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ÚVODEM. 
  

 Letošní rok proběhl ve znamení dvou velkých přírodních výkyvů. Sucho, které zatěžuje 
dění v přírodě již několik let, bylo doplněno na jaře pokračující kůrovcovou kalamitou, a na 
podzim extrémními počty hrabošů polních, které naše území na severu Čech naštěstí 
nezasáhly. Výskyty hrabošů byly územě dobře poznatelné i podle úspěšnosti hnízdění dravců 
a sov, kterým se dařilo zejména na Moravě. Kůrovcová kalamita se nadále projevuje 
razantním úbytkem smrkových lesních porostů, které mizí rychlým tempem, což ptákům ubírá 
jejich přirozené prostředí (sovy, šplhavci, pěvci), a to i v chráněných územích. Snad nyní, kdy 
už je zřejmé, že kůrovec se zastavit nedá, zůstanou některé suché porosty zachovány pro 
přirozenou obnovu. 
 Severočeská pobočka získala za poslední rok, tj. od 1. 9. 2018, celkem 22 nových 
členů z různých koutů severních a středních Čech, takže členská základna se utěšeně 
rozrůstá. A co nás čeká v příštím roce? Pravděpodobně účast na mapování ptáků v ptačích 
oblastech, což je trochu složitější kauza, která bude koordinována ze sekretariátu ČSO, za 
podpory regionálních poboček, dále se může kdokoliv ucházet o malé členské granty, které je 
možné podávat v průběhu celého roku, a již za chvíli, 10. – 12. ledna 2020, nás čeká 
krmítkování - hodinové sčítání ptáků na krmítkách, neboli Ptačí hodinka. Podrobnosti nejen 
k této poslední akci najdete na webu ČSO: https://www.birdlife.cz.  
 A co nás čeká nejdříve? Schůze SčP ČSO v sobotu 7. 12. 2019 v Doksech na Správě 
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (Komenského 48), kousek pod náměstím Republiky. 

 Petr Lumpe 

 

https://www.birdlife.cz/
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JARNÍ MONITORING JEŘÁBA POPELAVÉHO NA ČESKOLIPSKU. 
 

 Ve dnech 22. 3. – 23. 3. 2019 se uskutečnil monitoring jeřába 
popelavého na rybnících Českolipska. Účastníci setkání se sešli na terénní 
stanici Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj v NPR Břehyně-Pecopala. Ve 
večerních hodinách 22. 3. 2019 se uskutečnily následující přednášky: 
 R. Kopecký: O koze ralské. 
 R. Kopecký: Jeřábí tajemství. 
 Z. Veselý: Jeřáb černokrký. 
 M. Honců: Kv. Hlávka: Nález uhynulého jeřába popelavého. 
 K. Šrubař: Cesta do Ekvádoru. 
O koze ralské. V září 2018 byl zjištěn při kontrole hnízda výrů na úpatí 
Ralska v pískovcových Vranovských skalách - tahr himalájský. Zvíře 
pozorovalo několik lidí (J. Andreska, M. Honců, P. Kurka, R. Kopecký) 
správnou determinaci provedl R Kopecký podle fotek i videa až teprve doma. 
Dlouho jsme byli na pochybách, jak se sem toto zvíře dostalo. Asi po 
4 měsících dohadů a pátrání se podařilo zjistit že tahr utekl z místní 
Ploužnické bažantnice. 
Jeřábí tajemství. Jde o jeřába, který se v prostředí Břehyňského rybníka na 
rašeliništi natíral bahnem. Není to zřejmě ojedinělá záležitost, občas 
potkáme jeřáby, kteří jsou zbarveni rezavě nebo tmavě. Proč se jeřábi 
natírají rašelinou či bahnem se dosud nepodařilo uspokojivě vysvětlit.  
Jeřáb černokrký je nejbližším příbuzným našeho jeřába popelavého. Po asi 
půlletém studiu tohoto druhu žijícího v Tibetu a Číně v nadm. v. přes 4000 m 
přišel autor se zpracovanou informací o životě druhu, který se na území ČR 
vyskytuje ve 2 zoologických zahradách. 
Nález uhynulého jeřába popelavého. Jeřáb vletěl 18. 2. 2019 v mlze do 
drátů elektrického vedení nedaleko osady Čapí dvory v soustavě Holanských 
rybníků. Kadáver nalezl Kv. Hlávka a předal k preparaci do VMG v Č. Lípě. 
Cesta do Ekvádoru. Informace z cesty K. Šrubaře z r. 2017 do Venezuely 
a Ekvádoru. Přednáška o Venezuele byla prezentovaná 8. 12. 2017 na 
schůzi SpCSO v Doksech, její pokračování, seznámení s přírodním 
bohatstvím Ekvádoru, jsme absolvovali nyní. 
  

 V sobotu ráno 23. 3. 2017 proběhlo fotografování účastníků 
a stanovení tras jednotlivým týmům. Na společné fotografii účastníci 
monitoringu (zleva doprava): 
Jiří Šťastný, Kamil Šrubař, Zdeněk Šanc, Pavel Kurka, Zdeněk Veselý, 
Lenka Jeřábková, Miroslav Honců, Robert Kopecký, Alexandr Vondra, David 
Šanc, Jiří Brožek, Petr Lumpe, Markéta Ticháčková (foto P. Kurka). 
Pátečního setkání se ještě zúčastnili Jan Andreska s Alešem Duškem, 
resp. Květoslav Hlávka, kteří po přednáškách museli odjet.  
 

 Monitoringu se zúčastnilo 13 pozorovatelů. Bylo vytvořeno 
7 průzkumných týmů (1 - 3 členných). Celkem bylo zjištěno cca 85 ex. jeřábů 
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popelavých, z toho je asi 23 párů. Kroužky nebyly zjištěny. Mimo 
Českolipsko byl navštíven rybník Chmelař v Úštěku, v jehož okolí byly 
zjištěny 2 páry jeřábů. Některé páry začínaly hnízdit (zjištěn jen 1 ex. z páru), 
jiné byly zastiženy v okolí rybníků či na okolních polích. Pozoruhodná byla 
skupina 29 ptáků na Novozámeckém rybníce (stejně početná skupina zde 
byla zjištěna loni i předloni) rovněž blíže nespecifikována zůstala skupina 
4 jeřábů, která se přemisťovala od Heřmanického r. k Brenné, nejasná je 
příslušnost 6 ex. jeřábů na Mlýnském vršku u Heřmaniček. Tradiční 
shromaždiště nebyla obsazena. 

zpracoval Miroslav Honců 
 

VÝSLEDKY MONITORINGU VYBRANÝCH PTAČÍCH DRUHŮ 
 V PTAČÍ OBLASTI LABSKÉ PÍSKOVCE (NATURA 2000) 

 

V roce 2019 byly cíleně monitorovány následující druhy – sokol stěhovavý, 
výr velký a datel černý společně se žlunou šedou.  
 

Sokol stěhovavý - v tomto roce bylo nalezeno celkem 11 obsazených teritorií 
– 8 hnízdění bylo úspěšných, z nichž bylo vyvedeno 22 mláďat (1 x 4, 5 x 3, 
1 x 2, 1 x 1) a 2 hnízdění byla neúspěšná. Jeden pár obsadil teritorium, ale 
hnízdění se nepodařilo prokázat.  
 

Výr velký - bylo identifikováno celkem 14 obsazených lokalit, resp. teritorií. 
Vzhledem k časové náročnosti vyhledávání obsazených teritorií je možné, že 
některé lokality nebyly nalezeny, či potvrzeny. Lze předpokládat, že část 
teritorií, která jsou vykázána jako negativní, byla ve skutečnosti obsazena. 
Na území jsou stále ještě poměrně rozsáhlá území, na nichž zatím výr 
aktuálně prokázán nebyl či byl zaznamenán jen nepravidelně nebo 
historicky. Jedná se zejména o oblast Mikulášovicka a levobřežní části ptačí 
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oblasti (myšleno od řeky Labe). Problémem zůstává dohledávání hnízd, 
neboť v tomto terénu je to mimořádně obtížné a extrémně časově náročné. 
Také hnízdní úspěšnost, vzhledem k úživnosti a predačnímu tlaku bude 
zřejmě velmi nízká. Z výše uvedeného důvodu potvrzujeme naši domněnku 
o počtu odhadovaných výřích teritorií v Ptačí oblasti Labské pískovce na 20 
až 25. 
 

Datel černý a žluna šedá – monitoring byl prováděn dvěma způsoby – první - 
na dlouhodobě vytyčených a stabilních liniích (celkem 5 linií) a ten pak byl 
doplněn sběrem informací od spolupracovníků a zpravodajů, zejména od 
pracovníků Lesní správy národního parku. 
Celkem bylo zjištěno 108 obsazených teritorií datla černého a 12 
obsazených teritorií žluny šedé. 

Pavel Benda 
 

SUCHO, SUCHO A ZASE SUCHO. 
 

 Poslední roky jedno z nejfrekventovanějších slov v médiích a kupodivu 
i v hospodách. Velký úbytek (prozatím snad nemůžeme říci nedostatek) vody 
samozřejmě nedopadá jen na člověka, ale docela zásadně i na přírodu. 
Severozápadní Čechy navíc patří v posledních letech mezi oblasti s výrazně 
podprůměrnými srážkami, a tak je nasnadě, že to zdejší krajinu muselo už 
docela značně poznamenat. Jelikož se s Martinou pohybujeme především 
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na severočeských výsypkách, dokážeme asi nejlépe zhodnotit vliv sucha na 
těchto specifických územích. Specifických především v souvislosti s vodou.  
 Na výsypkách nalezneme v podstatě pouze menší a mělké nádrže, 
které jsou (až na jednotlivé výjimky) právě na letních dešťových nebo 
zimních sněhových srážkách absolutně závislé. Zvláště poslední dva teplé 
a suché roky změnily většinu místních vodních nádrží na „rozkvetlé louky“. 
Je sice zajímavé a z hlediska botaniky dokonce poučné, projít se suchou 
nohou po dně téměř všech tůněk a rybníčků, kde za normálního stavu běžně 
plavou různé kachny a husy, ale na druhou stranu je to právě bez těch 
kachen a hus tak nějak smutnější. Všelijaké štěbetání a kejhání vodní 
„drůbeže“ je zvuková kulisa, kterou člověk většinou ani nevnímá. Až jednoho 
dne nastane ticho. Teprve pak si uvědomí, že i „obyčejné“ a běžně hnízdící 
druhy, jako je kachna divoká, husa velká, lyska černá nebo potápka malá do 
ptačí rodiny na výsypkách jednoznačně patří a bez nich to prostě nějak není 
ono. Nezbývá než doufat, že zima nadělí hromady sněhu, jaro pořádné 
deště a z vodních nádrží na výsypkách se opět bude ozývat štěbetání 
a kejhání…                Pavel Vít. 

 

JAK JSEM ZAČALA OBJEVOVAT KOUZLA ORNITOLOGIE. 
 

 V letošním roce jsem měla to štěstí, že jsem se mohla zúčastnit 
Základního kurzu určování ptáků, který organizovala ČSO. Ráda bych tedy 
něco o těchto čtyřech báječně strávených měsících napsala a také bych 
ráda napsala něco o tom, jak jsem se vůbec k ornitologii dostala a co mě do 
úžasného světa ptáků přivedlo. 
 K přírodě jako takové jsem cítila silný vztah už od dětství. 
Prolistovávala jsem všechny možné knížky a encyklopedie a venku jsem 
každou chvíli držela v ruce nějakého toho hmyzáka, žábu, ještěrku nebo 
hada. Pak mě ale do spárů uchvátily všechny možné školy a na poznávání 
přírody nebo jakékoli další koníčky najednou nezbývalo mnoho času. 
Konečně před cca dvěma lety jsem se ke svému zájmu o přírodu intenzivněji 
vrátila, a když jsem se tak zaobírala myšlenkou, do které oblasti biologie 
bych chtěla více proniknout, napadlo mě, že by mě „ASI BAVILI PTÁCI“. 
Začala jsem na tom tedy pomalu pracovat. Založila jsem si ptačí sešit (teď 
už mám „Ptačí sešit č. 2“) a začala jsem si hledat informace o běžných 
druzích, které jsem znala, ale toužila jsem se o nich dozvědět víc, pokud 
možno všechno. Snažila jsem se naučit druhy nové a vytrácela jsem se 
z domu na své první ornitologické vycházky, které mne naplňovaly 
vzrušením, když jsem v Českém ráji u rybníka uslyšela a uviděla dvojici 
jeřábů, i zklamáním, když kolem mě něco proletělo a já nebyla schopná určit, 
co to tak asi bylo. Z knihovny jsem si přivlekla Obecnou ornitologii od pana 
Veselovského, kterou jsem hned vzápětí zkoušela sehnat, ale neměla jsem 
úspěch. (Pořád tu knížku nemám!) V knihovně jsem také na burze objevila 



KOMINÍČEK Č.30 –  LISTOPAD 2019 

_______________________________________________________________________________________________ 

7 

 

Ptačí svět a nadšená z takového objevu jsem si ho odvlekla domů. To byl 
poklad! Zjistila jsem, že existuje časopis jen o ptácích a také jsem se přes 
něj dostala k ČSO. Tam se mi otevřela další spousta možností. V zimě jsem 
začala rozmazlovat ptáky na krmítku a těšila jsem se, jak se zapojím do 
lednového sčítání. Vysedávala jsem u okna a čekala, co přiletí. Když se mi 
zastavili na krmítku dva stehlíci, trojice hýlů a čtyři dlasci, můj pocit štěstí byl 
nepopsatelný. Okolo krmítka mi také prosvištěl krahujec, z čehož jsem byla 
naprosto unešená. Když to samé zopakoval letos v létě okolo klece s mými 
papoušky, už mi tak úžasný nepřišel.  Zamířila jsem také na festival 
ptactva k Píseckým rybníkům, kde jsem se poprvé setkala s Kubou 
Hlaváčkem, na kterého jsem se navěsila s několika asi hloupými dotazy. 
Fascinovaně jsem civěla na ukázku kroužkování, kterou Kuba pro účastníky 
připravil, a zatoužila se to také někdy naučit. Chtěla jsem poznat okolo ptáků 
všechno a také někoho, kdo by mne to „všechno“ naučil. 
 Následně jsem se rozhodla pro členství v ČSO a tam se najednou 
objevila ta možnost přihlásit se do zmíněného kurzu. Dlouho jsem váhala, 
protože jsem si nebyla jistá, jestli to časově zvládnu, program zněl docela 
náročně. Ale takovou šanci – konečně se něco dozvědět, posunout se dál 
a poznat další ornitology – to jsem si prostě nemohla nechat ujít. Přihlásila 

jsem se, moc jsem se těšila a odjela na první setkání do Prahy. První večer 
byl pojatý hlavně seznamovacím způsobem, kdy se nás pětadvacet 
účastníků především navzájem okukovalo. Představil se nám sympaťák 
Ondra Belfín, který nás měl celým kurzem provádět, a pak jsme se pustili do 
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seznamovací aktivity. Na prvním setkání byl také Zdeněk Vermouzek, a když 
jsem se k němu v rámci povídací aktivity dostala, byla jsem z něj tak 
vykulená, že jsem ani nevěděla, na co se ho zeptat. Po setmění jsme vyrazili 
na chvíli ven do Stromovky, jestli tam někde nepotkáme puštíka. Nikdy 
v životě jsem žádnou sovu neviděla ani neslyšela, tak jsem se moc těšila, ale 
vzápětí jsem byla značně zklamaná, protože pod námi ve městě byla zrovna 
pouť, a i když bylo okolo desáté hodiny večer, pořád se odtamtud linul 
výrazný kravál. Říkala jsem si, že tedy máme po puštíkovi, ale i tak jsme 
zkusili sovu přilákat na nahrávku. A puštík se ozval! Hledal nás a do 
pouťového ruchu houkal jako šílený. Hned na samém začátku kurzu takový 
skvělý zážitek! Druhý den jsme už vyrazili do terénu od samého rána a já 
mohla pomalu začít poznávat život ornitologa. Vstávala jsem brzo, od 
kamarádky, která mi poskytla nocleh, jsem běžela na první ranní metro. 
Konec března, zima jako v morně, pára od pusy. Nikde nikdo, jenom na 
lampě v ulici seděl kos a spokojeně si vyřvával do ranního ticha. Aby nás 
Ondra moc nevyděsil, začali jsme zlehka ve městě holuby, holuby hřivnáči, 
kosy, hrdličkami a sýkorkami. Následně jsme se odebrali do Stromovky 
a pak k Vltavě, kde už na nás čekalo druhů víc a já jsem si marně snažila 
nacpat do hlavy třeba to, jak že to zpívá jaký šoupálek. V neděli jsme 
metrem odfičeli ke Krčskému lesu, kde se v podobně tmavém, mlhavém 
a zmrzlém ránu jako bylo to sobotní, zjevil i druhý vedoucí kurzu – Kuba 
Hlaváček. Kluci nás rozdělené na dvě skupinky vodili po lese a ochotně 
všechno znovu a znovu vysvětlovali, znovu a znovu ukazovali. Obohacovali 
nás o své zkušenosti a na nahrávku nám nalákali třeba krásného králíčka 
ohnivého. Po této části kurzu jsme za své oblíbené druhy automaticky přijali 
budníčka menšího a holuba hřivnáče, protože to byli skoro jediní ptáci, které 
jsme se o tomto víkendu naučili poznat podle zpěvu a také proto, že Ondra 
prohlásil něco ve smyslu, že komu nezůstane v hlavě budníček a hřivnáč, 
nemá mu snad ani chodit na oči.   

Za měsíc bylo další setkání tentokrát 
v Josefově. Naivně jsem si myslela, jaké už 
bude venku teplo, takže jsem tam jela poněkud 
na lehko. Ornitologické vstávání ve 3:50 mě 
opět ubezpečilo, že ptáci jsou pro mne ta 
správná volba, když jsem kvůli nim schopná 
takhle brzo vstát a neremcat u toho. Také jsem 
zjistila, že duben ve čtyři ráno umí být docela 
nepříjemně studený. Byla jsem jak rampouch. 
Ten víkend jsem zažila spoustu nového, co 
jsem předtím nikdy neslyšela a neviděla. 
Vodoušové, rybáci, racci, kulíci, neoblíbené, 
ale krásné husice nilské. Zjistila jsem, že 
existuje ptáček cvrčilka, a že to, co se line 
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z houští, je její zpěv a ne nějaký hmyzák. Slyšela jsem zpívat slavíky, 
dozvěděla se, co jsou vlastně bahňáci a že nejvíc budu bojovat s dravci – 
všichni mi prostě přišli stejní. Mohla jsem se namlsat pohledem do 
stativového dalekohledu a v rámci ukázky kroužkování, které nám Kuba 
předvedl, jsem zblízka mohla objevovat několik moc pěkných druhů ptáků. 
Zavítali jsme také k Rozkoši, kde jsme mohli vidět kulíka a pisíka a kluci 
objevili dokonce rybáka dlouhoocasého. Sledovali jsme, jak kluci vzrušeně 
pobíhají po molu, hledají rybáka ve stativáku a zuřivě listují Svenssonem. 
Rybák se mezitím – na rozdíl od kluků naprosto nevzrušeně - kýval na bójce, 

a když se rozhodl protáhnout si perutě nad Rozkoší, zvěčnil ho Ondra na 
několika snímcích. Ve stativáku jsme pozorovali veliké hejno racků 
chechtavých a od Kuby jsme dostali úkol, najít mezi nimi dva racky 
černohlavé. Nebylo to vůbec jednoduché, ale tak dlouho jsme trpělivě hledali 
a vzájemně si radili, až jsme je snad všichni objevili. Dubnový víkend jsem 
odnesla rýmou jako trám, Josefovské počasí jsem opravdu podcenila. Ale 
čert vem nějakou rýmu, poznat Josefovské louky a jejich ptačí obyvatelstvo 
bylo skvělé. 
 V květnu nás čekalo Třeboňsko. Trochu jsem se dopředu obávala, 
protože jsem dobře věděla, že druhy, které se zdržují u vody, nebudu vůbec 
znát. Moje ornitologické znalosti se v této oblasti zatím rovnaly pouhému 
„hele, kachna!“ Obešli jsme místní rybníky a já se poprvé seznámila 
s hoholy, poláky a potápkami. V tyto dny nás také přijela navštívit Česká 
televize a udělala s námi pár záběrů pro pořad „Chcete mě“. Reportéři se 
s námi nezdrželi moc dlouho, takže jsme z natáčení měli spíše rozporuplné 
pocity, ale výsledná reportáž se – dle mého – docela povedla. Než se 
setmělo v lese, stáli jsme trpělivě s hlavami zvednutými k nebi a čekali jsme, 
jestli sluka ještě jednou obkrouží svůj rajón. V úplně nočním lese jsme pak 
slyšeli houkat sýce rousné. U vody na nás čekali kolpíci, husice liščí, 
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potápka malá, potápka roháč, 
která dělala taxi svým mladým, 
strnulý kvakoš noční nebo 
majestátní orel mořský. A také 
jedna kachna, která seděla na 
hnízdě a ani se nehnula, dokud 
se na ni ta parta začínajících 
ptáčkařů dostatečně nevy-
nadívá. 
 Na poslední setkání jsem 
se také těšila, ale jela jsem tam 
trochu posmutnělá, že už to 
všechno končí. Byli jsme 

v červnu na Šumavě. Čekali tam na nás další opeřenci, které jsme ještě 
vůbec neznali. V noci byli slyšet skřivani lesní a chřástal polní. Zdeněk nám 
za jednoho parného odpoledne udělal přednášku o tom, jak všelijak se 
můžeme zapojit do činností ČSO a v místě ubytování jsme si také 
vyzkoušeli, jak se provádí LSD. Do chvíle, než nás rozehnaly bouřkové 
mraky. Poslední večer jsme si udělali táborák a od kluků jsme obdrželi 
krásné certifikáty o tom, že jsme kurz absolvovali. Jakoby se s námi kurz 
chtěl rozloučit s plnou parádou nebo jestli nás chtěl ještě jednou ubezpečit 
v tom, že se opravdu chceme vydat po dalších stopách ornitologie. 
(Pochybuju, že někdo nechtěl.) Takže se nám ukázal datlík tříprstý, objevili 
jsme kukaččí mládě v konipasím hnízdě. Na samém konci kurzu jsme jeli 
pozorovat budníčka zeleného. Podle vyprávění o tomto budníčkovi jsem 
očekávala, že se tento ptáček bude pohybovat někde čistě v přírodě, a že 
bude dosti plachý. Milý budníček si asi pohodářsky seděl na židli v poněkud 
zaharašeném dvoře a sem tam si zaletěl do břízy, aby se jako neřeklo. Jak 
jsme na něj tak hleděli do výšky mezi březové větve, spatřili jsme na obloze 
ještě dravce a kluci následně zjistili, že je to orlík krátkoprstý.  
 Naši kluci – tím myslím Ondru s Kubou – byli tak skvělí, že nám 
v rámci kurzu zajistili i vycházky s dalšími ornitology. Někdo mohl vyrazit na 
Divokou Šárku, někdo do Hostivic, někdo na Žabakor. Já jsem takhle mohla 
poznat Martina Pudila, který nás provedl okolo rybníků v Manušicích a chytil 
pro nás pár ptáčků včetně ledňáčka. Nebo pana Kverka, který nám zase 
ukázal Slavičí háj a spoustu nám toho o něm navykládal. Osobnost pana 
Kverka nás všechny vyloženě dostala. Měl neustále o čem povídat a my 
bychom poslouchali, poslouchali a poslouchali. 
 Ráda bych Ondrovi, Kubovi a Zdeňkovi vzkázala ještě jedno velké 
poděkování za to, s jakou trpělivostí odpovídali na všechny naše otázky, jak 
neúnavně se nám věnovali opravdu doslova „od rána do večera“, vždycky 
byli milí a příjemní a podělili se s námi o množství ze svých vlastních 
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ornitologických zkušeností, které jsou samozřejmě pro ornitologa 
začátečníka nesmírně cenné. Děkujeme! 

Jana Řípová, foto: Ondřej Belfín 
 

PĚVUŠKA PODHORNÍ (PRUNELLA COLLARIS) NA KLÍČI 

V LUŽICKÝCH HORÁCH. JSOU DVA ZÁZNAMY 

NÁZNAKEM MOŽNÉHO HNÍZDĚNÍ? 
 

Úvod. Kopec Klíč (759 m n. m.) je vulkanického původu a současně 
nejvyšším bodem geomorfologického okrsku Klíčská hornatina. [1] Možnou 
souvislost zaznamenaného výskytu pěvušky podhorní na Klíči 
s krkonošskými hnízdišti lze dovodit i geomorfologickou propojeností 
Krkonoš a Lužických hor, oba celky spadající spolu s několika dalšími (např. 
Jizerské hory) pod Krkonošskou podsoustavu. [1] 
 

Pěvuška podhorní pravidelně hnízdí, a to v relativně větším počtu zhruba 
20 párů, pouze v Krkonoších (včetně polského území). 
Občasné hnízdění nebo pravidelný výskyt v hnízdní době je znám také 
z Hrubého Jeseníku a Krušných hor. 
Ojedinělé zahnízdění bylo zaznamenáno na Králickém Sněžníku. 

Hnízdění lze předpokládat také na Šumavě, podle prokázaného hnízdění na 
bavorské straně. (Kučera, Vodák in [5]). 
Několik málo letních výskytů pravděpodobně nehnízdících ptáků včetně 
mimohnízdních výskytů bylo zaznamenáno z některých dalších míst ČR. [4] 

 

Pěvuška podhorní je spíše stálá nebo přelétavá v závislosti na průběhu 
počasí. Opouštění hnízdišť probíhá zřejmě v září do počátku října. [5] 

(V zasněžených Krkonoších jsem 17. 2. 1999 pozoroval 2 pěvušky podhorní 
v prostorách před vchodem do budovy nové Labské boudy, která v tom roce 
byla již dva roky uzavřená.) 
Samci se objevují na hnízdišti převážně od 3. dekády března do 
2. dekády dubna, samice přilétají poněkud později začátkem května. [5] 

 

Vlastní pozorování. 
Pěvušku podhorní jsem pozoroval 5. května 2007 kolem 16:00 na skalnatém 
vrcholu Klíče na vzdálenost asi 10m. Tak jak je u tohoto druhu obvyklé, 
nebyla plachá, ale kvůli silnému větru asi po 5 minutách poodlétla někam do 
závětří. V tom roce jsem stále ještě fotil na analogový záznam a fotoaparát 
nebýval pokaždé pohotově po ruce. Záměna vyloučena, tento druh jsem již 
před tímto rokem vícekrát pozoroval nejen v Krkonoších, ale hlavně ve 
Vysokých a Západních Tatrách a také v Alpách. 
Výjimečnost tohoto pozorování jsem si sice uvědomoval, ale jelikož toulání 
terénem zvítězilo nad sepisováním, zůstalo u pouhého záznamu v databázi 
České společnosti ornitologické. Předsevzetí, že se na ověření výskytu 
tohoto druhu více zaměřím hned v následujícím roce, bylo nakonec také 
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zapomenuto. Teprve až letošní, v pořadí druhý doložený záznam na Klíči, 
autor G. Kühnel, byl impulsem k sepsání této zprávy. 
 

Převzaté pozorování. 
Gerold Kühnel (Naturschutzzentrum "Zittauer Gebirge", Zittau) mě dal 
souhlas ke zveřejnění v naší databázi a v e:mailu píše: „31. 10. 2019 jsem 
pozoroval pěvušku podhorní (Prunella collaris) přímo na skalnatém vrcholku 
Klíče v Lužických horách. Podmínky pozorování byly velmi dobré za 
slunečného počasí kolem poledne. Nebyla plachá a udržovala vzdálenost až 
10 metrů. Mohl jsem ji sledovat asi 5 minut na vrcholcích útesů. Nemám 
důkaz prostřednictvím fotografie. Pěvušku znám z pozorování na důlních 
budovách a na čerpacích stanicích v Alpách.“ [3] 

 

Závěr. 
Květnový záznam (2007) mohl být samozřejmě „pouhým“ opožděným tahem 
jedince na tradiční krkonošská hnízdiště popřípadě mimohnízdním výskytem. 
Rovněž tak pozorování z konce října (2019) můžeme zahrnout také do 
„pouhého“ počátku podzimního tahu z krkonošských hnízdišť. Nicméně 
nelze vyloučit, že oba záznamy jsou náznakem možného hnízdění na této 
lokalitě. Odpověď na tuto hypotézu možná přinese až cílevědomější 
sledování výskytu tohoto druhu.  
 

Literatura: 
1. BÍNA, J., DEMEK, J., 2012: Z nížin do hor (Geomorfologické jednotky 
České republiky). Academia, Praha: 137-143 
 

2. KURKA, P., 2007: Pěvuška podhorní (Prunela collaris). In: ČSO: Birds.cz 
– pozorování ptáků. https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=237978. 
Naposledy navštíveno 12. 11. 2019 
 

3. KÜHNEL, G., 2019: Pěvuška podhorní (Prunela collaris). In: ČSO: 
Birds.cz – pozorování ptáků.  
Dostupné na: https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=8228430. 
 

4. ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. & HUDEC, K, 2006: Atlas hnízdního rozšíření 
ptáků v České republice 2001-2003. Aventinum, Praha: 266-267. 
 

5. ŠŤASTNÝ K. & HUDEC K. (eds.), 2011: Fauna ČR, sv.30/1, Ptáci 3/I, 
2.vyd, Academia, Praha: 216-222 

Pavel Kurka, Stvolínky 
 

AKCE PRO VEŘEJNOST V ROCE 2019. 
 

2 

 Přednáška „Ptáci na vodě a kolem vody“ se uskutečnila ve čtvrtek 
25. 04. 2019 od 18 hodin v sále městské knihovny v Roudnici n. L. v celkové 
délce 2 hodiny včetně diskuse. Přednášel, digitálními snímky a nahrávkami 
ptačích hlasů doprovázel Stanislav Chvapil, techniku obsluhoval Miroslav 
Vanžura. Zúčastnilo se 27 osob.     
 

https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=237978
https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=8228430
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 V rámci „Vítání ptačího zpěvu“ se v sobotu 27. dubna 2019 od 7:00 
hodin do 10:30 hodin uskutečnila vycházka do jarní přírody spojená 
s poslechem ptačího zpěvu a pozorováním ptáků na trase z Roudnice n. L. 
přes most na pravý břeh řeky Labe, podél toku řeky na k. ú, obce Vědomice 
do lokality „Ostende“ a zpět.  Celková délka trasy tam a zpět 6,5 km. Vedl 
Stanislav Chvapil, Účast 17 osob (vzhledem ke špatnému počasí méně než 
obvykle). 
 Počasí: zataženo, po dešti, občas mrholení, 7:00 hod. teplota +10°C, 
později +13°C. Účastníci byli v úvodu informováni o všech věcech daných 
organizačními pokyny ČSO. Dokumentační fotografie a presenční listina byly 
zaslány e-mailem na sekretariát ČSO v Praze.   
 

Pozorované a slyšené druhy a počty ptáků:  

  38 jiřička obecná   4 kulík říční   2 vrabec polní 

  32 kachna divoká   4 sýkora modřinka   2 sýkora babka 

  18 vlaštovka obecná   4 rorýs obecný   2 pěvuška modrá 

  17 racek chechtavý   4 hrdlička zahradní    2 rehek domácí 

  12 špaček obecný    3 racek stříbřitý juv.   2 drozd zpěvný 

    7 holub hřivnáč   3 pěnice černohlavá   2 slavík obecný 

    6 konipas bílý      2 labuť velká   2 vrána černá 

    6 kos černý   2 kukačka obecná   1 kormorán velký 

    6 strnad obecný    2 poštolka obecná   1 morčák velký  M 

    6 sýkora koňadra   2 moták pochop   1 slípka zelenonohá 

    6 vrabec domácí   2 skřivan polní   1 budníček menší 
 

Celkem 33 druhů ptáků, 204 jedinců. Nejsou započítáni holubi věžáci 
a 3 ex. pižmovky velké. 
Na obě akce, byly v Roudnici n. L. vyvěšeny plakáty, informoval o nich 
městský rozhlas a Roudnické noviny.  

Stanislav Chvapil 

 
Vítání ptačího zpěvu v Českém Švýcarsku 2019 

 

I přes chladné a zamračené počasí se jako tradičně sešlo v první 
květnovou sobotu v Krásné Lípě několik desítek malých i velkých zájemců 
o ornitologii, aby se společně vydali pozorovat a určovat ptáky v rámci 
populární akce Vítání ptačího zpěvu v Českém Švýcarsku. 

V úvodu přivítal Pavel Benda, ornitolog a zároveň ředitel Správy NP 
České Švýcarsko, všechny účastníky dnešní exkurze a zároveň přivítal 
letošní vzácnou návštěvu, paní Gabrielu Dobruskou z České společnosti 
ornitologické. Pavel Benda dále informoval přítomné o kampani „Pták roku 
2019“. Cílem kampaně, kterou každoročně vyhlašuje Česká společnost 
ornitologická, je upozornit na jeden ptačí druh a motivovat veřejnost k jeho 
sledování i k praktické ochraně. Letošním ptákem roku byla zvolena hrdlička 
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divoká, typický druh naší zemědělské krajiny, který však z naší přírody rychle 
mizí v důsledku intenzivního hospodaření. Poté si účastníci mohli 
prohlédnout a případně i odnést řadu propagačních materiálů a publikací 
Správy NP České Švýcarsko a České společnosti ornitologické a také si 
mohli prohlédnout nové přírůstky do sbírky dermoplastických preparárů 
(vycpanin) ptáků správy národního parku. Pro nejmenší účastníky byly 
připraveny drobné odměny v podobě kovových odznáčků znázorňujících 
typické ptačí druhy Českého Švýcarska. 

Po úvodní části se účastníci vydali na tradiční vycházku k Přírodní 
rezervaci Velký rybník, významné ornitologické lokalitě nacházející se v ptačí 
oblasti Labské pískovce. I přes poměrně nepříznivé počasí se podařilo 
zpozorovat či zaslechnout 38 druhů ptáků v celkovém počtu 88 jedinců. 
K nejzajímavějším zaznamenaným druhům patřili luňák červený, bekasína 
otavní a jeřáb popelavý. 

Vyvrcholením celé akce pak bylo kroužkování odchycených ptáků. 
Letošní rok byl opravdu bohatý, neboť se podařilo odchytit a okroužkovat 
celkem 11 ptáků pěti druhů (sýkora koňadra, 4 bramborníčci hnědí, 
4 budníčci větší, cvrčilka zelená a krutihlav obecný). Vypouštění 
okroužkovaných ptáků bylo opět záležitostí nejmladších účastníků, kteří si 
tak z Vítání odnesli nezapomenutelné zážitky .  
 

Vítání ptačího zpěvu v Českém Švýcarsku uspořádala Správa NP České 
Švýcarsko ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a členy 
Ornitologického klubu při Labských pískovcích.          Richard Nagel 

Správa NP České Švýcarsko 
 

V České Lípě proběhlo „Vítání ptačího zpěvu“ 5. 5. 2019. Před budovou 

VMG v Č. Lípě se ráno v 9:00 hod. sešlo 57 lidí z toho 18 dětí. Účastníkům 
byly rozdány propagační materiály zaslané CSO v Praze. Účastníci byli 
vyzváni k podpisu výzev. Formulář se zájmem účastníků o získávání 
informací od ČSO podepsalo celkem 21 lidí, petici „Vraťme život do krajiny“ 
podepsalo 16 účastníků. Během exkurze směřované k Holému vrchu 
a údolím Ploučnice k slepému rameni řeky v Dubici bylo zjištěno celkem 43 
druhů ptáků ve 207 ex, z toho bylo okroužkováno 8 druhů ve 12 ex. 
Nejpočetněji byly zastoupeny druhy: kachna divoká v 25 ex., a drozd kvíčala 
v 20 ex. Ze vzácných druhů byly zjištěny: jeřáb popelavý, luňák červený, čáp 
bílý a slavík obecný. Exkursi organizačně zajištovala V. Ličaverová, DiS, 
z Ekoporadny Orsej, s poznávání hlasů ptáků během vycházky pomáhal 
Dr. M. Honců, za spolupráce s Ing. Hanzelkou a jeho synem, odchyt 
a kroužkování ptáků připravili  P. Lumpe a M. Ticháčková. Akce ukončena ve 
12 hodin. 
 

V tabulce počet pozorovaných/chycených ptáků. 
     1 bažant obecný       2 kukačka obecná      1 strnad obecný 

10/1 budníček menší       1 luňák červený      1 střízlík obecný 
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  2/3 budníček větší       1 mlynařík dlouhooc.      5 sýkora koňadra 

     2 brhlík lesní  5/3M pěnice černohl.      2 sýkora modřinka 

     1 cvrčilka říční 1M/1 pěnice hnědokř.    10 špaček obecný 

     1 čáp bílý    1M pěnice pokřovní    10 vrabec domácí 

   20 drozd kvíčala 1M/1 pěnice slavíková      2 vrána černá 

  1/1 drozd zpěvný  3 M pěnkava obecná      4 vlaštovka obecná 

     5 holub hřivnáč   0/1 pěvuška modrá      3 zvonek zelený 

   10 hrdlička zahradní  2 M rehek domácí      1 zvonohlík zahradní 

     2 jeřáb popelavý  1 M rehek zahradní      2 žluna zelená 

     1 jiřička obecná      3 rorýs obecný      4 žluva hajní 

   25 kachna divoká  6 M slavík obecný  

     2 konipas bílý      1 sojka obecná  

     1 konipas horský      3 straka obecná Celkem: 195 ptáků 44 druhů 

14/1 kos černý      1 strakapoud velký z toho 12ex. 8 druhů chyceno 
 

    Zapsal: Miroslav Honců 

 

Vítání ptačího zpěvu u Poselského rybníka. 

Na hrázi Poselského rybníka u Obory v Podbezdězí jsme se sešli v sobotu 
11. května již v brzkých ranních hodinách. V chladném ránu jsme byli 
odměněni krásným pohledem na rybník a hrad Bezděz ve vycházejícím 
slunci. Poslouchali jsme a určovali postupně se rozezpívávající ptáky, 
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kterých bylo včetně pozorovaných nakonec přes 30 druhů. Díky tomu, že 
jsme vydrželi pozorovat, co ještě se vynoří z mlhy na hladině rybníka, měli 
jsme krásný zážitek při sledování útočícího pochopa na orla mořského, který 
seděl na borovici za rybníkem. Také nás potěšil pár přeletujících jeřábů. 
Po šesté hodině, když skončil ptačí ranní sbor, jsme se přesunuli do lesa za 
Poselský mlýn, kde proběhla ukázka kroužkování. Podařilo se chytit 15 
jedinců osmi druhů, potěšil střízlík. Zajímavostí byla kontrola již 
okroužkované pěnice slavíkové z Vítání v roce 2017. 
 

Vítání ptačího zpěvu pod Zvířeticemi. 
Přes sychravé a větrné počasí, které panovalo v neděli 12. května nad 
Zvířeticemi, se sešel hojný zástup účastníků. Vycházka vedla kolem 
Podhradské tůně, kde se i konala ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Těm 
se do sítí v tomto počasí vůbec nechtělo. Nejzajímavější byl dlask, který se 
bohužel chytil až po skončení akce.          Marketa Ticháčková 

 
ZAJÍMAVOSTI Z NĚMECKÉ LITERATURY 

 PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ. 
 

Lotos 
Přírodovědecký časopis. 

Svazek 60; č.2. únor 1912. s.38-44 

Felix Schad-Roodvalk: Druhy ptáků. 
(Biologická stanice Doksy v Čechách). 

Druhy ptáků 
od oblasti Hradčanských stěn po Dubské Švýcarsko. 

 (Zvláštní pozornost je věnována oblastem rybníků od Doks  
a Jestřebí – Stvolínky). 

Předběžný seznam Felix Schad-Roodvalk, Berlin-Steglitz. 
(Druhá část – dokončení.) 

 

Lotos  
Naturwissenschaftliche Zeitschrift. 

Band 60; Nr. 2. Feber 1912. s.38-44 

 (Aus der biologischen Station zu Hirschberg in Böhmen.) 

Die Vogelarten 
aus der Gegend vom Kummergebirge bis zur  D a u b a e r  S ch w e i z. 

(Mit besonderer Berücksichtigung der Teichgebiete von Hirschberg i. B. und 
Habstein-Drum.) 

Vorläufiges Verzeichnis von Felix Schad-Roodvalk, Berlin-Steglitz. 
(Schluß.) 
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V. Ordnung: Gyrantes. 

1. F a m i l i e: C o l u m b i d a e. 
Columba palumbus L. Nicht selten, doch werden die Bruten 

vielfach vom Marder zerstört. 
— oenas L. Häufiger als die vorige, besonders im Kummergebirge, doch nehmen auch 

hier die Nistgelegenheiten schon immer mehr ab. 
Turtur turtur L. wie palumbus. 

 

VI. Ordnung: Rasores. 
1. F a m i l i e: T e t r a o n i d a e. 

Bonasa bonasia L. In den umliegenden Revieren einzelne Paare. doch geht die Brut 
meist zugrunde. 

Tetrao tetrix L. Häufig, in einzelnen Revieren sehr gute Stände. 
— urogallus L. wie der vorige, vertritt ihn mitunter. 
— medius Meyer. Dann und wann in einzelnen Exemplaren erlegt. 

 

2. F a m i l i e: P e r d i c i d a e. 
Coturnix coturnix L. In Abnahme begriffen, in den besseren Hühnerrevieren aber noch 

immer nicht selten. 
Perdix perdix L. In einigen Feldrevieren recht gute Stände. 

 

3. F a m i l i e: P h a s i a n i d a e. 
Phasianus cholchicus L. Fehlt in der nächsten Umgebung. 
Meleagris gallopavo L. 1910 im Revier Strassdorf Einbürgerungs-versuch. 

 

VIl. Ordnung: Gressores. 
1. F a m i l i e: A r d e i d a e. 

Ardea cinerea L. Häufig, vor allem im Herbst, cinzelne alle Exemplare 
überwintern auch; Horstgelegenheit fehlt. 

— purpurea L. Im Jahre 1902 ein Exemplar am Hirnsener Teich erlegt. 
Herodias alba L. Im Jahie 1868 am Großteich erlegt, seither nie wieder beobachtet; 

zwei am Hirnsener Teich geschossene Exemplare befinden sich in Neuschloß. 
Ardetta minuta L. Am Großteich sowohl, als insbesondere am Heideteich nicht selten, 

an beiden Teichen wie auch am Hirnsener Teich Brutvogel. 
Botaurus stellaris. L. Scheinbar sehr selten, nur im Frühjahr 1907 gehört und im Herbst 

desselben Jahres ein junges Exemplar gesehen; es ist möglich, daß in diesem 
Jahre eine Brut stattgefunden hat; im Herbst 1909 ein altes ♀ am Heideteich 
längere Zeit hindurch beobachtet. 

Nycticorax nycticorax L. In früheren Jahren wohl ab und zu einzelne Exemplare 
beobachtet und auch erlegt, doch hat jedenfalls niemals eine Brut stattgefunden; 
bestätigt für die Jahre 1894, 1900 und 1908. 
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3. F a m i l i e: C i c o n i d a e. 

Ciconia ciconia L. In der Zugzeit in großen Flügen, besonders im Herbst; als Brutvogel 
fehlt er meines Wissens für hiesige Gegend. 

— nigra L. Am Zug nicht selten einzelne Exemplare, zuletzt am 4. April 1909 bei 
Kummer. 

Platalea leucorodia L. In den Jahren 1860-78 am Hirnsener Teich zwei Exemplare 
erlegt. 

 

VIll. Ordnung: Cursores. 
1. F a m i l i e: P t e r o c l i d a e. 

Syrrhaptes paradoxus Pall. Gelegentlich der 1888er Invasion auch in hiesiger Gegend 
mehrfach beobachtet und erlegt, ein zweites nur sehr sporadisches Erscheinen in 
der Gegend um B. Leipa. 

 

3. F a m i l i e: G r u i d a e. 
Grus grus L. Soll in früheren Jahren öfters am Zug beobachtet worden sein. (?) 

 

4. F a m i l i e: R a l l i d a e. 
Fulica atra L. Sehr häufig auf allen Teichen der Gegend, vor allem am Großteich. 
Gallinula chloropus L. Am Großteich niemals, selten am Kummerteich beobachtet; 

nistet am Hirnsener Teich, wo sie sogar schon überwintert hat. 
Ortygometra porzana L. Selten am Großteich getroffen, brütet in der Nähe des 

Dirnstenteiches und am östlichen Zipfel des Heideteiches. Am Hirnsener Teich 
ziemlich häufig, ebenso im Höllengrund bei Leipa, an beiden Orten nistet sie und 
überwintert mit der vorigen zusammen. 

— parva Scop. Am »kleinen Dirnsten« bei Kummer wiederholt beobachtet, jedoch ist 
die Brut hier keineswegs nachgewiesen, wohl aber 1908 und 1909 für den 
Poselteich bei Wobern; am Hirnsener Teich soll sie angeblich regelmäßig brüten, 
ich halte dies jedoch für ziemlich ausgeschlossen. 

— pusilla Pall. Zur Zugzeit 1909 am Wawrauschkenteich; im selben Jahr am Poselteich 
bei Wobern angeblich brütend, aber unsicher, da es sich wahrscheinlich um parva 
handeln dürfte, von der ich dort tatsächlich zwei normale Gelege bestimmt habe. 

Crex crex L. Häufig überall. 
Rallus aquaticus L. Nicht selten, auch als Brutvogel am Kummerteich und Großteich 
(unweit Thammühl). 

 

5. F a m i l i e: C h a r a d r i i d a e. 
Vanellus vanellus L. Häufig allenthalben. 
Charadrius pluvialis L. Im Frühjahr (April) 1909 durch ca. 14 Tage auf den Feldern bei 

Kummer in mehreren Exemplaren beoachtet. 
— morinellus L. Regelmäßig auf dem Zuge in der ganzen Gegend, 1910 auch bei 

Weißwasser. 
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— hiaticula L. Im Frühjahr 1906 bei Reichstadt zwei Exemplare, 1909 am Großteich 
deren vier; zugleich bei Weißwasser ein Stück erlegt. 

— dubius Scop. Am Ostufer des Großteiches fast alljährlich brütend, außerdem des 
öfteren an der Iser beobachtet; scheint im übrigen selten zu sein. 

Glareola pratincola L. Als große Seltenheit im August 1909 bei Kummer acht Tage 
hindurch beobachtet, wahrscheinlich nur ein einzelnes Exemplar; es ist übrigens 
unsicher, ob es sich tatsächlich um pratincola oder vielmehr um. 

— melanoptera Nordm. handelt. 
 

6. F a m i l i e: O e d i c n e m i d a e. 
Oedicnemus oedicnemus L. Nicht selten als Brutvogel in der Umgebung von 

Weißwasser, vorübergehend auch auf den Feldern bei Kummer. 
 

7. F a m i l i e: S c o l o p a c i d a e. 
Calidris arenaria L. Dieser Vogel wurde neuerdings am 10. September 1911 in der 

Nähe von Münchengrätz in einem Exemplar erlegt. 
Tringa Temmincki Leisler. Am 2. Mai 1896 wurden 3 Exemplare dieses für Böhmen 

wohl äußert seltenen Irrgastes in der Nähe von Münchengrätz gleichzeitig 
geschossen. 

— minuta Leisler. 1909 und 1910 im Frühjahr einzelne am kleinen Dirnsten bestimmt. 
— alpina L. Wurde in der Gegend erlegt, doch fehlt leider eine genauere 

Ortsbestimmung. 
— subarcuata Güld. Soll sich angeblich öfters am Hirnsener Teich aufgehalten haben, 

ich selbst habe sie nie zu Gesicht bekommen. 
Tringoides hypoleucus L. Am Großteich und Hirnsener Teich Brutvogel; am 

Polzenbach bei Kummer, sowie am Kummer- und Dirnstenteich, auch im Revier 
Klokočka und an der Iser traf ich ihn zur Zugzeit. 

Totanus glareola L. Während des Herbstzuges beobachtet am Dirnstenteich und seiner 
nächsten Umgebung, sowie am Poselteich 1910. 

— ochropus L. Je einmal am Wawrauschkenteich und im Revier Wobrok-Dauba 
beobachtet; am Hirnsener Teich soll er angeblich brüten. (?) 

— totanus L. Vereinzelte Exemplare jedes Jahr, mit Ausnahme 1908, am Großteich; 
auch am Hirnsener Teich traf ich ihn öfters. 

— littoreus L. Selten; Ende August 1909 am Poselteich und am 29. Juli 1903 bei 
Graber. 

Limosa limosa L. Sehr selten; 1908 in zwei Exemplaren (junge Vögel) am »kleinen 
Dirnsten« bei Kummer gefunden. 

Numenius arcuatus L. Auf den Feldern bei Kummer im Frühjahr 1909 wiederholt 
gehört, ebenso zwischen Hirschberg und Dauba; in der Gegend um Münchengrätz 
öfters erlegt. 

Gallinago major Gm. Bis jetzt noch am öftesten bei Bakow bestätigt, scheint im 
allgemeinen selten zu sein. 
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— gallinago L. Häufig in der ganzen Gegend; besonders zur Zugzeit an allen 
Teichrändern in größerer Anzahl. 

— gallinula L. Zusammen mit major und ausserdem sehr vereinzelt am Heideteich. 
Scolopax rusticola L. Allenthalben häufig, besonders aber in einigen Teilen des 

Kummergebirges, sowie bei Hühnerwasser und in der Gegend von Dauba (Revier 
Wobrok). 

 

IX. Ordnung : Lamellirostres. 
1. F a m i l i e: G y g n i d a e. 

Gygnus olor Gm. Als Irrgast 1909 auf der Iser juv. ♂ erlegt; in früheren Jahren zwei 
Exemplare am Hirnsener Teich. 

— cygnus L. Vor Jahren am Großteich während des Zuges erlegt. 
 

2. F a m i l i e: A n s e r i d a e. 
Anser anser L. Früher sehr häufig als Brutvogel am Großteich und Hirnsener Teich; in 

ständiger Abnahme begriffen. 
— fabalis Lath. Weniger häufig als die vorige, trifft am Zug nach dieser ein; Brut sehr 

fraglich. 
Branta bernicla L. Am 3. Jänner 1907 in einem Exemplar erlegt. 
Tadorna tadorna L, Merkwürdigerweise am 3. Juh (!) 1900 in der Nähe von 

Weißwasser erlegt. 
 

3. F a m i l i e: A n a t i d a e. 
Aix sponsa L. Angeblich im Jahre 1885 bei Nieder-Liebich bei B. Leipa beobachtet. 
Anas boschas L. Sehr häufig; im Herbst und Winter oft in Flügen von einigen hundert 

Stück. 
— penelope L. Im Vorwinter am Teich öfters beobachtet, seltener im Frühjahr. 
— strepera L. wie die vorige; im Herbst aber meist zeitlicher als diese, und im Frühjahr 

gewöhnlich mit ihr vereinigt. 
— querquedula L. Verhältnismäßig häufig als Brutvogel am Großteich und Hirnsener 

Teich, auch auf den kleineren Teichen der Umgebung. 
— crecca L. Nächst boschas die individuenreichste sp. der ganzen Gegend; käufig im 

Herbst zu kleineren Flügen vereinigt: hat im Winter 1910/11 in einzelnen Exemplaren 
überwintert. 

Dafila acuta L. In einzelnen Exemplaren fast regelmäßig im Vorwinter, hat auch schon 
wiederholt überwintert. 

Spatula clypeata L. Am Großleich und Hirnsener Teich, sowie vor allem auf den 
kleineren Teichen gegen Bakov als Brutvogel; 1909 und 1910 am Großteich nicht 
konstatiert. 

Fuligula fuligula L. Im Vorwinter fast regelmäßig am Großteich, scheint zwischen der 
hiesigen Gegend und den südböhmischen Teichen zu streichen. 1908/1909 
wiederholt ein größerer Flug; am Hirnsener Teich ein Exemplar erlegt. 
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— marila L. Für den Großteich nicht mit Sicherheit festgestellt; im Winter 1909 am 
Rečkover Teich längere Zeit beobachtet: auch am Hirsener Teich soll sie am Zug 
wie am Strich wiederholt erlegt worden sein. 

— clangula L. Im Winter ständig anzutreffen, auch noch bei den Frühjahrs-
Ueberschwemmungen im Polzental beobachtet; außerdem alljährlich zur Zugszeit 
einzeln oder in Flügen. 
— ferina L. Nicht allzuselten als Brutvogel. 
— nyroca Güldenst. Seltener als die vorige, brütet aber ebenfalls, außerdem im Herbst 

stets am Großteich beobachtet. 
— rutina Pall. Selten; im Spätherbst stets einzeln oder paarweise und niemals mit 

anderen sp. vereinigt. 
Somateria mollissima L. Sehr selten als Irrgast; soweit mir bekannt nur in drei 

Exemplaren erlegt. 
Oidemia nigra L. Ebenfalls sehr selten als Irrgast; im Jänner 1909 zwei Exemplare 

erlegt. 
 — fusca L. Soll am Hirsener Teich während strenger Winter und auch am Zug 

beobachtet worden sein; bei der verhältnismäßig geringen Größe der freien 
Wasserfläche dieses Teiches scheinen mir die diesfälligen Angaben aber sehr 
unglaubwürdig, würde sich diese sp. ja einmal in die Gegend verirren, so würde sie 
wohl doch eher den nahegelegenen Großteich aufsuchen, der ihren Bedürfnissen 
viel mehr entspricht als der Hirnsener Teich. 

Mergus albellus L. Zwar sehr selten, aber fast regelmäßiger Wintergast. 
— serrator L. Die sp. konnte ich nur einmal, u. zw. im Winter 1908 am Kummerteich in 

zwei Exemplaren beobachten. 
— merganser L. Regelmäßig im Winter; ein Exemplar im Sommer 1907 in der Gegend 

von Münchengrätz. 
 

X. Ordnung: Steganopodes. 
4. F a m i l i e: P h a l a c r o c o r i d a e. 

Phalacrocorax carbo L. In den 80er Jahren beobachtet; zuletzt am 1. Juli 1902 auf der 
Iser erlegt; wann das im Amtshaus zu Neugarten aufgestellte Exemplar am Hirsener 
Teich erlegt wurde, konnte ich leider nicht erfahren. 

 

XI. Ordnung: Longipennes. 
1. F a m i l i e: L a r i d a e. 

Hydrochelidon nigra L. Ziemlich häufig, Brut aber weder für den Großteich noch für den 
Hirnsener Teich nachgewiesen. 

— fissipes Pall. Seltener als die vorige, Brut ebenfalls setr fraglich. 
Sterna hirundo L. Als Brutvogel am Großteich ziemlich häufig; im Spätsommer stets in 

größeren Gesellschaften zu beobachten, die ich für Zuzug vom Hirsener Teich 
halte, den dieser Vogel fast allsogleich nach Beendigung der Brut verläßt. 

 — minuta L. Alljährlich im Spätsommer, meist aber nur in einzelnen Exemplaren. 
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Larus minutus Pall. Wiederholt als Irrgast am Großteich angetroffen, zuletzt im Herbst 
1909. 

— ridibundus L. Sehr häufig als Brutvogel am Großteich und Hirsener Teich; auch im 
Winter konnte ich öfters bis zu 10 Stück dieser sp. beobachten. 

— canus L. Am 17. September 1909 erhielt ich ein junges Exemplar, das zum 
Präparieren leider schon untauglich war; für den Hirnsener Teich ist dieser Vogel 
als Irrgast nachgewiesen. 

— argentatus Brünn. Am 15. November 1908 konnte ich über der Gegend von 
Hirschberg fünf kreisende Exemplare mit Hilfe des Glases bestätigen. 

Stercorarius parasiticus L. Fast alljährlich am Hohlener Teich bei Hohlen; zuletzt 1910 
erlegt, auch in der Münchengrätzer Gegend soll sie beobachtet sein. 

 

XII. Ordnung: Urinatores. 
1.  

2. F a m i l i e: P o d i c i p i d a e. 
Colymbus cristatus L. Sehr häufig als Brutvogel. 
— griseigena Bodd. Selten; 1907 brütend gefunden. 
— nigricollis Brehm. wie cristatus, etwas weniger zahlreich; überwintert 

mitunter. 
— fluviatilis Tunst. Nicht besonders häufig; als Brutvogel bisher nur einmal am 

Heideteich; außerdem etwas häufiger an den kleinen und kleinsten Teichen der 
Gegend brütend. 

 

2. F a m i l i e; U r i n a t o r i d a e. 
Cavia arctica L. Als äußerst seltener Irrgast 1909 auf dem Polzenbach 
(März oder April), soll bei Drum erlegt worden sein; neuerdings und einmal schon in 

früheren Jahren auf der Iser je 1 Exemplar geschossen. 
— lumme Gm. Früher regelmäßig im Winter am Großteich, wurde hier wie auch auf der 

Iser wiederholt erlegt, zuletzt im Dezember 1911 ein altes ♀. 
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Krmíme ptáky – ale správně. 
BERTHOLD Peter, MOHR Gabriele 
Nakladatel: KAZDA Václav; vyšlo: 12/2018; 176 str., 
ISBN 978-80-907420-1-7; cena 349.-  (228.- Megaknihy). 
Krmení, ochrana a bezpečí pro ptáky po celý rok. Patrně 
žádná kniha o ptácích nevzbudila u našich západních 
sousedů větší ohlas, než právě Krmíme ptáky - ale správně. 
Přední německý ornitolog Peter Berthold v ní tvrdí, že 
vzhledem k masivnímu poklesu ptačích stavů o 80% je na 
místě dokrmovat naše ptačí přátele celoročně, obzvláště však 
v létě v době krmení mladých. Doba, kdy bylo v krajině 
dostatek potravy pro ptáky, je žel pryč a většina ptáků vymírá. 
Berthold na základě 40 let trvajících vlastních měření, 

pozorování a také mnoha evropských vědeckých studií ukazuje, jaké ptáky, kde a čím krmit 
a tím zcela konkrétně přispět k nárůstu ptačích populací v našem přímém okolí. Kniha 
v Německu vyvolala obrovský zájem a statisíce lidí díky ní začaly ptákům opět pomáhat. Co 
kniha obsahuje: ZÁKLADY - co ptáci potřebují a jak jim každý může pomoci. KRMÍME PTÁKY 
- jaké jsou vhodné zásobníky krmiva, jaké krmivo je vhodné, jaké přirozené zdroje krmiva 
nacházíme v zahradě. NÁVŠTĚVNÍCI KRMÍTEK - portréty více než 75 druhů ptáků. A NĚCO 
NAVÍC - postavte si své krmítko.                 Převzato z webu 
 

 PTÁCI střední Evropy. 
  Autor: GOODFELLOW  Peter 

Nakladatel: Slovart  

Jazyk: česky  

Pořadí vydání: 1. 

Rok a měsíc vydání: 2018/11 

Počet stran: 160 

Typ, vazba: Kniha, paperback 

Formát: 148 × 210 mm, 345 g 

cena 269.-kč  (216.- kč – Knižní klub) 

ISBN 978-80-7529-734-1 EAN: 9788075297341 
  

Člověk na okamžik zahlédne zářivě barevné peří, zaslechne zvláštní zpěv, zpozoruje 
fascinující ptačí chování a napadne ho: „Kdybych tak věděl, co to bylo za ptáka!" A právě 
tenhle problém vyřeší kniha, s jejíž pomocí můžete doma, na výletech i na cestách do 
blízkých zemí poznávat ptáky, kteří se v našich krajích vidí a slyší nejčastěji. V knize 
naleznete zhruba 150 druhů opeřenců, u nichž uvádíme český i vědecký název, popis 
vzhledu, chování, po straně najdete mapku rozšíření, a stránce dominují přehledné fotografie. 

Převzato z webu 

https://www.knizniklub.cz/nakladatele/1687-slovart.html
https://www.knizniklub.cz/knihy/vyhledavani/index$400.html?lang=CZE
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POKROK S MODRÁČKEM. 
Autor: HANZLÍKOVÁ Martina, VÍT Pavel 

Nakladatel: EDICE BÍLINSKÉ PŘÍRODOVĚDNÉ 

SPOLEČNOSTI Z.S. 

Formát: 148 x 208 

Brožovaná, 160 stran 

Vyšlo: červen 2019 

Náklad: 800 výtisků 

Tisk: AF BKK s.r.o. 

ISBN: 978-80-905739-3-2  
 

Autoři úvodem: Na stránkách této knihy bychom 
rádi alespoň trochu přiblížili unikátní prostředí 
severočeských výsypek, jejich bouřlivý vývoj, 
neuvěřitelně rychlé změny prostředí způsobené 
jak přírodou, tak přičiněním lidských rukou. 
Zároveň bychom chtěli podrobně představit 
jeden ptačí druh, pro který se podkrušnohorská 
krajina stala významnou hnízdní oblastí v době, 
kdy mnoho ptačích druhů jen obtížně hledá svůj 

prostor ve stále uniformnější, takzvané moderní, krajině. 
 Název knihy Pokrok s modráčkem má pro nás dvojí význam. Pokrok s velkým „P“ je 
jméno výsypky u Duchcova, kterou jsme si už před léty vybrali jako naše zájmové 
ornitologické území, jemuž se chceme dlouhodobě věnovat a kde kromě jiného detailně 
sledujeme výskyt a především hnízdění slavíka modráčka. Je tu ale také pokrok s malým „p“. 
Každé naše setkání s modráčkem, každý odchyt, fotografie nebo jen pouhé pozorování nám 
přináší pokrok v poznávání života tohoto krásného a zajímavého ptačího druhu. 
 Autoři se důsledně věnují obrazové dokumentaci odchycených ptáků, v knize shrnuli 
mnoho unikátních fotografií proměny opeření týchž jedinců v čase a analýzou získaného 
materiálu se snaží přispět ke správnému určování stáří a pohlaví slavíka modráčka. 

 
 

 

 

Obálka:  Účastníci Určovacího kurzu ptáků ČSO, Stará řeka 26. 5. 2019. Foto: D. Zaplatílková 
  

KKOOMMIINNÍÍČČEEKK - ZPRAVODAJ SEVEROČESKÉ POBOČKY ČESKÉ SPOLEČNOSTI 

ORNITOLOGICKÉ – pobočného spolku. Vydává SčP ČSO jako informační 

zpravodaj pro vnitřní potřebu svých členů v el. podobě +10 archiv. výtisků. 
Příspěvky posílejte el. poštou do redakce na zpr.sepo-cso@tiscali.cz, 
případně jako listovní zásilku na pracoviště CHKO Kokořínsko – Máchův 
kraj, Komenského č. 48, 472 01 Doksy (na  s poznámkou: Kominíček) 
nebo na regionální kontaktní adresy pobočky. Novou webovou stránku 

pobočky najdete na: http://severoceskapobocka-cso.webnode.cz 
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