
Zápis ze setkání ornitologického klubu 

Sobota, 7. 5. 2022, 9:00 – 12:15, Plšíkova učebna Správa NP České Švýcarsko 

 

- Úvodní znělka 

- Uvítání všech přítomných: ředitel Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda. 

- Omluveni: K. Chmelová, V. Šutera, A. Hulko, R. Heřt, J. Hykl, J. Rubeš, V. Beran, P. 

Svoboda. 

- Přítomni: Benda, Lobotka Jan, Lobotka Jiří, Kepič, Boura, Tomšíková, Liška, Csurilová, 

Kiryčuk, Bartoň, Wenischová, Suržinová, Augst, Procházková, Ritschel, Horyna, 

Havlíček, Neckář, Sojka, Rybář, Půlpán, Šena, + 3 hosté.   

- Prosba o doplnění a aktualizaci kontaktů. 

- Přivítání hosta Z. Vermouzka, předsedy České společnosti ornitologické. 

- S odchodem do důchodu U. Augsta, zaměstnance Správy NP Saské Švýcarsko, 

dlouholetého člena našeho klubu, mu byla předán jako dar Atlas hnízdního rozšíření 

ptáků ČR 2014-2017. Bylo mu vyjádřeno hluboké poděkování. U. Augst zůstává dále 

členem našeho klubu a bude i nadále přispívat články ze Saského Švýcarska do našeho 

zpravodaje 

- Ukázka nových publikací s ornitologickou tématikou. 

- Ukázka nových tištěných materiálů vydávaných Správou NP, volně k rozebrání. 

- Představení posledního čísla Zpravodaje Ornitologického klubu při Labských pískovcích 

č. 17/2021 + poděkování autorům článků. 

- V roce 2022 se cíleně monitorují následující druhy ptáků – sokol stěhovavý, výr velký, 

chřástal polní, lejsek malý, lejsek bělokrký (s nimi lejsek černohlavý), datel černý se 

žlunou šedou, strakapoud prostřední. Prosba o spolupráci. 

- Účastníci byli vybídnuti ke konzumaci bohatého občerstvení, které zajistila p. Tomšíková 

a p. Bendová, nápoje zajistila Správa NP. 

 

Diskuse: 

- Zoufalý stav většiny stojatých vodních ploch (rybníků) na Děčínsku a Šluknovsku, totální 

přerybnění, prakticky nulová průhlednost vody. To se odrazilo na prakticky úplném 

vymizení hladinových vodních ptáků. 

- R. Neckář informoval o vyhlášení nového maloplošného chráněného území v kategorii 

přírodní památka, a to vrchu Vlčice ve Šluknovském výběžku. Vyhlásil ji Krajský úřad 

Ústeckého kraje. Jedná se o starý bukový porost, který se tímto podařilo zachránit před 

vytěžením. Významná nejen z pohledu ornitologického. 

- P. Benda informoval, že dne 30.5. bude jednání s krajským úřadem o situaci v PR Velký 

rybník, přerybnění, absence managementu.  

- P. Benda vyzval kolegy, kteří ještě neodevzdali výsledky sčítání zimujících vodních 

ptáků, aby tak co nejrychleji učinili. 

- P. Benda informoval o proběhlé akci Vítání ptačího zpěvu dne 30.5. v prostoru Krásná 

Lípa – Velký rybník, bylo zjištěno celkem 37 druhů v 79 kusech a odchyceno bylo 9 kusů 

ve 4 druzích. Počet účastníků byl 45. Zajímavostí bylo pozorování 2 kusů jeřábů 

popelavých, bohužel jeden z nich měl amputovanou dolní část nohy nad prsty, nicméně 

byl v dobré kondici, dále páru orla mořského a jednoho luňáka hnědého. Podařilo se také 

odchytit lindušku luční se švýcarským kroužkem. 



- V regionu našeho působení dochází k novým zahnízděním volavek popelavých a počty 

hnízdících párů se zvyšují. 

- H. Tomšíková – hnízdění labutí velkých na Zámeckém rybníku v Děčíně. Velmi 

problematická lokalita, neukáznění a mnohdy i velmi arogantní návštěvníci, problém 

s rybáři. Nutno koordinovat ochranu s městskou policií a magistrátem. 

- Instalace plovoucích ostrůvků na lokalitách – Zámecký rybník v Děčíně, Olešský rybník 

a rybník Světlík. Snad se podaří iniciovat hnízdění některých druhů vodních ptáků.   

- P. Benda informoval o možnosti on – line sledování hnízdění sokolů stěhovavých na 

komíně společnosti Termo a.s. v Děčíně (odkaz je na webových stránkách www.npcs.cz). 

- V. Sojka informoval o natáčení filmu o přírodě Českého Švýcarska, resp. Labských 

pískovců. Tuto informaci doplnil o krátké ukázky z filmu a fotografiemi (sokol 

stěhovavý, čáp černý). 

- P. Benda krátce informoval o zjištění kočky divoké na fotopasti zaznamenané v NP.  

 

Následovala přednáška Zdeňka Vermouzka, předsedy České společnosti ornitologické 

(ČSO). Ten představil její velmi bohatou činnost, nutnost mít i silnou ČSO s politickým 

vlivem, který se následně projeví i v ochraně ptáků a krajiny. Velmi zajímavý projekt je 

založení sítě Ptačích parků ČSO, v současné době jsou 4. Nejblíže k našemu regionu je 

Ptačí park Mnišské louky v nivě Ploučnice mezi Českou Lípou a Stružnicí.   

   

Ukončení akce, volná diskuze. 

Zapsal: Jakub Juda 


