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ÚVODEM
Na rok 2015 připadají ve spolkovém pobočkovém životě dvě významné události.
Výročí 40 let od založení VČP ČSO a celostátní ornitologická konference
s mezinárodní účastí „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací“, která se
koná jednou za pět let. Letos proběhne již po šesté. Prvotním cílem takového
setkání je možnost prezentace a sdílení nejen posledních ornitologických
výzkumů akademického bádání, ale měl by být poskytnut prostor i pro
zveřejnění výsledků amatérských ornitologů, jejichž regionální výsledky do
značné míry ovlivňují současnou podobu české ornitologie. Dalším kladem, který
konference může přinést, je unikátní možnost přímého kolegiálního kontaktu
a výměny zkušeností, různorodých pohledů na danou problematiku a také cosi,
co snad lze nazvat „užším komunitním pocitem“, který přirozeně vyplývá ze
setkání lidí s podobným pohledem na ptačí svět, navíc nezřídka podpořeným
přátelskými vztahy.
Letošní konference nabídne kromě již klasických bloků referátů
s ornitologickou tematikou také prezentaci optiky od našich konferenčních
partnerů, nebo nevtíravou osvětu a motivaci k šetrnějším přístupům k životnímu
prostředí, kterou zajistí ZO ČSOP Jaro Jaroměř. Taktéž plánovaná podzimní
schůze České společnosti ornitologické, která bude začleněna do sobotního
programu, jistě obohatí a zpestří průběh konference. Všechny potřebné
informace naleznete na http://www.vcpcso.cz/konference-2015/.
Dovolím si apelovat na Vás, kdož se na konferenci chystáte, nenechávat
přihlášky na poslední chvíli. Pouze do 21. 9. 2015 jsme schopni zarezervovat
místo noclehu na kolejích Univerzity Pardubice a rovněž stravu v Zámecké
kavárně. Po tomto datu se sice stále můžete na konferenci řádně přihlásit, ale
zmíněné služby Vám již nebudeme schopni garantovat.
Vážení přátelé, přípravy konference jsou v plném proudu. Pevně věříme, že se
nám podaří vše zvládnout k Vaší maximální spokojenosti tak, aby všichni
účastníci odcházeli obohaceni o nové poznatky, inspiraci a s pocitem příjemně
strávených chvil. Věříme, že nás poctíte svojí návštěvou! Nashledanou v říjnu
v Pardubicích!
Lukáš Kadava

SPOLKOVÉ ZPRÁVY
Členské příspěvky 2015
Placení členských příspěvků patří mezi základní povinnosti člena pobočky. Podle
stanov je člen povinen uhradit členský příspěvek do konce prvního čtvrtletí
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příslušného kalendářního roku. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že řada
členů pobočky nemá do současné doby uhrazen členský příspěvek za rok 2015.
Proto vyzýváme ty, kteří dosud tuto povinnost v roce 2015 nesplnili, aby tak bez
zbytečného odkladu učinili, a to pokud možno převodem příslušné částky na
bankovní účet pobočky: 19-8214740297/0100. Aby mohla být Vaše platba
správně identifikována, je třeba do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno
a příjmení a heslo - příspěvek 2015.
Připomínám, že výše ročního členského příspěvku činí 50,- Kč. Pochopitelně
jsou vítány jakékoliv příspěvky nad tuto minimální hranici. Částka převyšující
50,-Kč je automaticky považována za dar a jméno dárce bude zveřejněno v roce
2016 v pobočkovém zpravodaji. Členský příspěvek nejsou povinni platit členové
ČSO, kteří mají v příslušném roce uhrazen členský příspěvek, dále členové, kteří
v příslušném roce dovršili věk sedmdesáti let a čestní členové. Ve všech těchto
případech je příspěvek dobrovolný.
Pokud si nejste jisti, zda jste členský příspěvek za rok 2015 již zaplatili, můžete
se dotázat prostřednictvím elektronické adresy pobočky vcpcso@centrum.cz.
Jaroslav Vaněk, hospodář pobočky

KONFERENCE
Program konference Metody a výsledky výzkumu ptačích populací
VI. – Pardubice, 16. – 18. 10. 2015
(na každou přednášku je uvažováno s časem do 20 minut, na tlumočené [T] 30 - 35 minut)
Sál A = Rytířský sál v 2. nadzemním podlaží historické části zámku (ČP 1)
Sál B = přednášková místnost vedle Zámecké kavárny v předzámčí (ČP 2)

Pátek 16. 10. 2015
8.30 – 10.00: registrace
10.00 – 10.15: zahájení (sál A)
10.15 – 12.30: přednášky č. 1 (plenární)
Územní monitoring, výzkum hnízdních populací (sál A)
Bejček V., Šťastný K.: Čtvrté mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR
2014-2017 – stav v poločase
Flousek J.: Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš 2012–2014
Řepa P.: Mizející a objevující se druhy ptáků na Tachovsku
Samusenko I.: Principy činnosti Běloruské ornito-faunistické komise a současný
stav avifauny Běloruska [T - Bělorusko]
Telenský T., Klvaňa P., Cepák J., Jelínek M., Reif J. – Pověz, CESe, proč ubývají
naši dálkoví migranti?
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Weidinger K.: Predátoři ptačích hnízd – stav poznání po 10 letech výzkumu
12.30 – 14.15: oběd, ubytování
14.15 – 16.00: přednášky č. 2 a 3 (paralelní bloky)
Ptáci zemědělské krajiny (sál A)
Reif J.: Změny početnosti ptáků zemědělské krajiny v České republice: hledání
jejich příčin pomocí analýzy dat Jednotného programu sčítání ptáků
Praus L.: Chocholouš obecný (Galerida cristata) v České republice. Historie
a současnost.
Zámečník V., Kubelka. V, Šálek M. E.: Výsledky mapování hnízdišť čejek 20122015 a využití dat pro ochranu druhu
Kubelka V., Sládeček M., Šálek M. E.: Časoprostorová variabilita v mohutnosti
výstelky hnízda: jak řešit trade-off mezi termoregulací a nápadností pro
predátory?
Peške L., Vlček J.: Výsledky satelitní telemetrie chřástala polního
Mokřady, vodní ptáci I (sál B)
Musilová Z., Musil P., Zouhar J., Romportl D.: Dlouhodobé lokální změny
početnosti a druhové diverzity zimujících vodních ptáků: vliv ochrany lokalit
a teplotních podmínek
Bergmann P.: Vliv klimatických podmínek zimy na zimující vodní ptactvo
(srovnání chladnější zimy 2012/13 a teplé zimy 2013/14 na Vltavě v Praze)
Podhrázský M., Adam M., Musil P., Závora J.: Vývoj sledování migrace husy
velké
Poláková K., Musil P., Musilová Z., Kočicová P., Malíková H.: Mezidruhový
hnízdní parazitismus v rodinkách kachen
Bárta F.: Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník - výsledky
kroužkovacích aktivit v letech 2000 až 2014
16.00 – 16.30: přestávka
16.30 – 18.40: přednášky č. 4 (plenární)
Dravci a sovy (sál A)
Dusík M.: Plošná hnízdní podpora dutinových dravců a sov (konkurence, ztráty,
predace)
Vinčeuski D.: Porovnání migračních cest a zimovišť motáka lužního (Circus
pygargus) v západním a východním Bělorusku [T - Bělorusko]
Literák I., Matušík H., Peške L.: Příběh jednoho hnízda luňáků
Berlik L.: Tmavá forma motáka pochopa (Circus aeruginosus) v geografickém
kontextu [T - Polsko]
Zárybnická M., Šindelář J., Kubizňák P.: Menu sýce rousného aneb "nabídka
určuje poptávku"
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18.40 – 20.15: večeře, ubytování
20.15 - ???: večerní program – sál B (součástí bude workshop na téma
metodických problémů při monitoringu ptáků o délce do 90 minut); k dispozici
bude též Zámecká kavárna
Sobota 17. 10. 2015
8.00 – 9.00: registrace
9.00 – 11.00: schůze ČSO (sál A) – 1. část
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Co dělala ČSO v uplynulém roce?
Potápka černokrká – pták roku 2015
Rorýsí školy
Ptáci a elektrická vedení
Losování odměn JPSP
Vinčeuski A.: Běloruská nevládní organizace "Ochrana ptáků vlasti":
30 let ochrany ptáků [T - Bělorusko]

11.00 – 11.30: přestávka
11.30 – 13.00: schůze ČSO (sál A) – 2. část (panelová diskuse; téma „Ptáci
východních Čech a zbytku Evropy“)
13.00 – 14.30: oběd, ubytování
14.30 – 16.15: přednášky č. 5 a 6 (paralelní bloky)
Monitoring, změny ve výskytu druhů (sál A)
Šťastný K.: Nepůvodní druhy ptáků v ČR – vítané druhy či vetřelci?
Čamlík G., Berka P., Škorpíková V.: Monitoring vlhy pestré (Merops apiaster)
na jižní Moravě v roce 2015 a jeho výsledky
Šálek M. E.: Stav a perspektiva koroptví populace v naší krajině
Hlaváč V.: Monitoring jestřába lesního – metody, výsledky, trendy
Vacík R.: Několik poznámek k ornitologickému výzkumu ze západních Čech
Pěvci (sál B)
Havlíček J., Fuchs R.: Vrabec domácí – nová celebrita evropské ornitologie
Dusík M. : Plošná hnízdní podpora dutinových pěvců (konkurence, ztráty,
predace)
Paclík M., Tyller Z.: Vliv velikosti budky na hnízdní a zimní obsazenost sýkorou
koňadrou (Parus major)
Petrusková T., Brinke T.: Kdo je kdo? Individuální akustický monitoring samců
lindušky lesní
Krištín A., Kaňuch P.: Silná väzba druhov rodu Parus na zimné potravné
teritória dokázaná terénnym experimentom [Slovensko]
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16.15 – 16.45: přestávka
16.15 – 18.30: přednášky č. 7 (plenární)
Mokřady, vodní ptáci II (sál A)
Černý M.: Bída českých rybníků z pohledu hydrobiologa
Cepák J.: Jihočeské rybníky jako past pro vodní ptáky
Peřina V.: Bohdanečský rybník – bagry, jeřábi a operační program životního
prostředí
Musil P., Musilová Z., Poláková K.: Vývoj hnízdních populací potápivých kachen
v České republice: Vliv managementu rybníků
Dolata P., Nicke M., Nitarski K., Pietrowiak J., Skrzypczak B.: Nehnízdící čápi
bílí (Ciconia ciconia) v jižním Velkopolsku [T - Polsko]
Koleček J., Procházka P., El-Arabany N., Tarka M., Ilieva M., Hahn S., Honza
M., de la Puente J., Bermejo A., Gürsoy A., Bensch S., Zehtindjiev P.,
Hasselquist D., Hansson B.: Co nám prozradily geolokátory o zimovištích
rákosníků obecných (Acrocephalus scirpaceus) a rákosníků velkých (A.
arundinaceus)?
18.30 – 19.30: večeře
19.30 - ???: společenský večer – sál B (program nebude organizován, ale v sále
zůstane promítací technika); k dispozici bude též Zámecká kavárna
Neděle 18. 10. 2015
Exkurze na Bohdanečsko – exkurze na vybrané rybníky podle aktuální situace
za průvodcovské spoluúčasti AOPK ČR RP Východní Čechy; detaily budou
upřesněny během konference
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH POSTERŮ:
Diviš T.: Ostříž lesní (Falco subbuteo) v Krkonoších a pod nimi
Tyller Z.: Populace holuba doupňáka (Columba oenas) v okolí obce Voleč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Přihlášení na konferenci, ubytování a strava
Přihlášku k účasti na konferenci 2015 je nutné odeslat na korespondenční, či
e-mailovou adresu nejpozději do 21. 9. 2015. Přihlásit se samozřejmě můžete
i těsně před konferencí nebo až přímo při příjezdu, po výše uvedeném datu již
nemůžeme garantovat rezervaci noclehu a jídla. Přihlášku je nutno zaslat na
níže uvedenou mailovou či korespondenční adresu. Přihláška je součástí tohoto
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čísla Zpravodaje, nebo je k dispozici ke stažení na pobočkových stránkách,
věnovaných konferenci.
E-mail: vcpcso@centrum.cz
Korespondeční adresa: Východočeská pobočka ČSO, Východočeské muzeum,
Zámek 2, 530 02 Pardubice
Ubytování není součástí konferenčního poplatku. Ubytování je předjednáno na
kolejích Univerzity Pardubice. Účastníci si ubytování hradí a závazně
objednávají sami. Pobočka pouze rezervuje ubytování na základě informací
přihlášených účastníků. Účastník, mající zájem o rezervaci ubytování, označí na
přihlášce počet nocí a počet lůžek. Nejpozději do konce září je však nutné
provést závaznou objednávku na mail ubcentrum@upce.cz nebo telefonicky na
tel. 466 036 624. Po tomto datu rezervace propadá. Podrobné informace o
specifikaci ubytování vč. ceníků na http://www.upce.cz.
Stravování Zajištěno a předjednáno je občerstvení a stravování přímo v areálu
Zámku v zámecké kavárně. K dispozici bude připraveno celodenní stravování:
pátek: oběd / večeře
sobota: snídaně/ oběd / večeře
neděle: snídaně
Ceny: snídaně 55,- / oběd 70,- / večeře 80,- Kč
Na přihlášce označte vámi vybrané položky stravování a proveďte platbu na
účet, uvedený na přihlášce. Jídelníček bude zveřejněn na webových stránkách
pobočky, popř. jiným způsobem!

Mapa konferenčních prostor

PŘIHLÁŠKA
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Přihláška na ornitologickou konferenci, pořádanou VČP
ČSO

„Metody a výsledky výzkumu ptačích populací VI“
Zámek Pardubice, 16. – 18. 10. 2015
Jméno, příjmení, titul: ………….………………………..
Adresa:

…………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………
Přihlašuji přednášku – poster s názvem:
…………………………………………………………………………………………….
Konferenční poplatek ve výši 200,- Kč uhradím:
a) převodem z účtu na účet: KB a.s. Pardubice*, 19-8214740297/0100
b) při registraci*
Objednávka stravování
Označte Vámi vybrané položky, sečtěte a výslednou částku vepište do spodního řádku (celkem).
Nezapomeňte přičíst registrační konferenční poplatek. Celkovou částku uhraďte předem na účet (viz
výše)
Pátek:
Sobota: snídaně 55,Neděle: snídaně 55,Reg. poplatek 200,-

oběd 70,oběd 70,-

večeře 80,večeře 80,Celkem:

* Preferujeme zaplacení objednané stravy předem. Při platbě při registraci nemůžeme garantovat
stravu!

Rezervace ubytování
Označte Vámi vybranou variantu a vepište počet rezervovaných lůžek. Bez označení varianty
nebudeme ubytování rezervovat. Upozorňujeme, že nocležné hradí každý účastník sám a ubytování je
třeba individuálně objednat nejpozději do konce září! Poté rezervace propadá.
Rezervuji ubytování na kolejích Univerzity Pardubice:
17/18.10

noc 15/16.10

noc 16/17.10

noc

Počet lůžek: ……………………..

přihlášky příspěvků: do 31.5.2015
přihlášky k účasti. do 31.8.2015
Vyplňování prosím věnujte zvýšenou pozornost!

Datum: ………………………….

Podpis: …………………………………………….

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Východočeská pobočka ČSO, Východočeské muzeum,
Zámek 2, 530 02 Pardubice nebo elektronicky na adresu vcpcso@centrum.cz.
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KONFERENČNÍ SPONZOŘI

Ornitologická konference „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací VI“ se koná ve spolupráci
s Východočeským muzeem v Pardubicích, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – regionálního střediska
východní Čechy a se záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Generálním partnerem je společnost Lesy ČR

Partneři:

Poděkování: Tomáš Diviš a Tomáš Bělka
ZPRAVODAJ
–
interní
periodikum
Východočeské
pobočky
České
Východočeském
muzeu
v Pardubicích
(kontakt:
Zámek
č.
2,
530 02 Pardubice, internet: www.vcpcso.cz, e-mail: vcpcso@centrum.cz, účet:
KB a.s., 19-8214740297/0100). Redaktor: Libor Praus, ilustrace: kormorán velký
– Phalacrocorax carbo © KATEŘINA ŠEVČÍKOVÁ; sýkořice vousatá – Panurus
biarmicus
©
JANA
KUFOVÁ.
Příspěvky
zasílejte
na
e-mail
libor.praus@gmail.com.
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