
Zápis ze setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích (OK LP) dne 31. 1. 
2015 v sídle AOPK ČR, RP Ústecko, v Děčíně 
 
Přítomni: dle prezenční listiny – Benda, Kopecký, Suržinová, Sojka, Ritschel, Procházková, 
Šutera, Vondráček, Wenischová, Liška, Šprojcar, Půlpán, Michel, Augst, horyna, 
Mikolášková, Rybář, Lobotka Jan, hosté – Bendová, Kroutilová 
Omluveni: Beran, Neckář, Šena, Lumpe, Rajchl, Jelínková, Heřt, Jiří Lobotka 
 
P. Benda přivítal přítomné, poděkoval AOPK ČR, RP Ústecko za poskytnuté prostory a 
manželce za přípravu občerstvení. Dále upozornil na materiály k rozebrání a k nahlédnutí. 
Poděkoval sl. Jelínkové za grafickou přípravu zpravodaje Ornitologického klubu při Labských 
pískovcích. Z nového zpravodaje zmínil některé články - hnízdění volavky popelavé ve 
Šluknovském výběžku (autor V. Šena), článek o pěnicích vlašských na Šluknovsku (autor M. 
Surživová) a příspěvek zaměřený na mapování bukáčků malých v Podkrušnohorské pánvi 
(autor V. Beran). V souvislosti s posledním článkem, z něhož vyplývá, že bukáček malý je 
zřejmě více rozšířen, než se předpokládalo, vyzval členy OK LP ke  zmapování vhodných 
vodních ploch v PO LP, především u Staré Olešky a na Šluknovsku. 
Stručně popsal lednové sčítání zimujících ptáků – bylo pokryto celé území, během pochůzek 
nebylo žádné výjimečné pozorování. Další sčítání vodních ptáků proběhne v termínu 18. - 19. 
dubna.  
  
M. Rybář prezentoval probíhající monitoring zimujících kormoránů na Labi – od října do 
prosince bylo nocoviště u ústí Studeného potoka, od ledna je u Prostředního Žlebu. Je zde 
možnost opakovaného vyrušování a z tohoto důvodu mohlo dojít k přesunu nocoviště. Počet 
zimujících kormoránů je již několik let stabilní. 
 
P. Benda informoval o přípravě Atlasu hnízdního i rozšíření ptáků v letech 2014-2017. Již 
nyní je možné na https://atlas.birds.cz si zobrazit výsledky za rok 2014. Většina kvadrátů v LP 
je obsazena členy našeho ornitologického klubu.  
Na dotaz od M. Surživové, zda by bylo možné poslat přehled, kdo mapuje v jednotlivých 
kvadrátech, P. Benda odpověděl, že zpracuje přehled a rozešle členům k doplnění.   
 
Na Správě NP České Švýcarsko je nový IT pracovník. Z tohoto důvodu bude zřejmě 
z počátku malá prodleva ve vkládání fotografií od členů OK LP na web. Poděkování za velké 
množství zdařilých fotografií od členů. 
Vítání ptačího zpěvu bude první víkend v květnu. 
V roce 2015 by měl proběhnout monitoring následujících vybraných druhů – sokol stěhovavý, 
výr velký, kulíšek nejmenší, sýc rousný, čáp černý. 
V letošním roce slaví Správa NP  České Švýcarsko 15 let od vyhlášení NP a zároveň uplyne 
25 let od vyhlášení Saského Švýcarska. Při této příležitosti bylo připraveno společné logo.  
Vedle dalších akcí je plánováno i vydání CD s hlasy ptáků Labských pískovců. Momentálně 
probíhá jednání s ČSO, která má autorská právy od p. Pelze. CD, které by mělo vyjít na jaře 
tohoto roku, bude doplněno knížečkou se základními informacemi o jednotlivých druzích 
v českém i německém jazyce.  
Ptákem roku 2015 bude potápka černokrká. E. Mikolášková – hnízdění potápky černokrké na 
rybníku u Droužkovic. 
 
P. Benda – připravuje se reintrodukce jeřábka lesního a případně i tetřeva hlušce na území 
národního parku. V první polovině roku proběhne cesta na Slovensko, kde by měla být 

https://atlas.birds.cz/


zjištěna možnost odchytu jeřábka lesního pro plánovanou reintrodukci. Je mnohem větší 
úspěšnost adaptace v novém prostředí u ptáků z volné přírody než u jedinců z odchoven. 
 
U. Augst - V Sasku hnízdilo v minulém roce 45 párů sokolů, z toho 25 párů na skalách a 2 
páry na sloupech el. vedení. Zbylé páry hnízdily na stavbách. Rok 2014 byl špatný pro výry – 
pouze 8 mladých. Pravděpodobně se stěhují ze skal do nížin. Bylo zaznamenáno 14 párů na 
stromových hnízdech, pouze z těchto hnízd byla mláďata vyvedena. Špatná byla i situace u 
poštolek – jen 14 párů, běžně 40-50 párů. 
P. Benda – na základě jednání s firmou Termo byly umístěny dvě budky pro sokoly na 
komíně v Březinách, další budku umístil V. Šena na komín Velvety ve Varnsdorfu.  
 
Promítání videí a fotografií sokolů stěhovavých, výrů velkých a poštolek obecných od V. 
Sojky.  
V. Sojka a P. Benda popsali nezvyklou situaci, kdy samice výra velkého zabila samici sokola 
stěhovavého a zůstala s třemi mladými sokoli na hnízdě. Mláďata byla z hnízda odebrána a 
podařilo se je dochovat v hnízdech jiných sokolů.  
 
Promítání fotografií G. Ritschela z roku 1972 z prvního úspěšného hnízdění čápa černého.  
 
Diskuze.  
 


