
 
Zápis ze setkání ornitologického klubu při Labských pískovcích dne 30.3.2013 v sídle 
AOPK ČR, Správy CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem v Děčíně 
 
Přítomni: dle prezenční listiny – celkem 15 členů (O. Rajchl, V. Kopecký, G. Ritschel, R. 
Procházková, M. Kalík, R. Neckář, R. Heřt, J. Vondráček, M. Rohlík, M. Půlpán, V. Sojka, 
M. Horyna, E. Mikolášková, P. Liška, P. Benda). 
 
P. Benda přivítal přítomné a zdůvodnil pozdější termín setkání zahraniční cestou.  
Potom omluvil nepřítomné kolegy jmenovitě – Augst, Michel, Beran, Doležálek, Pícha, 
Rybář, Sedlák, Šena, Šprojcar, Šutera, Švihlík, Nagel, Hurychová, Dunovský, Lobotka Jan, 
Lobotka Jiří, Jelínková, Mourek. 
Informoval o úmrtí dlouholetého člena „Ornitologického klubu“ p. Pařízka z Benešova nad 
Ploučnicí. 
Dva čekatelé se stali řádnými členy – René Mourek z Janské a Romana Jelínková z 
Ludvíkovic. V současné době má „Ornitologický klub“ celkem 32 členů.  
Poděkování Správě CHKO Labské pískovce za prostor a zázemí pro konání setkání, 
upozornění na drobné občerstvení. 
P. Benda upozornil na materiály k rozebrání a k nahlédnutí. Krátce zmínil knihu Příroda 
nádrže Milada – jedná se o území po zatopení lomu Chabařovice a stručně charakterizoval 
danou lokalitu. Každý člen poté dostal jednu knihu jako dar. 
Poděkoval slečně Jelínkové za grafickou přípravu Zpravodaje. Z něho zmínil článek o 
hnízdění havranů v Rumburku, strom byl pokácen. P. Kalík uvedl aktuální informaci - havrani 
se přestěhovali o kousek dál, v současnosti 8-10 hnízd na vícero stromech. 
P. Benda představil návrh na doplnění www stránek – možnost vzájemné pružné komunikace 
přes internet na našich webových stránkách, resp. stránkách ornitologického klubu. Tento 
návrh byl přivítán a bude v dohledné době realizován. 
Informace o sčítání zimujících vodních ptáků ve dnech 13.-14.4. Očekává se zapojení většiny 
členů klubu. 
Ptákem roku je břehule říční, žádost o věnování pozornosti tomuto druhu.  
Dvě pozitivní informace – proběhne úprava stanoviště v Býnovci pro skřivana lesního a 
stržení břehu u rybníka ve Staré Olešce pro možné zahnízdění ledňáčka říčního a případně i 
břehule říční. 
V letošním roce bude opět mapování v Ptačí oblasti LP – tradičně se monitoruje výr velký a 
sokol stěhovavý, dále datel černý, ledňáček říční a žluna šedá. Žádost o spolupráci. 
V. Kopecký – představil kalendář „Ptáci Labských pískovců“ a připravovaný komiks o 
sokolech stěhovavých. 
P. Benda – informace o speciální akci pro veřejnost - pozorování sokolů stěhovavých na 
hnízdišti v loňském roce, počítá se s touto akcí i v letošním roce pokud však bude vhodné 
hnízdo pro pozorování.  
Informace o „Vítání ptačího zpěvu“ – první víkend v květnu, akce je spojená i 
s kroužkováním, 
V. Sojka – zahnízdění sokolů na skalním objektu Pevnost, kde před 125. lety došlo k prvnímu 
sportovně motivovanému výstupu na pískovcovou věž v České republice. 
P. Benda – vlivem dlouhé zimy jsou zajímavá pozorování, např. velké množství čejek. 
Prezentace záběrů čejek od M. Rohlíka z Benešova nad Ploučnicí. 
Představení několika exemplářů z koupené sbírky – orlík krátkoprstý, mandelík hajní, vlha 
pestrá, slavík modráček středoevropský, rorýs, cvrčilka říční, chocholouš obecný, rákosník 
obecný.  
 



Přestávka. Výborné občerstvení připravené V. Bendovou! 
 
Promítání záběrů jeřábů popelavých od Václava Šeny, 
Video s rysem ostrovidem z natáčení čápů černých v Libouchci pořízené také Václavem 
Šenou. 


