
Zápis ze setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích (OK LP) dne 20.2. 
2016 v sídle AOPK ČR, RP Ústecko, v Děčíně 

 
Přítomni: dle prezenční listiny – P. Benda, V. Kopecký, M. Suržinová, M. Horyna, U. Augst, 
M. Rybář, E. Mikolášková, G. Ritschel, R. Procházková, Jan Lobotka, R. Nagel, M. Malý, O. 
Rajchl, P. Liška, M. Rohlík, M. Půlpán, V. Sojka, V. Šena, Lea Kahoun (host – překlad do 
němčiny) 
Omluveni – Heřt, Šprojcar, Friml, Řehák, Jelínková, Doležálek, Neckář, Sedlák, Svoboda, 
Anzari, Weinischová 
 
P. Benda přivítal přítomné a poslal prezenční listinu a poděkoval AOPK ČR, RP Ústecko za 
poskytnuté prostory a manželce za přípravu občerstvení. Vyzval též přítomné k aktualizaci 
svých kontaktů.  
 
Představil praktikantku na Správě NP České Švýcarsko Leu Kahoun a poděkoval jí za překlad 
setkání do němčiny pro U. Augsta. 
 
Dále upozornil na materiály k rozebrání a k nahlédnutí. Z materiálů k rozebrání zmínil nové 
CD s hlasy ptáků Českosaského Švýcarska, které bylo vydáno ve spolupráci s Českou 
společností ornitologickou u příležitosti 15. výročí založení Národního parku České 
Švýcarsko a 25. výročí vyhlášení Národního parku Saské Švýcarsko. Na textu vložené 
knížečky spolupracovali P. Benda a U. Augst. Bylo představeno nové číslo Zpravodaje OK 
LP (zpravodaj) u něhož došlo k významné změně. Jeho grafické zpracování a tisk byl zadán 
firmě TR-DESIGN.CZ. Všemi přítomnými bylo pozitivně kvitováno jeho nové profesionální 
grafické zpracování a kvalita tisku a sešití.  
 
Poděkoval všem, kteří do nového zpravodaje přispěli. Zejména pak U. Augstovi, který napsal 
několik článků, a M. Rohlíkovi za kresbu na titulní stránku. Z nového zpravodaje zmínil 
některé příspěvky, např. článek o mořských orlech (autor V. Šena), či článek o zedníčku 
skalním (autor U. Augst). Následně přečetl mail ze Slovenska, ve které p. Murín požádal o 
zaslání chybějících výtisků zpravodaje. V mailu uvedl, že zpravodaj je známý a populární i ve 
Slovenských končinách.  
 
V současné době má klub 31 členů. Plnohodnotnými členy se staly kolegyně Monika 
Suržinová a Irena Weinischová. Bylo ukončeno členství M. Klitsche, který se odstěhoval a 
přešel na jiné pracoviště. Čekatelem se stal Pavel. Svoboda, vedoucí stráže na Správě NP 
České Švýcarsko.  
 
V roce 2016 by měl proběhnout monitoring následujících vybraných druhů - sokol stěhovavý, 
výr velký, datel černý a žluna šedá. 
 
Další sčítání zimujících vodních a mokřadních ptáků bude 16. - 17. 4. 2016. 
 
Ptákem roku 2016 je červenka obecná. 
 
Poděkování kolegům, kteří přispívají do fotogalerie. M. Suržinová představila své stránky – 
www.fotonatur.eu 
 



P. Benda rovněž poděkoval za zapisování do databáze pozorování. M. Půlpán upozornil, že 
databáze funguje již 10 let a dal ke zvážení, zda nějakým způsobem nevyhodnotit zapsané 
množství dat. 
 
Vítání ptačího zpěvu proběhne druhý květnový víkend. R. Nagel připomenul, že v loňském 
roce proběhl 10 ročník této akce. Za dobu jeho trvání bylo pozorováno přes 50 druhů ptáků, 
např. orla mořského, motáka pilicha, jeřába popelavého či volavku bílou. Připravuje se článek 
ve zpravodaji České Švýcarsko.  
 
P. Benda a R. Nagel upozornil na plánovanou novou podobu Zpravodaje Správy NP České 
Švýcarsko. Zůstanou dvě čísla - jarní celobarevné bude zaměřené především na  návštěvníky. 
Obsahem podzimního čísla spíše vyhodnocení uplynulé sezóny. 
 
Dále P. Benda informoval o personálních změnách. M. Rybář se od 1. 1. 2016 stal strážcem 
na Správě NP České Švýcarsko. Nadále se bude věnovat mapování a ochraně hnízd 
vybraných druhů ptáků (sokol stěhovavý, čáp černý) a monitoringu kormoránů velkých. 
Dalším strážcem na Správě NP České Švýcarsko je M. Rohlík ml. 
 
U. Augst připravil článek o sokolu stěhovavém, je přeložen do češtiny a bude publikován 
v zatím nespecifikovaném prestižním ornitologickém sborníku. Každý člen našeho klubu 
dostane poté separát. 
 
U. Augst promítnul černobílé záběry tokajícího tetřeva hlušce ze Saského Švýcarska z roku 
1957. P. Benda popsal možnost reintrodukce tetřeva hlušce na území Českého Švýcarska. 
Zatím se jedná pouze o záměr, problémem je zajištění ptáků z odchoven, kteří by se bez 
problémů adaptovali ve volné přírodě. Probíhají práce pro vytvoření vhodných podmínek na 
tradičních lokalitách – např. je likvidována borovice vejmutovka na původních lokalitách. 
Dochází zde k velmi dobré regeneraci. 
Mnohem lepší je situace v připravované reintrodukci u jeřábka lesního. Proběhla návštěva 
v CHKO Poľana a jednání o možnosti získat ptáky z volné přírody. Probíhá aktualizace 
projektu na návrat jeřábka lesního na území Labských pískovců. První ptáci by mohli být 
přivezení příští rok. Jsou již vyrobeny pasti. Zatím nejsou zkušenosti s odchytem jeřábků. Na 
Slovensku jsou stále oblasti, kde je jeřábek loven. Teoretická možnost odchytu jeřábka by 
byla i na Šumavě, kde je silná populace. Zatím se však nepodařilo získat souhlas. Jednou 
z vhodných lokalit pro jeřábky je spáleniště nad Jetřichovicemi. Již několik let probíhají na 
vybraných lokalitách aktivity na vytvoření vhodného prostředí pro jeřábka lesního – např. 
jsou vysazovány tisíce sazenic lísek a vrb.  
 
P. Benda informoval o mapování hnízdního rozšíření ptáků. V našem regionu je velmi dobré 
pokrytí kvadrátů. Ve zpravodaji je krátký příspěvek ve zpravodaji se žádostí o zaměření na 
vzácné, skrytě žijící či obtížně zjistitelné druhy. V rámci oblasti severních Čech je neobsazen 
kvadrát 5154, který leží ze dvou třetin v Sasku. P. Benda přislíbil na schůzi Severočeské 
pobočky České společnosti ornitologické pomoc při zpracování tohoto kvadrátu. Vyzval členy 
klubu, aby se dle svých možností podíleli na mapování v tomto kvadrátu. 
Připomenul i odkaz na www stránky věnované mapování hnízdního rozšíření ptáků - 
https://atlas.birds.cz. 
 
Navrhl zmapování hnízdění labutě velké na Děčínsku a Šluknovsku, včetně zpětného 
zaevidování hnízdění v minulých letech. Přítomnými členy to bylo přijato. 
 

https://atlas.birds.cz/


Správa NP Českého Švýcarska plánuje vydat publikaci „Měkkýši Českosaského Švýcarska“. 
Texty jsou již napsány, v letošním roce budou provedeny překlady a tisk. Publikace bude 
vydána ještě k výročí založení NP. 
 
Na závěr byly prezentovány dvě velmi zajímavé přednášky M. Čecha a R. Lyacha na téma 
„Potravní preference kormorána velkého se zaměřením na Dolní Labe“. 
 
Volná diskuze.  
 
Ukončení setkání. 
 
Zapsal Vladislav Kopecký 


