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ÚVODEM
Milí kolegové,
letošní vlídný podzim pozvolna předává své žezlo nevyzpytatelné zimě.
Nebeský letový provoz do úživných zeměpásů je u konce. Naše krajina
dočasně poztrácela desítky ptačích druhů, miliony jedinců… Ale není
nač zoufat, opětovné jarní shledání je téměř nevyhnutelné a
nadcházející mezidobí můžeme využít různě. Předně jsme neosiřeli
zcela. Vně našich oken se odehrává tuhý boj zbylých opeřenců o přežití.
Přirozený pocit pána tvorstva většině z nás nedovolí sedět se
založenýma rukama. Množící se krmítka na našich pozemcích odhalují
naše lepší já.
Když se od okna rozhlédneme dále po slehlé zimní krajině, možná nás
překvapí radost z něčeho neobvyklého. Počty kání rousných již v těchto
dnech dosahují nebývale vysokých čísel, přibývá pozorování konopek
žlutozobých či dokonce zatoulaných mořských chaluh...
Kdo z nás chce pomoci dobré věci, má příležitost připojit se do tradičního
lednového zimního sčítání vodních ptáků, o kterém bude řeč na
nadcházející pobočkové schůzi. Stejně tak celoročně aktuální je
i odečítání značených labutí velkých z našeho mezinárodního
východočesko-polského projektu. Dlouhé zimní večery pak přímo
vybízejí k bilancování našich terénních zápisníků. Jistě při něm vznikne
nejeden kvalitní článek do časopisu Panurus.
Libor Praus

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Srdečně vás zveme na podzimní členskou schůzi VČP ČSO, která se bude
konat v sobotu 3. prosince 2011 v přednáškovém sále muzea na Zámku
v Pardubicích.
PROGRAM SCHŮZE:
Zahájení - 9.00
1. Tématický blok - Ptačí oblast Bohdanečský rybník
Milan Růžička - Historie ochrany a péče o Národní přírodní rezervaci
Bohdanečský rybník
František Bárta - Výzkum ptáků na Bohdanečském rybníce
v posledních letech
Kamil Čihák - Výsledky monitoringu IBA Bohdanečský rybník
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Přestávka
2. Různé
Informace z výboru VČP ČSO a sekretariátu ČSO
Pavel Bergmann - Zimní sčítání vodních ptáků v sezóně 2011/2012
ve východních Čechách
Petr Kafka - Výsledky monitoringu čápa černého ve východních
Čechách
Jiří Zajíc - Zahnízdění dudka chocholatého na Královéhradecku
v roce 2011
3. Přednáška
Jakub Vrána - Ptáci Islandu
4. Videoprojekce
dokument "Silva Gabreta: Jak se rodí šumavský horský les"
(pořadem provází ekolog a půdní biolog Ladislav Miko, bývalý ministr
životního prostředí a ředitel ochrany přírody Evropské komise)
Předpokládané zakončení schůze do 13.00

SPOLKOVÉ ZPRÁVY
Aktuality z výboru
Ochrana údolní nádrže Rozkoš a Mokřiny u Rzů
V minulých zpravodajích a na členských schůzích výbor i ostatní členové
naší pobočky opakovaně informovali o významu vodní nádrže Rozkoš
pro hnízdní i mimohnízdní výskyt ptáků. To ostatně potvrdil i bývalý
Okresní úřad v Náchodě vyhlášením přechodně chráněné plochy
(PCHP) Rozkoš v roce 2002, a to na dobu 10 let. Na jaře letošního roku
byl výbor nucen se znepokojením konstatovat, že žádný z orgánů
ochrany přírody nezačal připravovat podklady pro ochranu ptáků na
Rozkoši po vypršení platnosti vyhlášky jmenované PCHP, což se stane
už 31. 3. 2012. Ze všech uvedených důvodů jsme proto zaslali jménem
VČP ČSO oficiální podnět na trvalé zajištění ochrany ptáků alespoň na
části Rozkoše s doporučením na vyhlášení zvláště chráněného území
(ZCHÚ). Podnět jsme adresovali jednak Městskému úřadu (MěÚ)
v Novém Městě nad Metují (příslušný orgán ochrany přírody pro
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vyhlášení PCHP) a zároveň Krajskému úřadu (KrÚ) Královéhradeckého
kraje (příslušný orgán pro ZCHÚ). Po určité prodlevě svolali pracovníci
KrÚ společnou schůzku všech zúčastněných stran i s účastí zástupců
některých okolních obcí. Dozvěděli jsme se, že vyhlášení ZCHÚ není
v nejbližší době možné, jelikož je veškerá kapacita úřadu vytížena
zajišťováním ochrany NATURY 2000. Následná debata nepřinesla žádný
posun v postoji KrÚ. Určitou nadějí pro nás a hlavně pro ptáky může být
příslib ze strany MěÚ vyhlásit na Rozkoši znovu PCHP, pravděpodobně
v rozsahu odpovídajícímu dnešnímu stavu. Podle posledních informací
úřad dokončuje shromažďování podkladů pro zahájení příslušného
správního řízení. Čas ale běží, březen se blíží…
Uvedený případ není ojedinělý. Podobně tomu iniciovala VČP ČSO
vyhlášení ZCHÚ na lokalitě Mokřina u Rzů již někdy v roce 2003. Po
počátečních okamžitých aktivitách KrÚ v Pardubicích (zadání plánu
péče, sběr relevantních podkladů, jednání s obcí Dobříkov, pod níž Rzy
patří) se příprava ZCHÚ ocitla na mrtvém bodě. Svou roli určitě sehrál
nesouhlas obce s navrženými podmínkami ochrany, posléze se jako
oficiální důvod začala (podobně jako v případě Rozkoše) uvádět nutnost
přednostního zajištění ochrany NATURY 2000. Popsaná situace trvá již
několik let, a proto jsme inspirováni vývojem na Rozkoši poslali v srpnu
podnět k vyhlášení PCHP také na Rzech. Příslušným orgánem je MěÚ
ve Vysokém Mýtě. Tento úřad aktuálně sbírá potřebné podklady
a zřejmě osloví VČP ČSO za účelem jejich doplnění.
S ohledem na uvedená fakta prosíme všechny členy, aby své případné
aktivity na obou jmenovaných lokalitách včas konzultovali s výborem
pobočky. Stejně tak prosíme být informováni o veškerém dění, které by
mohlo souviset s ochranou ptáků tamtéž. Doufáme, že chápete potřebu
vzájemné koordinace, která umožní postupovat účelně a stát se
silnějším partnerem při jednání s dotčenými úřady. Předem díky, o vývoji
situace budeme informovat.
Za Výbor VČP Martin Fejfar

Databáze ornitologicky cenných lokalit
Výbor naší pobočky se rozhodl posílit ochranu ptáků regionu důrazem na
ochranu ornitologicky (ale i obecně biologicky) cenných lokalit. Chceme
vytvořit a postupně doplňovat či upravovat jejich databázi s cílem
vstoupit do správních řízení těchto lokalit se týkajících a oslovit jejich
majitele nebo správce v záležitosti šetrného hospodaření na nich.
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V první fázi bychom se zaměřili na vodní a mokřadní lokality mimo síť
ZCHÚ, které na sebe vážou značný počet zvláště chráněných druhů
ptáků a patří v současné době k nejvíce ohroženým. Týká se to
především produkčních rybníků s litorálem, přetěžovaných nejen
vysokou rybí obsádkou, ale stále častěji i rekreačními nebo sportovními
aktivitami, chovem polodivoké kachny divoké, případně sportovně
komerčním rybolovem, který je zvláště pro hladinové druhy ptáků na
malých lokalitách téměř likvidační. Postupně nebo podle sil i souběžně
chceme do databáze zařadit i lokality lesního, stepního aj. charakteru.
Při vytváření a doplňování databáze těchto lokalit a zejména pak při
jejich ochraně se ovšem neobejdeme bez aktivní účasti členů naší
pobočky, o niž vás tímto prosíme.
Tomáš Diviš

Výzkumný a vzdělávací tábor Broumovsko 2011
Letošní VVT na Broumovsku se uskutečnil ve dnech 27. až 29. 5. 2011
za účasti 13 členů nebo přátel naší pobočky. Jeho cílem byl jednak
průzkum převážně lesních biotopů Broumovských stěn a ptačího
společenstva zemědělsky obdělávané krajiny Broumovské pánve.
Náš pobyt byl provázen, ne však výrazně poznamenán, poněkud
vrtošivým počasím. První den jsme věnovali pozornost ptactvu
intravilánu obce Martínkovice, kde jsme byli pohodlně ubytováni
v Turistické základně U Nývltů. V sobotu jsme se rozdělili na dvě
skupiny; početnější se vypravila do nejsevernější verneřovické části
Broumovských stěn s vrcholy Buková hora (638 m n. m.) a Mirošovské
stěny (664 m n. m.), komornější skupina do nivy řeky Stěnavy
v Broumovské pánvi. V neděli část týmu navštívila hlavní hřeben
Broumovských stěn impozantně uzavírající západní okraj Broumovské
pánve nedaleko naší základny a malá skupina se zaměřila na ptačí
faunu obývající venkovské hřbitovy s legendárními barokními kostely
z dílny K. I. Dientzenhofera.
Broumovsko ornitologicky opět nezklamalo, i když jsme nakonec tak
trochu očekávaného hýla rudého nebo lejska malého nezjistili. Čáp
černý, luňák červený, ostříž lesní, chřástal polní, holub doupňák, kulíšek
nejmenší, datel černý, krkavec velký či čečetka zimní však jistě oko
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i ucho ornitologa potěší a tato i řada dalších pozorování znalosti avifauny
Broumovska doplní či obohatí.
Letošní vzdělávací a výzkumný tábor lze z hlediska účasti a výsledků
hodnotit jako průměrný, ale velmi příjemný a smysluplný. Malým stínem
na něm ulpěla neúčast pracovníků CHKO Broumovsko, kteří se omluvili
dojednanou účastí na jiných akcích.
Tomáš Diviš

Možnost využití výstavních panelů
Upozorňujeme členy naší pobočky, že v rámci našich členských schůzí
je možné prezentovat výsledky vašich nejrůznějších terénních aktivit a
prací v podobě fotografií, textu a podobně prostřednictvím 10 plastových
panelů formátu A1. Pokud nás budete kontaktovat (Jiří Mach:
ma@gy.svitavy.cz nebo 603 349 088), připravíme vám panely i lepící
hmotu, kterou se prezentovaný materiál na panely dočasně připevňuje.
Jiří Mach

JOSEFOVSKÉ LOUKY
Pracovní skupina Josefovských luk nadále pracuje na zlepšování stavu
lokality, tak aby vyhovovala co nejširší skupině ptáků. Přestože se na
lokalitě již udělalo mnohé, doba kdy zde budou moci lidé navštěvovat
pozorovatelny se zdá stále v nedohlednu. Nicméně se postupnými kroky
dostáváme stále blíže tomuto cíli.
V létě byla dokončena základní oprava nápustného zařízení, kterým
bude možné ovlivňovat množství vody na lokalitě. Stále ještě čekáme na
vydání povolení k nakládání s vodami. Podařilo se vykoupit několik
dalších pozemků a vybudováno bylo také 18 tůní, které slouží jako
základna vodním organismům. Ihned po vybudování je osídlilo mnoho
druhů hmyzu a letos hromadně i skokani skřehotaví. Potěšující je také
občasná návštěva vodouše kropenatého, nebo bekasin otavních – ty
oceňují především samovolné rozlivy vznikající v loukách. Podzimní
pozorování skupiny dvaceti bekasin na takovém rozlivu nás naplňuje
přesvědčením, že naše práce má smysl.
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Důležitou podmínkou budoucího rozvoje parku je vykupování pozemků.
Bude nutné provést ještě velké množství administrativních úkonů a
pracovní skupinu čeká ještě řada jednání. Podpořit tento ambiciózní
projekt může takřka každý, a to zakoupením pozemku pro Josefovské
louky. Pracovní skupina je však otevřena i zájemcům o spolupráci na
budování parku.
Další informace naleznete na www.josefovskelouky.cz
Za pracovní skupinu Josefovských luk Kamil Hromádko

AKCE LABUTĚ
Sledujte labutě! Není to taková nuda, jak by se mohlo zdát…
Před pár lety se ze mě stal český koordinátor mezinárodního labutího
projektu. Nemohu říci, že by mi to dělalo nějakou zvláštní radost. Když
projekt začínal, nevěděla jsem o labutích skoro nic jiného, než že se mi
nikdy nelíbily a neměla jsem je ráda. Připadaly mi nudné a nezajímavé…
V rámci česko-polského projektu „Labutě“ bylo v letech 2008-10
označeno celkem 286 labutí velkých (Cygnus olor), z toho 150 ptáků
dostalo i žluté odečítací kroužky. Výsledky se dostavují postupně, a čím
víc jich přibývá, tím to začíná být zajímavější. Většina „našich“ labutí se
pravidelně vrací na svá zimoviště, pohybují se na vzdálenosti do
přibližně sta kilometrů a nepřinášejí žádná překvapení. Jsou mezi nimi
ale i čestné výjimky. Celkem máme již od 22 „našich“ ptáků zástihy ze
zahraničí, a to celkem z pěti zemí: 10x Polsko, 8x Rakousko,
3x Německo, 2x Slovensko a 1x Itálie.
V Polsku jsou „naše“ labutě nejčastěji pozorovány hned za hranicemi,
většinou 40–80 km od místa kroužkování. Jedna labuť kroužkovaná na
Labi v Hradci Králové se ale vydala až k Baltskému moři a byla odečtena
na poloostrově Hel, 530 km od místa kroužkování. Jedná se o teprve
3. nález v Čechách okroužkované labutě na severu Polska
(MOURKOVÁ 2008).
Pozorování z Rakouska pochází především z Vídně a okolí, 150–200 km
od místa kroužkování. Jedna labuť, okroužkovaná v Zámrsku, byla
zastižena u Lince (240 km od místa kroužkování) a jedna z Opatovce
u Štýrského Hradce (340 km od místa kroužkování).
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Z Německa máme hlášení dvou labutí okroužkovaných na Labi v Hradci
Králové od Žitavy (asi 110 km od místa kroužkování). Třetí, kroužkovaná
u Náchoda, zaletěla až na sever do Dolního Saska, do města Rőssen
(téměř 580 km od místa kroužkování).
Bratislavské hlášení se týká labutě z Opatova (250 km od místa
kroužkování), která byla později pozorována ve Vídni. Druhé slovenské
hlášení přišlo z Nových Zámků – labuť, kroužkovaná na Labi v Hradci
Králové (340 km od místa kroužkování).
Labuť, která byla zastižená v italské Gorizii, jemá velmi zajímavý osud.
Okroužkovaná byla v srpnu 2009 na přehradě Rozkoš. Následně se tři
zimy po sobě zdržovala necelých 20 km odtud v Polsku v Kudowie Zdroji
(je tam i letos), v hnízdní době byla pozorována v Malé Čermné, asi 13
km od místa kroužkování. Tedy typická „nudná labuť“. Nedávno jsme
ovšem dostali překvapivou zprávu. Pták, který ještě v prosinci 2010
seděl v Kudowie Zdroji a nikam se nehýbal, byl nečekaně 1. března 2011
pozorován v Itálii, 530 km od místa kroužkování. Toto pozorování je
zajímavé nejen tím, že ukazuje, že i zdánlivě trvale se v místě držící
jedinci mohou dělat dlouhé přelety. Zajímavé je i to, že je to zřejmě
teprve třetí nález v Čechách okroužkované labutě v Itálii (MOURKOVÁ
2008).
Rekordy labutí z východočeského projektu + „Chorvatka“
místo kroužkování
ryb. Špinka,
Zábrodí
ř. Labe, Hradec
Králové
př. Rozkoš, Česká
Skalice
lake Jarun,
Zagreb, CR
ř. Labe, Hradec
Králové
Černý ryb.,
Opatovec
Mušlový ryb.,
Opatov
Zámrsk, obecní
ryb.

místo zástihu

vzdálenost

Russen, Niedersachsen, GE

574 km

Jurata, poloostrov Hel, PL
Isola della Cona,Staranzano,
Gorizia, IT

530 km
530 km

Park Zdrojowy, Kudowa Zdrój, PL 520 km
Štúrovo, Nové Zámky, SK
Gralla, Steiermark (u Štýr.
Hradce) AU

345 km

Bratislava, SK

250 km

Linec, AU

240 km
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340 km

Zajímavá je i „Chorvatka“, labuť, která byla v únoru 2008 okroužkovaná a
označená žlutým krčním límcem u Záhřebu v Chorvatsku. Za osm dní od
označení se objevila v Polsku v Kudowie Zdroji (520 km od místa
kroužkování). Od října 2008 pak je opakovaně pozorována na
nejrůznějších místech východních Čech (Choceň, Hradec Králové,
Pardubice, Kosičky). Veškerá pozorování jsou ale z období zimování.
Kde se záhadná „Chorvatka“ s nápadným krčním límcem zdržuje
v hnízdním období netuší ani její kroužkovatel, s nímž jsme se kvůli
získání informací spojili.
Výzva:
Kroužkování, zejména pak odečítací kroužky, nám pomohlo odhalit
některá nečekaná překvapení. Mnohá jiná tajemství si ale labutě zatím
nechávají pro sebe. Kdy a zda vůbec budou odhalena, závisí ve velké
míře na naší píli.
Zimní sezóna dává příležitost k poměrně snadnému sledování zimujících
labutí. Sledujte labutě, všímejte si kroužků, posílejte hlášení. I vaše
pozorování může přispět k dalším zajímavým zjištěním! Svá pozorování
můžete posílat prostřednictvím webu pobočky nebo na e-mailovou
adresu koordinátorky sve.crow.crow@seznam.cz.
Pro web www.vcpcso.cz a Zpravodaj VČP ČSO Světlana Vránová

PANURUS
Vážení kolegové,
právě vychází dvacáté číslo časopisu Panurus. Při příležitosti tohoto
jubilea bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě časopisu doposud
podíleli, nebo stále ještě podílí. Zejména děkuji všem autorům, kteří se
v Panuru rozhodli publikovat své výsledky a všem recenzentům za kritiku
„syrových“ rukopisů, které mj. díky této včasné kritice vyústily v zajímavé
a kvalitní publikované články. Děkuji proto zejména mým současným
kolegům V. Lemberkovi, R. Hamplovi, M. Hromádkovi, V. Pavlovi a
L. Urbánkovi a neméně jsem zavázán externím spolupracovníkům
P. Adamíkovi, F. Bártovi, V. Beranovi, P. Bergmannovi, J. Česákovi,
T. Divišovi, R. Hamplovi, V. Holáňovi, M. Jelínkovi, L. Kadavovi,
P. Kafkovi, J. Klápštěmu†, J. Kolečkovi, T. Koutnému, J. Křivskému,
I. Literákovi, J. Machovi, B. Matysiokové, J. Mourkové, L. Novotnému,
J. Porkertovi, I. Tláskalovi, L. Turčokové, Z. Tyllerovi, M. Valáškovi,
V. Volfovi, S. Vránové a P. Žďárkovi. Děkuji také všem lidem, kteří se
podílejí např. na sazbě, tisku, distribuci a prodeji časopisu Panurus, ale
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i všem potřebným čtenářům za jejich vytrvalou přízeň a zpětnou vazbu.
Taktéž děkuji výboru Východočeské pobočky ČSO, který usměrňuje
východočeskou amatérskou ornitologii a pokračuje tak v tradici založené
našimi předchůdci, jejichž odkaz je třeba mít stále na paměti. Protože
publikování vždy patřilo k odborné činnosti a v české ornitologii má
velkou tradici, věřím, že i v době rychlejších a atraktivnějších způsobů
prezentace, jako jsou internetové diskuse či fotografické servery, se
podaří zachovat odbornou úroveň amatérské ornitologie. Jejím projevem
je zejména existence dlouhodobě vydávaných odborných periodik,
v našem případě časopisu Panurus. Proto prosím pečlivě zvažujme,
jakým způsobem zveřejníme vlastní data. Odpovídající publikace je
logickým završením sběru terénních dat a v konečném důsledku, např.
skrze upozornění na ornitologicky zajímavá místa, hmatatelně prospívá
i ptákům. Závěrem bych vás rád vyzval k zasílání rukopisů do 21.
ročníku časopisu Panurus. Uzávěrka příjmu rukopisů je 31. 3. 2012,
popř. podle individuální domluvy. Rukopisy a příspěvky do rubriky
Ornitologické zajímavosti zasílejte nejlépe na e-mailovou adresu:
Bohdanec.rybnik@centrum.cz, faunistická pozorování pak na e-mail:
kuba.vrana@email.cz.
Martin Paclík, šéfredaktor časopisu Panurus

NOVÉ PUBLIKACE
Čáp bílý v Dolním Pometují - historie a současnost
V září tohoto roku vydala naše pobočka zajímavou publikaci „Čáp bílý
v Dolním Pometují - historie a současnost“, jejímž autorem je náš
známý a dlouholetý člen Tomáš Diviš.
Práce shrnuje hnízdní data získaná především při kroužkování mláďat
čápa
bílého
v
hnízdech
v
jižní
části
okresu
Náchod
v letech 1962 až 2010. Dále dílo na základě literárních
údajů, vzpomínek pamětníků a studia pamětních knih
(kronik) obcí a měst rekonstruuje vývoj hnízdní
populace čápa bílého na tomto území od přelomu 19. a
20. století, kdy bylo spolehlivě zadokumentováno
první známé hnízdění ve Starém Plese v Dolním
Pometují. Publikace přesně dokumentuje vývoj hnízdní
početnosti čápa bílého na sledovaném území
za posledních 25 let a snaží se nalézt hlavní příčiny
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téměř úplného vymizení v posledních letech. Důvody zřejmě spočívají
v proměnách hospodaření na zemědělské půdě, především v jádrovém
území hnízdního výskytu, v Dolním Pometují.
Výsledná podoba práce má 68 stran křídového papíru s více jak
60 černobílými i barevnými fotografiemi, grafy, diagramy, pérovkami a
mapami. Na jejím vydání se finančně významně podílel pan Ing. Josef
Franěk (NUFRA s.r.o.), a za cenu 120,-Kč ji bude možné zakoupit
především na členských schůzích naší pobočky.
Jiří Mach

FAUNA ČR – PTÁCI 3
V říjnu letošního roku vydalo nakladatelství Academia
dlouho očekávanou reedici encyklopedie Fauna
ČR-Ptáci 3. Ve dvou svazcích je zpracován celý řád
pěvci (pouze druhy zastižené na území ČR).
Na téměř 1200 stranách nalezneme mnoho informací
o vzhledu, biometrice, hnízdění, tahu, výskytu a
rozšíření, obývanému prostředí i potravě. Nově jsou
svazky doplněny o údaje z fenologie a hlasové
aktivitě. Knihu lze objednat ve většině knihkupectví.

ODJINUD
Malé členské granty ČSO na rok 2012
Česká společnost ornitologická vyčlenila 50 tisíc korun na podporu
ochranářských a výzkumných projektů svých členů – amatérských
ornitologů. Uzávěrka žádostí je stanovena na 30. listopad 2011.
Malé členské granty jsou určeny k podpoře dobrovolné individuální
aktivity členů na poli výzkumu nebo ochrany ptactva. Typicky budou
jejich příjemci lidé, kteří se systematicky věnují amatérské ornitologii, ale
jejich aktivitu limituje nedostatek prostředků. Granty nejsou určeny těm,
kdo se ornitologií živí nebo jen přivydělávají. Pravidla a formulář pro
vyplnění žádosti naleznete na internetových stránkách ČSO:
http://www.birdlife.cz/granty.html
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Zimní členská exkurze ČSO- Hrušovská zdrž na Dunaji
Česká společnost ornitologická zve zájemce na zimní členskou exkurzi
na Hrušovskou zdrž na Dunaji (Slovenská republika). Jedná se
o mezinárodně významné zimoviště vodních ptáků. Velmi
pravděpodobně budou k vidění i vzácní zimní hosté, například polák
kaholka, turpan hnědý, pravidelně se vyskytují hoholky lední, morčáci
prostřední nebo potápky žlutorohé. V podvečer je plánována návštěva
nocoviště, na nějž se slétají kormoráni malí, kteří jsou zde v posledních
letech početnější než kormoráni velcí. Odjezdová místa budou Praha,
Brno a Břeclav s případnou zastávkou u Jihlavy. Cena, pro členy ČSO
1 600,- Kč, pro nečleny 1 900,- Kč, zahrnuje dopravu luxusním
busem, 1x ubytování v hostelu ve dvou nebo třílůžkových pokojích a
pojištění CK proti úpadku. Zájemci, vyžádejte si závaznou přihlášku
a podrobné pokyny v CK Primaroute, Hradební 52, 686 01 Uherské
Hradiště, tel. 572 554 145, exkurze@birdlife.cz. Termín přihlášek je
do 6. ledna 2012.

POZVÁNKA NA KONFERENCI
Zoologické dny 2012 Olomouc
Tradiční multioborová zoologická konference Zoologické dny se
uskuteční poprvé v Olomouci ve dnech 9. a 10. února 2012. Místo
konání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého (PřF UP),
17. Listopadu 1192/12, Olomouc. Dopolední program (zahájení
a plenární přednášky) proběhne vždy v aule Právnické fakulty, která se
nachází asi 200 m od PřF UP. Přednášky v sekcích budou probíhat
v budově PřF UP. Uzávěrka přihlášek k účasti na konferenci a vložení
abstraktů je 31. 12. 2011. Registrace přihlášek a vkládání abstraktů
probíhá na internetových stránkách http://zoo.ivb.cz.

ZPRAVODAJ – interní periodikum Východočeské pobočky České společnosti
ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích (kontakt: Zámek č. 2, 530 02
Pardubice, internet: www.vcpcso.cz, e-mail: vcpcso@centrum.cz, účet: KB a.s.
Pardubice, 19-8214740297/0100). Redaktor: Libor
Praus, fotografie: chocholouš obecný-Galerida cristata
© Libor Praus; ilustrace: sýkořice vousatá-Panurus
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