
Zápis z deváteho setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích, 
které se uskutečnilo dne 18.2.2012 na Správě CHKO Labské pískovce v 

Děčíně 
 

− P. Benda přivítal přítomné, ocenil hojnou účast a vybídl přítomné, aby využili 
připraveného občerstvení. 

− Dále představil nové číslo Zpravodaje ornitologického klubu při Labských pískovcích 
a poděkoval všem, kteří do něho přispěli. Vyzdvihl velké úsilí, které věnoval přípravě 
k tisku L. Blažej. Upozornil na nové publikace s ornitologickou či zoologickou 
tématikou, které si přítomní mohli prohlédnout, a na materiály k rozebrání.  

− Po té informoval o změnách v členské základné - bylo ukončeno členství J. Píchovi, 
který se odstěhoval. Byli přijatí noví členové – M. Doležálek, P. Liška, J. Lobotka, M. 
Rybář. Dále byli mezi adepty čekatele přijati – R. Jelínková, p. Mourek, R. Neckář, p. 
Dunovský st. a p. Dunovský ml. Aktuálně má tedy Ornitologický klub 30 členů a 5 
čekatelů. 

− Ze Správy NP české Švýcarsko bylo přivezeno několik velmi zdařilých 
dermatoplastických preparátů. P. Benda krátce každý z nich okomentoval, upozornil 
např. na velmi neobvykle světle zbarvenou káni lesní. 

− P. Benda vysvětlil změnu v systému setkávání ornitologického klubu – nadále bude  
pouze v Děčíně, kolegové ze Šluknovského výběžku mohou využít služebních aut 
Správy NP České Švýcarsko, které pojedou na setkání do Děčína.  

− P. Benda informoval o monitoringu ptáků v loňském roce. U sokola stěhovavého bylo 
v loňském roce obsazeno celkem 10 teritorií, 7 hnízdění bylo úspěšných, bylo 
vyvedeno rekordních 21 mláďat. V roce 2011 bylo prokázáno celkem 20 obsazených 
hnízdních teritorií výra velkého. Jedná se o rekordní počet. Chřástal polní byl 
monitorován celoplošně ve dvou termínech - konec května a konec června. Nápadná je 
absence tohoto druhu v centrálních částech ptačí oblasti a to i na lokalitách, které byly 
v minulosti hojně obsazovány. Velmi špatná je situace u tetřívka obecného, zřejmě již 
z území PO Labské pískovce vymizel. V loňském roce pozoroval pouze V. Šutera 
jednoho kohoutka a jednu samici v Rájci. P. Benda dále upozornil na zajímavá 
pozorování zimních ptáků, šíření bramborníčka černohlavého, informoval, že M. 
Půlpán vyfotil labutě  a čápa s odečítacími kroužky. V Děčíně byla nalezena mladá 
sova pálená kroužkovaná u Nymburka. 

− P. Benda představil co nás čeká v letošním roce – v dubnu sčítání zimujících vodních 
ptáků, v květnu vítání ptačího zpěvu. Letos budou v rámci Ptačí oblasti Labské 
pískovce monitorovány následující druhy: sokol stěhovavý, výr velký, sýc rousný, 
kulíšek nejmenší a čáp černý. Pozvání přítomných na přednášku o vývoji populace 
sokola stěhovavého v rámci Českosaského Švýcarska, která se uskuteční 13. března v 
malém sále Městské knihovny Děčín. 

− P. Benda ukázal pro nové členy přístup www stránky Ornitologického klubu při 
Labských pískovcích a stručně je seznámil s jejich obsahem.  

− U. Augst poskytl údaje ze saské strany – v loni zahnízdilo v Saském Švýcarsku 18 
párů sokolů stěhovavých, bylo vyvedeno 30 mláďat. Další páry zahnízdily v okolí – 1 
pár v Žitavských horách, 3 páry v Krušných horách, 8 párů na stavbách v okolí 
Chemnitz a Lipska. Upozornil na migraci samic u sýce rousného, zatímco samci 
zůstávají, samice migrují na velké vzdálenosti. Početnost sýců rousných kolísá ve 3-4 
letých cyklech. U Pirny hnízdil jeden pár orlů mořských. 



− V. Beran zmínil zajímavou strategii rozmnožování u křepelek, které zahnízdí poprvé 
ve Středomoří a druhé hnízdění je např. ve střední Evropě. 

− V. Kopecký informoval o sloučení dvou regionálních pracovišť AOPK ČR – Správy 
CHKO Labské pískovce a Krajského střediska Ústí nad Labem. Dále představil akce 
připravované v souvislosti se 40. výročím vyhlášení CHKO Labské pískovce. 

− M. Rybář seznámil přítomné se správními řízeními v loňském roce, které se týkali 
ptáků. Český rybářský svaz požádal o povolení rušení a odstřelu u kormorána velkého 
na Labi a u volavky popelavé na řece Kamenici. Správa CHKO Labské pískovce 
v obou případech rušení a odstřel nepovolila. V. Beran v této souvislosti informoval o 
odstřelu kormoránů v Bavorsku, bylo zastřeleno tisíce ptáků, ale nepřineslo to žádný 
efekt, pouze došlo k vytvoření menších hejn a ptáci zvolili jinou strategii chování. M. 
Rybář dále informoval o výsledcích sčítání kormoránů na nocovištích na Labi. V. 
Beran zmínil postup Jihomoravského krajského úřadu, který platí regionální pobočce 
ČSO za monitoring kormoránů, ušetří se tak velké peníze za placení škod. 

− Přednáška V. Berana o determinaci velkých bělohlavých racků. 
− P. Benda – na Správě NP České Švýcarsko je směrový mikrofon, pokud by někdo měl 

zájem se věnovat nahrávání ptačích hlasů, je možnost jeho zapůjčení. 
− M. Rybář – informace k monitoringu hnízd sokola stěhovavého a k jejich hlídání. 
− Prezentace fotografií V. Sojky. 
− Prezentace fotografií a filmových záběrů V. Šeny. 
− J. Lobotka – informace o ptáku roku 2012 – tetřevu hlušci, a získávání informací o 

tomto druhu prostřednictvím dotazníku. Dále zmínil výsledky vyvěšování budek pro 
skorce. 

− P. Benda vyzval všechny přítomné k aktualizaci kontaktů a ukončil dnešní setkání.  
− Následovala diskuze členů ornitologického klubu.     

      
 
 


