
Zápis setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích 
 
 Osmé setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích se konalo 19.3.2011 na 
Správě CHKO Labské pískovce v Děčíně. Dle prezenční listiny bylo přítomno 22 účastníků, 
z toho 18 členů (P. Benda, V. Kopecký, J. Vondráček, M. Půlpán, U. Michel, R. Heřt, P. 
Šprojcar, M. Kalík, G. Ritschel, E. Mikolášková, R. Procházková, M. Malý, M. Rohlík, M. 
Horyna, V. Šena, O. Rajchl, T. Řezníček, P. Lumpe), 2 čekatelé - adepti (M. Doležálek, P. 
Liška) a 2 hosté (J. Lobotka, T. Salov). Občerstvení poskytla jednak Správa CHKO Labské 
pískovce a manželka našeho člena Pavla Bendy Věra Bendová, která napekla několik velmi 
chutných dobrot. 

Na úvod přivítal P. Benda všechny přítomné, poslal prezenční listinu a požádal o 
aktualizaci kontaktů. Poté představil nové číslo Zpravodaje Ornitologického klubu při 
Labských pískovcích a poděkoval L. Blažejovi za jeho zpracování. 

Omluvil některé nepřítomné, jmenovitě V. Berana, M. Švihlíka, V. Šuteru, J. Lobotku a 
M. Sedláka. Informoval o přípravě prezentace, ve které by na příštím setkání seznámil V. 
Beran s určováním velkých racků za „skupiny“ racka stříbřitého.  

Mezi členy Ornitologického klubu při Labských pískovcích byl přijat R. Heřt 
z Markvartic. Mezi čekatele - adepty na členství byl přijat M. Doležálek z Mikulášovic, který 
se krátce představil. Mezi čekatele – adepty byl rovněž zařazen R. Mourek z Jánské, který na 
dnešním setkání nebyl přítomen. 

P. Benda upozornil na možnost nahlédnout do přinesené literatury a na propagační 
materiály k rozebrání.  

P. Benda se také zmínil o podpoře výkupu přírodovědecky zajímavých pozemků, a to 
nejen v ČR, ale také v našem regionu, které se snaží vykoupit různé nestátní organizace.  

Dále stručně charakterizoval monitoring v loňském roce, jehož předmětem byla 
následující druhy ptáků – sokol stěhovavý, výr velký, ledňáček říční, žluna šedá a datel černý. 
Pro letošní rok jsou zájmovými druhy sokol stěhovavý, výr velký, tetřívek obecný a chřástal 
polní. Krátce se věnoval snižování počtu ptáků v zemědělské krajině, která je nejohroženějším 
stanovištěm mimo jiné z důvodu velkých záborů pro výstavbu, proto byl i symbolicky zvolen 
Českou společností ornitologickou „ptákem roku“ strnad obecný. Upozornil rovněž na velmi 
špatnou situaci u sýčka obecného. Informoval také o návratu některých tažných ptáků. 
       Krátce se věnoval i zimnímu sčítání vodních ptáků, u kterého byly počty druhů i jedinců 
nepříznivě ovlivněny zamrzlými hladinami rybníků a vysokým stavem hladiny na řece Labi. 
Další termín sčítání vodních ptáků bude 16.-17.4. Vzhledem k výskytu tažných druhů by 
mohla být zajímavá pozorování. I v letošním roce se uskuteční tradiční vítání ptačího zpěvu. 

V. Kopecký informoval o nových stránkách AOPK ČR a upozornil na určité technické 
problémy, které jejich spuštění provázejí. Dále stručně charakterizoval předpokládanou 
činnost nově vznikajícího občanského sdružení – ZO ČSOP Děčínsko. Toto sdružení by se  
mělo mimo jiné věnovat i výkupu pozemků. Seznámil přítomné s letošním hlídáním hnízd 
sokola stěhovavého, kde z důvodu zaměstnání  O. Rajchla v Praze a přechodu L. Blažeje na 
Správu NP České Švýcarsko je komplikovaná situace.    

  P. Lumpe pochválil hojnou účast na setkání klubu, představil nové číslo zpravodaje 
Severočeské pobočky ČSO - Kominíček (členové pobočky dostanou poštou, nečlenové si ho 
mohou stáhnout z webových stránek pobočky). Dojde k úpravě www stránek pobočky, mění 
se i stránky kroužkovací stanice. Upozornění na dvě blízké akce – sčítání sýce rousného 
v Jizerkách příští víkend a schůzi jeřábí skupiny 2.4. na Břehyni. Dále informoval o dvou 
zahraničních členských exkurzích ČSO. První se uskuteční 11. až 15. května do 
Biebrzańského národního parku v Polsku, druhá zamíří 12. až 16. října za táhnoucími jeřábi 
do maďarského národního parku Hortobágy. 



Zpestřením bylo promítnutí unikátního krátkého šotu z panelákového sídliště Špičák 
v České Lípě, kde se podařilo bratrovi našeho člena M. Rohlíka natočit sýčka vykukujícího 
z odvětrávacího otvoru pod střechou. 

V. Šena představil velmi zdařilá videa a fotografie ptáků z loňského roku. Své fotografie 
ptáků prezentoval i G. Ritchel.  

E. Mikolášková informovala o žádosti na odstřel volavek na rybnících ve Šluknovském 
výběžku a požádala přítomné o poskytnutí údajů. 

P. Benda na závěr upozornil členy, že bylo vhodné zaměřit se na zmapování výskytu 
bukače velkého na Velkém rybníku u Rybniště. 

Na závěr poděkoval T. Salovovi za tlumočení a ukončil osmé setkání členů 
Ornitologického klubu při Labských pískovcích. 

    
Zapsal V. Kopecký 


