPm4 komín bývalé kotelny 
Tupadly – : – HO komín bývalého pivovaru 
Uhlířské Janovice – : – HPm1 komín  
 
Březno Mladá 

Bolesl. 
HPm2 komín s nástavcem, býv. 

zahradnictví 
Buda – : –  HO  komín 7 m, jen torzo hnízda 
Dolní Bousov – : –  HPm1 samostatný žel. stožár po el. 

vedení 
Chudíř – : –  HO  betonový sloup 
Jabkenice – : –  HPo hnízdo na stromě 
Koprník – : – HPm4 sloup na louce 
Kosořice – : – HPm4 komínek na přízemní budovy 
Matrovice – : – HO  sloup po elektrickém vedení, 

slehlé 
Mnichovo Hradiště – : – HPo komín 
Pěčice – : –  HPm3 komín, cca 22 m 
Střehom – : – HO  dřevěný sloup, hnízdo slehlé 
Ujkovice – : – EP na dubu, bez materiálu 
Žďár – : – HPo na stromě, začátkem V. 

opuštěno 
Žďár – : –  HPo v květnu pokus o H na 

komíně ZŠ 
 
Dlouhopolsko Nymburk HPo samostatný komín, 25 m 
Hořátev – : –  HPm4 samostatný komín 
Choťánky I. – : – HPm3 komín na střeše 
Choťánky II. – : – EP želez. stožár, cca 12 m od CH 

I. 
Sokoleč – : – EP železný sloup, bez materiálu 
 
Březnice Příbram HPm3 komín pivovaru Herold 
Hvožďany – : – HC budova renovována  
Chrást – : – HPm4 komín v ZD 
Kosova Hora – : –  HPm3 komín, 1 juv. mrtvý na silnici 

v K.H. 
Milín – : – HPm3 železná konstrukce na 

komíně 
Rožmitál pod 
Třemšínem 

– : – HPm3 komín, 1 juv. úraz, převeze do 
ZS 

Stará Huť u Dobříše – : – EP komín, občas navštěvovaná 
Tochovice – : – HO 2 žel. tyče, sušení hasičských 

hadic 
Třebnice u Sedlčan – : – HPm2 komín na budově 
Třebsko – : – HO komínek na střeše MŠ, slehlé 
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hnízdo 
Zalužany – : – HPm3 železný sloup na ploché 

střeše ZD 
 
Jesenice u Rakovníka I. Rakovník HPm4 komín, hnízdo na nástavci 
Jesenice u Rakovníka II. – : – EP dřevěný sloup, bez materiálu 
Nový Dům – : – EP komín statku, samota, HB1 a 

HB2 
 

Souhrn:   
Okres Benešov:  celkem 13 lokalit, z toho 1xEP 12xH, 2xHO, 2xHB2, 
8xHPa, 3xHPo, 5xHPm, z toho 1xHPm1, 4xHPm2, 9JZG, 1,12JZa, 1,8JZm 
Okres Beroun:  celkem 2 lokality, z toho 2xEP 
Okres Kladno:  celkem 1 lokalita, z toho 1xH, 1xHPa, 1xHPm, z toho 
1xHPm3, 3JZG, 3JZa, 3JZm  
Okres Kolín:  celkem 4 lokality, z toho 1xEP, 3xH, 3xHPa, 3xHPm, z toho 
3xHPm2, 6JZG, 1JT, 2JZa, 2JZm 
Okres Kutná Hora:  celkem 4 lokality, z toho 4xH, 2xHO, 2xHPa, 2xHPm, 
z toho 1xHPm1, 1xHPm4, 5JZG, 2,5JZa, 2,5JZm 
Okres Mladá Boleslav:  celkem 14 lokalit, z toho 1xEP, 13xH, 4xHO, 
9xHPa, 4xHPo, 5xHPm, z toho 1xHPm1, 1xHPm2, 1xHPm3, 2xHPm4, 
14JZG, 1,55JZa, 2,8JZm 
Okres Nymburk:  celkem 5 lokalit, z toho 2xEP, 3xH,   3xHPa, 1xHPo, 
2xHPm, z toho 1xHPm3, 1xHPm4, 7JZG, 2,33JZa, 3,5JZm 
Okres P říbram:  celkem 11 lokalit, z toho 1xEP, 1xHC, 9xH, 2xHO, 7xHPa, 
7xHPm, z toho 1xHPm2, 5xHPm3, 1xHPm4, 21JZG, 3JZa, 3JZm 
Okres Rakovník:  celkem 3 lokality, z toho 2xEP, 1xH, 1xHPa, 1xHPm, 
z toho 1xHPm4, 4JZG, 4JZa, 4JZm 
STŘEDOČESKÝ KRAJ CELKEM:  10xEP, 46xH, 10xHO, 2xHB2, 34xHPa, 
8xHPo, 26xHPm, z toho 3xHPm1, 9xHPm2, 8xHPm3, 6xHPm4, 69JZG, 1JT, 
2,02JZa, 2,65JZm 
 

Ústecký kraj: 

Lokalita Okres Výsledek Poznámka 
Česká Kamenice Děčín HO železná konstrukce, slehlé 

hnízdo 
Děčín-Nebočady – : – EP na komíně Transport kabel 
Horní Habartice – : – HPm3 komín, původně 4 pull., 1JT 
Karlovka- Horní 
Bukovina 

– : – EP sloup, jen trochu materiálu, 
nevhodná 

Rožany I. – : – HO komín, jen zbytek hnízda 
Rožany II. – : – EP betonový sloup 
Šluknov – : – HPm2 komín teplárny 
Varnsdorf – : – EP na betonové komíně u stanice 

PH  
Verneřice I. – : – HO komín, Kovos,   
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Verneřice II. – : – HO sloup 
Verneřice III. – : – HO stožár elekt. vedení, zbytek 

hnízda 
Veselé u Děčína – : – HPm3 sloup el. vedení, původně 6 

pulli, 3JT 
 
Chomutov Chomutov HPo ZOO, původně 4 pulli, 4JT 
Otvice – : – HPo sloup, špatný stav 
Zaječice I. – : –  HPm2 sloup el. ved., původně 4 

pulli, 2JT 
Zaječice II. – : – HPo stož. el. ved., přendáno na 

sloup, ?JT 
 
Lenešice Louny HPm1 komín kotelny ZŠ, původně 

4V 
 
Dobříň Litoměřice EP komín Holcim, kamenivo 
Úštěk – : – EP komín bývalé chmelárny 
 
Duchcov Teplice HPm3 na bříze, NH 
 
Chabařovice Ústí n. 

Labem 
HPm1 komín bývalého lihovaru 

 

Souhrn:  
Okres Děčín:  celkem 12 lokalit, z toho 4xEP, 8xH, 5xHO, 3xHPa, 3xHPm, 
z toho 1xHPm2, 2xHPm3, 8JZG, 4JT, 2,66JZa, 2,66JZm 
Okres Chomutov:  celkem 4 lokality, z toho 4xH, 4xHPa, 3xHPo, 1xHPm, 
z toho 1xHPm2, 2JZG, 6JT + nezjištěný počet JT (Zaječice II.), 0,5JZa, 
2JZm 
Okres Louny:  celkem 1 lokality, z toho 1xH, 1xHPa, 1xHPm, z toho 
1xHPm1, 1JZG, 4V, 1JZa, 1JZm 
Okres Litom ěřice:  celkem 2 lokality, z toho 2xEP 
Okres Teplice:  celkem 1 lokality, z toho 1xH, 1xHPa, 1xHPm, z toho 
1xHPm3, 3JZG, 3JZa, 3JZm 
Okres Ústí nad Labem:  celkem 1 lokality, z toho 1xH, 1xHPa, 1xHPm, 
z toho 1xHPm1, 1JZG, 1JZa, 1JZm 
ÚSTECKÝ KRAJ CELKEM:  6xEP, 15xH, 5xHO, 10xHPa, z toho 3xHPo, 
7xHPm, z toho 2xHPm1, 2xHPm2, 3xHPm3, 15JZG, 10JT + nezjištěný 
počet JT (Zaječice II.), 4V, 1,5JZa, 2,14JZm 
 

Použité zkratky (mezinárodní symboly): 
H        – počet fyzicky existujících čapích hnízd 
Ha      – celkový počet obsazených hnízd 
HPa    – počet hnízd obsazených párem 
HPm   – hnízdo s vyvedeným mládětem 
HPm1 – hnízdo s vyvedeným 1 mládětem 
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HPm2 – hnízdo vyvedenými 2 mláďaty 
HPm3 – hnízdo s vyvedenými 3 mláďaty 
HPm4 – hnízdo s vyvedenými 4 mláďaty 
HPm5 – hnízdo s vyvedenými 5 mláďaty 
HPx    – hnízdo o kterém nejsou žádné informace o výsledcích hnízdění. 
HPo    – hnízdo obsazené párem bez mláďat 
HE      – hnízdo obsazené jen jedním /lichým/ čápem 
HB1    – hnízdo navštívené jen jedním čápem  
HB2    – hnízdo navštívené párem čápů 
HO      –  hnízdo neobsazené po celé hnízdní období 
HC      –  zaniklé hnízdění 
EP      –  neobsazená umělá hnízdní podložka  
JZG    –  počet vyvedených mláďat 
JZa     –  průměrný počet mláďat na hnízdo obsazené párem 
JZm    –  průměrný počet vyvedených mláďat na úspěšné hnízdo 
JT       –  počet uhynulých mláďat 
V         –  vejce (rozbitá nebo neoplozená) 
NH      –  počet nově postavených nebo obsazených hnízd 

Stanislav Chvapil  
 

KRÁTKÉ ZPRÁVY . 
 

ZÁSTŘEL SOKOLA ST ĚHOVAVÉHO NA ČESKOLIPSKU . 
Ve Volfarticích byl v pátek 
8. 8. 2014 kolem 19:00 hod. 
(údajně při útoku na holuby) 
střelen místním myslivcem 
sokol stěhovavý. Střelený 
pták spadl sousedovi panu 
Librovi na zahradě k nohám. 
Nálezce ihned zavolal 
záchranné stanici Falco 
v Litoměřicích, jehož pracov-
níci si pro dravce přijeli 
a poskytli mu okamžitou 
veterinární péči. Sokol po 
třech dnech následkem 

masivního krvácení z hrudi, křídla a břicha uhynul. Sokol nebyl domácího 
původu, na noze nesl německý kroužek. Případ dostala k vyšetření policie 
v Žandově, ta při výslechu zjistila několik porušení zákona. Kromě střelby na 
nehonebním pozemku pytlák používal k odchytu dravců jestřábí koš, jehož 
používání zákon zakazuje. Střelec svou vinu popírá, v případě, že se podaří 
prokázat mu vinu, hrozí mu až pětileté vězení. Sokol patří mezi velmi vzácné 
druhy. V české legislativě je řazen mezi druhy zvláště chráněné, kriticky 
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ohrožené. Na Slovensku je usmrcení sokola ohodnoceno pokutou 
v přepočtu kolem 100.000 Kč. V 70-tých letech sokol následkem používání 
pesticidů v ČR vyhynul, tento stav trval do 80-tých let, po roce 2000 bylo 
v ČR zaznamenáno 20–25 párů. V současné době jsou stavy vyšší, sokol 
postupně z volné přírody proniká i do měst kde obsazuje věže, kostely či 
vysoké komíny.                       Miroslav Honců 

 

ODCHYTY NA JIZERCE V ROCE 2013. 
Desátý roční odchytové akce 
na Jizerce byl negativně 
poznamenaný nepřízní počasí. 
Přestože počet kroužkovatelů 
a tedy i počet postavených sítí 
byl dostatečný, příležitostí 
k chytání příliš nebylo. Jeden 
déšť střídal druhý, mezitím 
většinou silně foukalo. Často 
bylo víc ornitologů než ptáků. 
Z obvyklého rámce osa-
zenstva stanice na Jizerce 
vybočovala přítomnost 4 stu-
dentů parazitologie z brněnské 
Veterinární a farmaceutické 
univerzity. Přijeli zkoumat pa-
razity chytaných ptáků. 
Bohužel pro studenty 
a naštěstí pro ptáky se 
ukázalo, že ptáci v Jizerských 
horách příliš mnoho parazitů 
nemají. Mnoho ptáků bylo 
zcela bez parazitů, na dalších 

byly zjištěny zejména ptakotrudky a péřoví roztoči, méně často všenky 
a klíšťata, pouze jednou pak blecha. 

Celkem bylo okroužkováno pouze 489 jedinců 26 druhů. Nejpočetněji 
chytanými druhy byli budníček menší, červenka obecná a králíček obecný 
těsně stíhaný příbuzným králíčkem ohnivým. Poprvé zde byl chycen 
krahujec obecný. K dalším zajímavým kroužkovaným druhům patří sýc 
rousný nebo cvrčilka zelená. Ve srovnání s předchozími roky byl 
zaznamenán silný pokles okroužkovaných králíčků obecných, pěvušek 
modrých a také lindušek lučních. V případě lindušek byl malý počet 
odchycených ptáků zapříčiněn větrným počasím a tedy sníženou úspěšností 
odchytů, v případě pěvušek již není důvod tak zřejmý. Zajímavé je, že 
zatímco počty králíčků obecných klesly ve srovnání s minulými roky řádově 
ze stovek na desítky (např. oproti roku 2012 takřka na desetinu), počty 
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králíčků ohnivých byly srovnatelné s předchozími roky. Zřejmě se jim 
povedlo lépe načasovat hnízdění v loňském jaru, které bylo velmi studené 
a deštivé. Věřme, že se jedenáctému ročníku bude počasí přát více. 

Na odchytech se podíleli: P. Lumpe, M. Pudil, M. Ticháčková, 
M. Prokopová, J. Sládeček, V. Šťastný, J. Mikšíček, M. Hanzlíková, 
T. Brinke, K. Novotný a I. Svoboda. 

PLu MaP MaT MiP JiSl VoŠ JiM MaH ToB KaN SvI Σ 
budníček menší 20 8 37 10 17 6 22 11 131 
budníček větší 1 1 1 1 1 7 1 13 
cvrčilka zelená 1 1 
čečetka tmavá 1 1 2 1 3 8 
červenka obecná 16 3 25 5 4 3 23 5 84 
drozd zpěvný 3 3 
hýl obecný 1 1 
kos černý 1 1 2 1 1 6 
krahujec obecný 1 1 2 
králíček obecný 1 7 7 14 2 3 11 2 47 
králíček ohnivý 2 10 7 4 4 1 5 2 35 
křivka obecná 7 8 1 16 
lejsek černohlavý 1 1 1 3 
linduška lesní 1 1 
linduška luční 5 4 5 2 2 18 
pěnice černohlavá 2 1 1 2 4 10 
pěnice pokřovní 1 1 1 3 
pěvuška modrá 5 5 12 2 6 1 2 5 7 45 
rehek domácí 1 1 3 1 2 8 
rehek zahradní 1 1 1 3 
střízlík obecný 1 1 1 1 4 
sýc rousný 1 1 
sýkora koňadra 1 1 1 3 
sýkora parukářka 1 1 
sýkora uhelníček 6 1 3 2 12 6 7 2 1 40 
šoupálek 
dlouhoprstý 1 1 2 

64 28 118 39 64 6 5 25 17 82 41 489 
 

Martin Pudil 
 

Nejstarší kroužkovaný je řáb na Českolipsku na vrcholu 
reproduk čních úsp ěchů. 

Jeřábi i přes svou velikost stále žijí pro člověka poměrně skrytým 
způsobem života. Proto je tak zajímavý příběh jednoho jeřába 
z Českolipska. K individuálnímu odlišení jeřábů nám pomáhá jejich barevné 
značení, které má v Evropě přesná pravidla. Každý stát používá kombinaci 
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tří barev na levé noze jako národní kód a pravá noha nese kód unikátní. 
Prvním takto okroužkovaným jeřábem bylo mládě okroužkované 
u Novozámeckého rybníka Lubošem Peškem v červnu 2002, na levé noze 
barevnými kroužky bílá-červená-bílá a na pravé noze měl dlouhý černý 
kroužek s vysílačkou. Bohužel v průběhu let černý kroužek ztratil a před 
dvěma lety ztratil i kroužek hliníkový, a tak v současnosti má pouze tři 
kroužky na levé noze s naší národní kombinací. Díky tomu, že je to jediný 
český jeřáb se ztracenými kroužky, je stále dobře odlišitelný a může dál 
„sbírat“ svá pozorování. Celkem má v databázi (iCORA) asi 80 pozorování, 
z toho okolo 50 záznamů mimo Českou republiku. V Čechách ho pravidelně 
sleduje Pavel Kurka, který i zjistil, že se vrátil a začal pravidelně hnízdit na 
Českolipsku. Loni v létě nás napadlo, že by bylo zajímavé okroužkovat také 
jeho potomka. S radostí jsme zjistili, že mají dvě mláďata, ale tak šikovně 
nám je schovávali až do chvíle, kdy mláďata začala poletovat a nám už za 
nimi nohy nestačily. Jeřábi obvykle snáší dvě vejce, ale ne vždy se jim 
podaří odchovat dvě mláďata. Potřebují najít pro kuřata dostatek potravy, 
zamezit tak případné kompetici a ještě je ochránit před predátory. Odchov 
obou mláďat až do vzletnosti se považuje za úspěch. V roce 2005 byl 
kroužkovaný jeřáb pozorován na tradičním zimovišti ve Španělsku u jezera 

Gallocanta, kam vede migrační trasa dlouhá 1650 kilometrů. Z hnízdiště jsou 
po návratu nakonec dorostenci vyhnáni, aby rodiče mohli znovu zahnízdit. 
Možná i díky zkušenostem staršího jeřába, kterému je už více než 12 let, byl 
pár letos úspěšný. A na polích jsme mohly pozorovat opět čtyřčlennou 
rodinu s dvěma letošními mláďaty, která se začátkem září vydala na svou 
první migrační trasu. Popřejme jim hodně štěstí!        Markéta Ticháčková 
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AKCE PRO VEŘEJNOST – VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2014. 
Vítání pta čího zpěvu v Českém Švýcarsku  – V sobotu 3. května 

2014 v půl sedmé ráno se u Správy NP České Švýcarsko v Krásné Lípě 
sešli dětští i dospělí zájemci o pozorování ptáků. Vzhledem k nepříznivému 
počasí (zima a zataženo) nedosahovala letošní účast zdaleka takových 
počtů jako v minulých letech, přesto však na tuto tradiční akci dorazilo asi 20 
nadšenců, pro které byl jako vždy připraven bohatý program. 

Letošní ročník „Vítání“ byl věnován desátému výročí vyhlášení Ptačí 
oblasti Labské pískovce. Ptačí oblast zahrnuje nejen celé území národního 
parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, část CHKO Lužické hory, 
ale také významné mokřadní biotopy v okolí Velkého rybníka a rybníka 
Světlík nedaleko Krásné Lípy. A právě k Velkému rybníku míří tradičně kroky 
účastníků „ptačí exkurze“. V úvodní části tak Pavel Benda, ředitel Správy NP 
České Švýcarsko, ornitolog a průvodce exkurze v jedné osobě, a Richard 
Nagel, vedoucí oddělení práce s veřejností Správy NP, účastníkům přiblížili 
smysl vyhlášení ptačí oblasti a s využitím vycpanin ze sbírek správ NP 
a CHKO Labské pískovce také představili tzv. prioritní druhy ptačí oblasti, 
kterými jsou sokol stěhovavý, výr velký, chřástal polní a datel černý. Zájemci 
měli také možnost získat zajímavé propagační materiály, včetně nástěnného 
kalendáře věnovaného Ptačí oblasti Labské pískovce, a seznámit se 
s aktuální ornitologickou literaturou. 

Poté se již účastníci vydali na vlastní vycházku. S ohledem na 
nepříznivé počasí se nakonec podařilo zaznamenat jen 29 ptačích druhů 
v celkovém počtu 82 jedinců. K nejzajímavějším údajům patřilo pozorování 
volavky popelavé a ťuhýka obecného. Také letos byla na závěr exkurze 
připravena ukázka odchytu ptáků do ornitologických sítí. Podařilo se odchytit 
celkem tři jedince ve třech druzích – budníčka většího, špačka obecného 
a pěnici hnědokřídlou. Všichni odchycení práci byli úspěšně okroužkováni 
a poté z rukou nejmladších účastníků vypuštěni zpět do volné přírody.  

Vítání ptačího zpěvu v Českém Švýcarsku uspořádala Správa 
národního parku České Švýcarsko ve spolupráci s Českou společností 
ornitologickou a Ornitologickým klubem při Labských pískovcích. 

Richard Nagel, Správa NP České Švýcarsko 
 

Český  svaz ochránců přírody 
Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP „GLOBAL 5OO“ 

STANICE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY CICONIA 
ZO 37/01  ČSOP Ciconia, Máchova 1309, 413 01 Roudnice nad Labem 

____________________________________________________________ 
 

 „Vítání pta čího zpěvu 2014“ – výsledky.  
 

1) Přednáška  v sále galerie moderního umění v Roudnici 
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nad L. se uskutečnila v úterý 29. dubna 2014 od 18:00 hodin v celkové délce 
i s diskuzí 1,5 hodiny. Téma: Naši čápi. Hovořil, digitálními snímky 
a nahrávkami zvuků čápů doprovázel Stanislav Chvapil. 
Účast: 35 osob, z toho 4 děti. Téma vybráno u příležitosti 7. celoevropského 
sčítání čápů bílých a 3. celostátního sčítání čápů černých.  
2) Vycházka  do jarní přírody spojená s poslechem ptačího zpěvu 
a pozorováním ptáků se uskutečnila v sobotu 3. května 2014 od 7:00 hodin 
do 10:00 hodin na trase z Roudnice n. L. přes most do lužního lesa bývalé 
bažantnice u Kyškovic a t. zv. „Kapucínské tůně“. Celková délka trasy cca 
4 km. Účast 20 osob, z toho 6 dětí. Počasí: chladno, v 7:00 hod. +4°C, p řes 
den + 7°C, zataženo. 
Účastníci byli v úvodu informováni o všech věcech daných organizačními 
pokyny ČSO. Bylo připomenuto i letošní sčítání čápů bílých a černých. 
Dokumentační fotografie byly zaslány emailem na sekretariát ČSO v Praze.   
 

Pozorované a slyšené druhy pták ů :  
 66 vlaštovka obecná  4 sýkora koňadra  2 zvonek zelený 
 24 kachna divoká  4 sýkora modřinka  2 konipas bílý 
 12 holub hřivnáč  3 hrdlička zahradní  2 drozd zpěvný 
   9 špaček obecný  3 volavka popelavá  2 šoupálek dlouhoprstý 
   8 kos černý  3 jiřička obecná  1 kukačka obecná 
   6 slavík obecný  3 rorýs obecný  1 červenka obecná 
   5 racek chechtavý  2 pěvuška modrá  1 střízlík obecný 
   5 pěnice černohlavá  2 pěnkava obecná  1 straka obecná 
   4 budníček menší  2 rehek domácí  
 

Celkem 26 druhů ptáků, 177 jedinců. - Nápadný pokles druhové rozmanitosti 
avifauny.  
Na obě akce, uskutečněné k evropskému festivalu „Vítání ptačího zpěvu“, 
byly v Roudnici n. L. vyvěšeny plakáty, informoval o nich městský rozhlas 
a Roudnické noviny.           Stanislav Chvapil 
 

Liberecko  – O víkendu  3. – 4. května  2014 proběhlo Vítání ptačího 
zpěvu v Křižanech na Liberecku. Účastníci se začali scházet v sobotu 
kolem 17:00 hod. Po úvodním slovu následovalo povídání o ptácích a hry 
s ptačí tématikou. Následovalo posezení u ohně s opékáním buřtů. Po celou 
dobu byly nedaleko nataženy 2 sítě a chycení ptáci byli průběžně 
kroužkováni. Některé účastníky od přenocování odradilo počasí, večer odjeli 
a vrátili se opět ráno. Večer jsme se s odvážnými vydali na vycházku za 
chřástalem. Žádného jsme neslyšeli, za to nám poté při sezení u ohně za 
zády houkal puštík. Ráno nás přivítal mrazík a jinovatka. Ale ptáky to od 
zpěvu neodradilo, takže všichni si rádi poseděli u ranního ohýnku, zahřívali 
se a poslouchali ranní chór. Později jsme se vydali na procházku po okolí 
a poslouchali druhy, které jsme neslyšeli u tábořiště. Celkem jsme 
zaznamenali téměř 40 druhů ptáků. 
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V průběhu soboty a neděle se počty návštěvníků neustále měnily. Celkový 
počet včetně dětí byl 60, z toho cca 25 dětí. Odchyceno bylo 11 ex. 7 druhů 
(pěnice slavíková, drozd zpěvný, budníček menší, pěnice černohlavá, hýl 
obecný, sýkora modřinka a strnad obecný).       Martin Pudil 
 

Mělník  – Akce se konala jako tradičně o prvním květnovém víkendu, 
tj. 3. – 4. 5. 2014, od cca 17:00 do cca 12:00 hod. na levém břehu Vltavy 
poblíž obce Hořín. Celkem akci navštívilo 40 lidí, 23 dospělých a 17 dětí. 
Nocovali však pouze 4. 

Průběh akce:  Předpověď počasí nevěstila nic dobrého, přesto podle 
počasí patřilo v tomto roce Vítání k těm nejpovedenějším. Bohužel možnost 
čtyřdenního volna (ve čtvrtek byl státní svátek) způsobila, že lidí bylo večer 
velmi málo. Ráno se stav lidí nezměnil, ostatní účastníci, povětšinou rodiny 
s dětmi, se začali trousit až po 8. hodině. Byly jim předvedeny chycené 
druhy, ukázány sítě a zodpovězena spousta otázek. Počet návštěvníků byl 
slušný, a tak akce neskončila nezdarem, jak by se dalo podle ranního 
naslouchání usuzovat. 

Bylo pozorováno 19 druhů ptáků: 
4:35 – 4:59: slavík obecný, puštík, bažant, drozd, kos, strnad obecný, 
kukačka, pěnice černohlavá, 5:00 – 5:29: pěnkava, strakapoud velký, 
koňadra, 5:30 – 6:00: stehlík, budníček menší, brhlík, špaček, po 6. hod. 
žluva hajní, hřivnáč, poštolka, modřinka. Chyceno a kroužkováno bylo 13 
ptáků v 10 druzích.           Petr Lumpe 
 

Frýdlant v Čechách  – 3. 5. 2014 v době od 7:00 – 8:30 hod. za 
chladného počasí (+5,5°C), ale bez dešt ě, proběhlo Vítání ptačího zpěvu za 
účastí 10 dětí a 9 dospělých osob, kteří slyšeli výrazný zpěv žluvy hajní, dále 
hlasy budníčka menšího, pěnkavy obecné, žluny zelené, pěnice černohlavé, 
viděli větší počet kosů černých, špačků obecných, také sýkory koňadry, 
modřinky, poštolku obecnou s ulovenou kořistí, nad loukou nízko létající 
hejno vlaštovek a jiřiček obecných, které se občas ztrácely v trávě. 
U rozcestí dvou cest u novoměstské silnice, jediném to zarostlém remízku, 
byla natažená odchytová síť, kde uvízl párek sýkor koňader. Prochladlí 
účastníci se po osmé hodině začínají rozcházet. Snad napřesrok budeme 
mít tepleji.            Jiří Hrouzek a Jiří Mikšíček  

 
Duchcov  – V sobotu 10. 5. 2014 proběhlo již sedmé Vítání ptačího 

zpěvu v Duchcově. Vycházka začala tradičně u Sfingového rybníka, 
pokračovala zámeckou zahradou a byla zakončena u Dubského rybníka 
v lužních lesích ukázkou kroužkování ptáků. Dospělí se dozvěděli mnoho 
zajímavých informací z ptačí říše, pro děti byly připraveny soutěže a sladké 
odměny. V závěru všichni dostali propagační materiály ČSO. Letošního 
Vítání se zúčastnilo 9 dospělých a 14 dětí. 
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Kromě toho jsem uskutečnila dvě ornitologické vycházky, 30. 5. pro 
žáky 4. A a 13. 6. pro 4. B, a s žáky 5. B jsme se zapojili do projektu „Jaro 
ožívá“.         Martina Hanzlíková 

 

Česká Lípa  – Vítání se uskutečnilo 11. 5. 2014 mezi 9:00 – 11:30 hod. 
za účasti 25 osob, z toho 15 dětí. Tradiční exkursi do okolí České Lípy 
(oblast Holého vrchu a niva řeky Ploučnice ve směru do místní části Dubice) 

vedl M. Honců. Účastníkům byly 
rozdány propagační materiály zaslané 
ústředím ČSO v Praze. Během 
pochůzky bylo zjištěno 39 druhů ptáků 
v 220 ex. Na kroužkovacím místě 
v Dubici byla provedena ukázka odchytu 
ptáků a kroužkování ptáků realizované 
P. Lumpeem, přitom odchyceno 10 
druhů ptáků v 16 ex. K jednotlivým 
odchyceným druhům byl podán 
podrobný výklad. Okroužkovány byly 
tyto druhy: brhlík lesní 2 ex., budníček 
menší 4 ex., budníček větší 1 ex., 
cvrčilka říční 1 ex., drozd zpěvný 1 ex., 
pěnice slavíková 1M,1F, kos černý 1M, 
pěvuška modrá 2 ex., sýkora koňadra 1 
ex., ledňáček říční 1 ex. 
Nejpozoruhodnější druhy: ledňáček 

říční, slavík obecný, cvrčilka říční, žluva hajní. Nejpočetnější byli rorýsi, 
v hejnech 60 ks. Přehled zjištěných druhů podává přiložená tabulka. 

 
 

15 budníček menší   2 konipas bílý   1 strakapoud velký 
  1 budníček větší 12 kos černý   2 sojka obecná 
  1 brhlík lesní   2 kukačka obecná   5 straka obecná 
  1 cvrčilka říční 10 pěnice černohlavá   5 sýkora koňadra 
  1 čáp bílý   1 pěnice hnědokřídlá   2 sýkora modřinka 
  1 červenka obecná   4 pěnice pokřovní 10 špaček obecný 
10 drozd kvíčala   1 pěnice slavíková   1 volavka popelavá 
  1 drozd zpěvný   5 pěnkava obecná   2 vrána šedá 
  1 holub domácí   1 poštolka obecná 15 vrabec domácí 
  1 holub hřivnáč 2M rehek domácí   5 vlaštovka obecná 
  1 hrdlička zahradní 2M rehek zahradní   1 zvonohlík zahradní 
10 jiřička obecná 60 rorýs obecný   3 zvonek zelený 
 7M,1F,  8 juv.   
kachna divoká 

  3 slavík obecný   2 žluva hajní 

    Celkem: 220 ptáků 39 druhů 
 

Miroslav Honců 
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TERMÍNY PODZIMNÍCH AKCÍ  
 
 

EVROPSKÝ FESTIVAL PTACTVA 2014. 
• Mělník  – Sraz v sobotu 4. 10. v 8:00 hod. před budovou Mělnického 
muzea na náměstí Míru hned vedle radnice. Nenáročná trasa vycházky 
povede přes Hořínský park a zdymadlo, dál po cyklostezce k Vltavě, kde 
bude připravena ukázka kroužkování ptáků. Délka trasy cca 4 km. Vede: 
Petr Lumpe (tel: 728 148 417) e-mail: lumpe@muzeum-melnik.cz. 

 

• Roudnice nad Labem  – 

 

• Liberecko  – Sraz v neděli 5. 10. v 8:30 na nádraží ČD v Černousích 
(spoj odjíždí z Liberce v 7:33). Na programu vycházka nivou Smědé, 
v případě vhodného počasí proběhne ukázka odchytů a kroužkování. 
Pořádá ČSO ve spolupráci se Severočeským muzeem. Vede: Martin Pudil 
(tel.: 732 716 726, e-mail: martin.pudil@muzeumlb). 
 

 

• Česká Lípa  – Sraz účastníků 5. 10. 2014 v 9:00 hod. před budovou 
muzea v České Lípě, náměstí Osvobození 297. Trasa vycházky vede 
tradičně pod Holý vrch a podél řeky Ploučnice do Dubice. Exkursi vede 
M. Honců za účasti T. Kaiserové z Ekoporadny Orsej. V Dubici proběhne 
ukázka odchytu ptáků do ornitologických sítí a kroužkování pod vedením 
P. Lumpeho. Kontakt: M. Honců 731 484 907. 
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• 33. Aktiv spolupracovník ů kroužkovací stanice N. muzea  – Jednání 
bude zahájeno v sobotu 1. listopadu v 9:30 hod. na zámku v Kostelci nad 
Černými Lesy.  Na pořadu budou aktuální otázky v kroužkovací činnosti, 
zprávy o výsledcích kroužkovacích akcí, o činnosti specializovaných skupin 
i výsledcích práce jednotlivých kroužkovatelů v roce 2014. Program aktivu 
bude uveřejněn do 24. října 2014 na www.czechringing.com 
 

• Členská sch ůze ČSO se uskuteční v sobotu 22. 11. 2014 od 10:00 do 
18:00 hodin v Muzeu města Ústí nad Labem a bude schůzí volební. Na 
neděli se připravuje exkurse v závislosti na výskytu ptáků. Program schůze  
bude výbor upřesovat, sledujte prosím www.birdlife.cz 

 
Knihy 

 

Tento průvodci zahrnuje všechny druhy, které při 
svých toulkách přírodou můžete pozorovat a které 
možná budete chtít identifikovat. Názorné a krásné 
barevné fotografie a přehledné informativní texty 
obsahují vše podstatné pro to, abyste druhy ptáků 
uměli určit. Praktický příruční formát a odolný obal 
jsou ideální k tomu, abyste si knihu brali s sebou na 
procházky do přírody. 
Titul: PRŮVODCE PŘÍRODOU – PTÁCI. 
Autor: LANG Angelika 
Překlad: MOTYČKA Vladimír 
Nakladatel: SVOJTKA;  Vyšlo: 7/2013 
Cena: 242.- Kč; Formát: 111x192 mm, brožovaná bez 
přebalu, 256 stran, ISBN: 978-80-256-1058-9 
 

S ptačím zpěvem se setkáváme 
všude, ať už žijeme na venkově 
nebo ve městě. Ale jak podle 
hlasu poznáme, o který druh jde? 
Na přiloženém CD v publ. Ptáci  
najdeme 96 hlasů běžných ptáků, 
v publ. Ptáci našich les ů 
a zahrad  80 hlasů ptáků. Dále 
nám pomohou na 64 stranách 
barevné fotografie jednotlivých 
druhů a veškeré informace o jejich 
zvycích, rozšíření, nárocích na 
potravu, způsobu hnízdění a hla-

sových projevech, s jejichž pomocí vstoupíme do tajuplného světa opeřenců. 
Auto ři: JÄNNES Hannu, ROBERTS Owen,  překlad: VLČKOVÁ J., 
Cena: 206.-kč  – Ptáci;      ISBN: 978-80-7362-913-7 

224.-kč  – Ptáci našich lesů a zahrad; ISBN: 978-80-7466-255-3 
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PŘÍTEL PĚVCŮ – aneb: Milovník pták ů 
zpěvavých . sepsal A. Horák. 

„Navedení, jak nejoblíbenější domácí, jakož i cizí 
zpěvné ptáky chovati a pěstovati dlužno, též jak 
lze je chytit, krotit, léčit, plemenit, učit mluvit 
a konečně vycpávat“. 
Odchytu, chovu a nemocem je věnováno 43 
stran, na 90 stranách je přehled domácích pěvců, 
30 stran je věnováno cizokrajným druhům a 14 
stran je zevrubně věnováno preparaci. 
Kniha nemá ani tak odborný charakter, svou 
formou je určená spíš k popularizaci chovu 
ptactva. Použitá „systematika“ a názvosloví ptáků 
je zajímavým pohledem na svou dobu, resp. na 
znalosti autora. Do skupiny skřivanů řadí lindušky, 
např.: Linduška horní – Sněhule, Alauda alpestris, 

Linduška lesní - Alauda trivialis, Linduška luční – Alauda [Anthus] pratensis atd., mezi 
drozdy řadí Rákosníka velkého – Turdus arundinaceus a Turdus torquatus je Kos 
turecký. U druhů patřících mezi pěnicovité autor použil složených názvů: Pěnice 
černohlavá – Sylvia [Motacilla] atricapilla, Pěnice zahradní – Sylvia cinerea, Motacilla 
hortensis, Pěnice popelavá – Motacilla sylvia, Pěnice pokřovní – Sylvia [Motacilla] 
curruca, Rehek domácí – Sylvia titys, Rehek zahradní - Sylvia [Motacilla] phoenicura, 
Pěnice modrá – Sylvia [Motacilla] modularis, (nebo také Accentor modularis,) 
Sedmihlásek – Sylvia, Motacilla hypolais, Budníček větší – Sylvia fitis, Střízlík – Sylvia, 
Motacilla troglodytes parvulus. Vzpomněl jsem si na poznámku autora publikace 
„PAMĚTI BRNĚNSKÉHO PTÁČNÍKA“ A. Procházky: „… autority ... diktovaly nepsané zákony 
odbornosti, a jejich diktát ve smyslu odborném byl bezvýhradně přijímán.“    

Nakladatelství Alois Hynek, knihkupec v Praze; tiskem J. Rokyty ve Slaném; II. rozmnožené vydání 

Brožovaná vazba, 136 × 194 mm, 179 stran, Rok vydání: 1882, česky         info připravil I. Svoboda 
 
 

 
 

Obálka: Rodinka čápů bílých v Jablonném v Podještědí 9. 7. 2010; foto: S. Chvapil 
        

KKKKKKKKOOOOOOOOMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍČČČČČČČČEEEEEEEEKKKKKKKK - ZPRAVODAJ SEVEROČESKÉ POBOČKY ČESKÉ 

SPOLEČNOSTI ORNITOLOGICKÉ – pobočného spolku. Vydává SčP 
ČSO jako informační zpravodaj pro vnitřní potřebu svých členů 
v nákladu 140 výtisků form. A5. Příspěvky posílejte el. poštou do 
redakce na zpr.sepo-cso@tiscali.cz,  nebo listovní zásilku na 
Regionální muzeum Mělník, 276 01 Mělník, nám. Míru č. 54 ( na 
� s pozn.:Ornitologie) nebo regionální kontaktní adresy pobočky. 
Tisk č.20:  Regionální muzeum M ělník. 

Navštivte: www.cso-severoceskapobocka.is.cz;      Příspěvky:  cso.severnicechy@seznam.cz  
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