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ÚVODEM
Vážení přátelé,
blíží se jarní schůze Východočeské pobočky ČSO, která bude volební.
Vzejde z ní nový pobočkový výbor na další tři roky. V úvodníku Zpravodaje č.
67 (2016) jsem psal, že „chceme vytvořit prostor k realizaci moderní neziskové
organizace s jasně profilovaným cílem, odborností jak na poli výzkumu, tak na
poli ochrany přírody. Je to záměr, jehož naplnění záleží na společném sdílení
cílů a na faktu, že různorodá práce individuálních pobočkových osobností
vytváří důležité stavební díly mozaiky, která nese název Východočeská
pobočka ČSO, komunitního prostoru, v němž je nám dobře a který má smysl.“
Stále to platí. Cesta k naplnění těchto cílů může být trnitá a spletitá, ale
i přímočará a jasně daná, pokud máte vedle sebe kolegy, na něž se můžete
spolehnout. Cítím vděk za to, že jsem obklopen lidmi, kteří pro pobočku
dlouhá léta nezištně pracují, s lidmi, na které se mohu kdykoli s čímkoli obrátit
a kteří mají zásadní podíl na současné podobě pobočky.
Když si pročtete úvodník již zmíněného 67. čísla Zpravodaje, snadno
zjistíte, že tehdy jsme měli řadu nápadů a vizí. Co z toho se podařilo? V prvé
řadě bych chtěl zmínit úspěšně do konce dovedený převod vašich dat
z pobočkové Faunistiky do databáze ČSO Birds.cz (blíže viz samostatný
příspěvek). Pobočka také v současnosti veškeré dokumenty ukládá na
cloudové úložiště, kam mají jednotliví členové výboru přístup. Ať již se jedná o
veškeré zápisy z výborových či členských schůzí, stanov, registračních listů,
smluv, či fotografií nebo archivních materiálů v elektronické podobě.
Dále je funkční pobočkový mailinglist, kde jsou aktivní zájemci o pobočkové
dění upozorňováni na spíše interní pobočkové záležitosti. Stále platí, že pokud
máte zájem být do mailinglistu zařazeni, napište prosím Vaši žádost na
pobočkový mail. Možná by mohl někdo ze zainteresovaných namítnout, že by
zpráv mohlo být víc. Ano, mailinglist je funkční, ale jeho efektivita závisí na
tom, jak dobře informacemi výbor zásobuje. A tady myslím je do budoucna
určitě prostor ke zlepšení….
Zlepšila se spolupráce pobočky při rozvoji Ptačího parku Josefovské louky.
Pobočka jednak v minulosti již přispěla i finančně na nákup pozemků do
vlastnictví ČSO, v posledních letech pravidelně propaguje a spolupracuje na
akcích, které se v parku konají. Úspěšný je i projekt Ornitologických kurzů na
Orlickém záhoří, který rovněž zastřešuje naše pobočka.
Dalším námětem ke zlepšení je popularizace a propagace činnosti VČP
ČSO směrem k veřejnosti. Řada členů naší pobočky pravidelně pracuje s
veřejností na přednáškách a besedách nebo vystupuje v médiích, účastní se
na různých úrovních jednání v oblasti ochrany ptáků a přírody, poskytuje
odborné posudky, provádí management. Avšak propagace činnosti pobočky a
popularizace ptáků v médiích či sociálních sítích je slabá. V roce 2018 byly
vydány dvě tiskové zprávy, v roce 2019 pouze jediná.
S propagací činnosti pobočky úzce souvisí současná podoba webových
stránek, která je zrcadlem členské aktivity pobočky. Samozřejmě již nelze
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očekávat rozmach pobočkového webu jako před lety, ale aktuální pozvánky,
zápisy ze schůzí, Zpravodaje ke stažení, ale i výroční zprávy tam naleznete
vždy. Možná jste si všimli, že obsahy v pdf formátu všech doposud vydaných
čísel Panuru prošly rekonstrukcí, která byla zapříčiněna změnou odkazu na
původní stránky Východočeského muzea v Pardubicích. Všechny pdf separáty
jsme nahráli na webové stránky pobočky tak, abychom se do budoucna
podobným výpadkům vyhnuli. Vzhledem k tomu, že to byla poměrně rozsáhlá
práce, oprava trvala několik týdnů a věříme, že vám nezpůsobila mnoho
komplikací. Funkční a pravidelně aktualizovaný je rovněž facebookový profil
pobočky, který v současnosti sleduje 713 lidí. Profil na Facebooku má
samozřejmě mnohem širší záběr ornitologických témat, nicméně uvítali
bychom dalšího editora ke správě facebookového profilu.
A do budoucna? Nový výbor bude mít na starost organizaci celostátní
ornitologické konference, která se uskuteční v říjnu tohoto roku v hospitalu
Kuks na Náchodsku (bližší informace brzy), a mimo pravidelné pobočkové
činnosti bude pobočka dříve či později muset řešit situaci se stále klesajícím
prodejem časopisu Panurus.
Na závěr si dovolím jeden postřeh, který mi udělal opravdu radost. Na
poslední podzimní pobočkové schůzi jsem viděl několik nových pobočkových
tváří. Pokud mají lidé pocit, že je dobré se spolu setkávat, učit se nové
poznatky o ptácích, vyměňovat si zkušenosti, je to snad tedy známkou, že
„klubový“ duch pobočky je stále živý. Pevně věřím, že se novým příchozím
schůze líbila a stále platí, že uvítáme na schůzích další zájemce o pobočkové
ornitologické dění. A pamatujte, že pobočka vždy bude přínosná právě tolik,
jak aktivní jsou její členové.
Lukáš Kadava

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Rádi bychom Vás pozvali na podzimní členskou schůzi Východočeské
pobočky České společnosti ornitologické, která se uskuteční v sobotu
21. března 2020 v přednáškovém sále Jana Kašpara v budově bývalé
reálky, Komenského ul. č. 125 v Pardubicích (GPS: 50.03833N
15.78151E). Vybraná placená parkoviště v blízkosti místa konání: parkoviště
Katastrální úřad, parkoviště Okresní soud, Tyršovo nábřeží.

PROGRAM SCHŮZE:
Zahájení – 9:00
 Informace výboru VČP ČSO
 Jakub Vrána: Podzimní konference VČP na Kuksu
 Jakub Vrána: Pozvánka na VVT 2020 – Českotřebovsko
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 Lukáš Kadava: Pobočkový pták roku 2020
 Lukáš Kadava: zajímavá faunistická pozorování ve východních Čechách
 Martin Fejfar: Aktuální stav vývoje pozemkových úprav na Rzech
 Václav Zámečník, Evžen Tošenovský: Zprávy z kanceláře ČSO
 volby do výboru pobočky
Přestávka s občerstvením (zdarma)
 Vladimír Šoltys: Zrcadlo – 20 let
 František Bárta: Kroužkování ptáků na Bohdanečském rybníku
 Vladimír Šoltys: Bosque del Apache - zelená poušť
Předpokládané ukončení schůze v cca 13:00.
Všechny přednášející prosíme, aby své počítačové prezentace ukládali v „bezproblémových“ starších
formátech
MS
Office:
dokument
word 97-2003 (koncovka .doc), prezentace powerpoint 97-2003 (koncovka .ppt), sešit aplikace
excel 97-2003 (koncovka .xls) nebo ve formátu pdf (Acrobat). Vyvarujte se nových verzí MS Office
(koncovky souborů .docx, .pptx, .xlsx) i souborů uložených ve formátu Open Office (koncovky .odt,
.odf, .ods). Děkujeme za pochopení.

VOLBY
Představení kandidátky pro volby nového výboru VČPČSO 2020–2022
Vážení přátelé, představujeme Vám pobočkové členy, kteří projevili zájem
pracovat ve výboru pobočky v následujícím období 2020 – 2022:
Hellinger Roman
Kadava Lukáš
Kafka Petr
Krejčík Jan
Michálek Břeněk
Petrilák Luděk
Praus Libor
Vaněk Jaroslav
Vrána Jakub
Jsme rádi, že se podařilo opět sestavit kandidátku se zastoupením členů od
Svitavska, přes Pardubicko a Královéhradecko až po oblast Krkonoš
a Broumovska. Srdečně Vás zveme na jarní, volební členskou schůzi VČP
ČSO 21. 3. 2020 do Pardubic (blíže viz pozvánka).
Výbor VČP ČSO
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ZPRÁVY Z VÝBORU
Činnost VČP ČSO ve správních řízeních v roce 2019
Stejně jako v předchozích letech byla i loni pobočka aktivní ve správních
řízeních. Opět jsme požádali všechny úřady o informování o zahajovaných
správních řízeních, které se v širším kontextu týkají ptáků na území
působnosti pobočky.
Přesto, že ne všechny správní orgány tuto žádost reflektují tak, jak by dle
zákona měly, chodí do datové schránky pobočky oznámení o zahájení
správního řízení v počtu více než deset týdně. Samotná analýza těchto
oznámení a vyhodnocení, do kterých správních řízení se bude pobočka hlásit,
zabere velké množství času. Primárně se pobočka angažuje ve správních
řízeních o udělení výjimky k usmrcování ptáků, především kormoránů
a volavek popelavých.
U kormoránů je bohužel rozhodovací trend správních orgánů takový, že
zpravidla povolují odstřel v rozsahu, jaký žadatel navrhuje. Podmínky těchto
výjimek jsou přitom často nastaveny velice měkce a umožňují např. provádět
odstřel hluboce do hnízdního období. Nejsou výjimkou ani případy, kdy žadatel
(nejčastěji rybníkářský subjekt nebo Český rybářský svaz) obhospodařuje X
rybníků a na každém z nich požaduje odstřelit 50 kusů kormoránů ročně. Dané
zpravidla je žadatelům povoleno, a to i přesto, že důkazní situace v
jednotlivých řízeních vydání takového rozhodnutí neumožňuje. Na tento fakt
se pobočka snaží vytrvale upozorňovat a rozhodovací praxi správních orgánů
korigovat. Správní orgány odůvodňují svá rozhodnutí o povolení odstřelu
kormoránů tím, že kormoráni způsobují značné škody na rybách a jejich
početnost je velmi vysoká a za této situace nemůže mít povolení a realizace
odstřelu několika málo desítek kusů ročně na populaci kormorána vliv. S touto
úvahou by se dalo souhlasit v případě, že by existovalo jedno či maximálně
několik takových povolení. Ovšem za situace, kdy jsou tato povolení vydávána
velkým množstvím úřadů (snad všemi) je možné v České republice ročně
legálně odstřelit tisíce (desetitisíce?) jedinců kormorána. V jednom případě
bylo prvostupňovým správním orgánem rozhodnuto o povolení odstřelu 50 ks
kormoránů na každém z několika rybníků. K odvolání pobočky bylo toto
rozhodnutí Krajským úřadem Královehradeckého kraje změněno tak, že tento
zcela nepochopitelně zrušil již tak vysoký limit usmrcených jedinců, a povolil
de facto neomezený odstřel. Takovýto postup odvolacího orgánu je
nezákonný. V rámci přezkumného řízení bylo rozhodnutí krajského úřadu
zrušeno. Nyní věc leží k rozhodnutí na stole ministra životního prostředí.
Pokud jde o volavky, je situace příznivější alespoň v tom směru, že udělené
výjimky povolují odstřelit pouze jednotky kusů na rybníku či rybářském revíru
ročně. Jinak je rozhodovací praxe obdobná jako u kormoránů.
Další skupinou řízení, ve kterých se pobočka angažuje, jsou zateplovací
a jiné úpravy staveb, jimiž jsou v ohrožení především rorýsi. Cílem pobočky
samozřejmě není zateplování a rekonstrukcím domů zamezovat, ale
usměrňovat je tak, práce byly provedeny souladně s požadavky rorýsů a
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nedocházelo ke zbytečným ztrátám. Zde je rozhodovací praxe o poznání lepší
a požadavky doporučované pobočkou, respektive odbornými posudky, které
jsou pro daná řízení zpracovávány, jsou v zásadě akceptovány. V praxi to
znamená, že do fasády bývají zapuštěné budky v počtu zpravidla výrazně
přesahujícím počet zjištěných párů.
Loňský boom populace hraboše polního má následky i v našem kraji.
V současnosti se pobočka účastní řízení o povolení aplikace jedu na polích
nedaleko ptačí oblasti Komárov. Toto řízení v současné době není ukončené
a v tuto chvíli neznáme ani nepravomocné rozhodnutí.
V současnosti jistě největší objem správních řízení na poli životního
prostředí se týká požadavku na mýcení nelesní zeleně. Z kapacitních důvodů
se pobočka do všech těchto řízení nemůže hlásit. Angažuje se jen v těch
řízeních, které se týkají kácení enormního rozsahu a do těch řízení, která jsou
nějakým způsobem „podezřelá“. Vyskytují se i požadavky na mýcení stovek až
tisíců m2 zapojených keřových porostů. Do těchto řízení se pobočka hlásí vždy
a snaží se minimálně upozornit na význam takovýchto krajinných prvků nejen
pro ptáky. Nicméně reálná možnost, jak rozhodnutí o povolení kácení zvrátit,
je velice nízká.
Jakub Hlaváček
Data z pobočkové Faunistiky nebudou ztracena!
Ve faunistické databázi Východočeské pobočky ČSO, která fungovala zhruba
v letech 2008–2013, bylo shromážděno více než 20 tisíc dat od řady
pobočkových členů. Z rozhodnutí tehdejšího výboru nebyla v roce 2013
Faunistika podpořena a následkem toho redakční platforma pobočkového
webu, který v té době patřil díky své aktuálnosti a formě zpravodajského
serveru mezi špičku ornitologických webových stránek nejen v ČR, ale troufnu
si říci, že i ve střední Evropě, zanikla.
Přestože se od roku 2014 nepodařilo obnovit redakční systém webu, hledal
současný výbor možnost, jak údaje shromážděné v pobočkové faunistice
obnovit a zpřístupnit pro další využití. Prakticky jedinou a smysluplnou
možností byl převod sady dat do současné databáze Birds.cz/avif, která výše
uvedené cíle umožňuje.
Příchodem Honzy Krejčíka do pobočkového výboru jsme konečně měli
k dispozici člověka, který má odpovídající technické znalosti, které jsou nutné
k úpravě kompatibility dat tak, aby mohla být pobočková Faunistika vložena do
databáze Birds.cz, kterou spravuje Česká společnost ornitologická. Od 16.
listopadu 2019, kdy došlo k importu dat, naleznete na webu birds.cz/avif
všechna data, která byla původně vložena na web VČP ČSO. Pozorování jdou
samozřejmě filtrovat i podle jména autora původního (vložení) pozorování.
Právě Honza Krejčík má, společně se Zdeňkem Vermouzkem a Kubou
Macháněm, lví podíl na tom, že vaše data, která jste před lety do Faunistiky
vložili, mohou další uživatelé využívat k výzkumu i ochraně ptáků. Zmíněným
kolegům za celý výbor VČP ČSO vřele děkuji, tehdejším vkladatelům dat do
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Faunistiky děkuji za trpělivost a věřím, že tímto krokem pobočka alespoň
částečně splatila svůj dluh vůči svým členům, kteří vlastní údaje pobočce
věnovali. Nezbývá než všechny naše členy poprosit, aby pravidelně vkládali
pozorování do databáze birds.cz/avif, protože stále platí, že „co není napsáno,
neexistuje“. Bez znalostí o výskytu ptáků v regionu je zkrátka nemůžeme znát,
a tím méně účinně chránit!
Lukáš Kadava
Krátce o pobočkových financích
Jak je zřejmé ze zprávy o hospodaření za rok 2019, byl i tento rok pro
pobočku ziskový. Velice dobrou práci odvádí patronátní skupina Orlické
Záhoří, která, mimo jiné aktivity, organizuje kurzy pro zájemce o ornitologii a je
také úspěšná při shánění finančních darů. Věřme, že těm, kteří se na této
práci podílejí, vydrží jejich elán i v dalších letech.
Významnou složkou příjmů jsou členské příspěvky. Z příspěvků členů
pobočky, kteří jsou zároveň členy ČSO, obdrží pobočka každoročně podíl ve
výši 20 %. V této souvislosti připomínám, že podle stanov ČSO je povinností
člena uhradit příspěvek do 30. 3. příslušného roku. Snad není ani třeba
dodávat, že pokud člen příspěvek neuhradí, ani pobočka nedostane svůj podíl.
Navíc u příspěvků zaplacených po stanoveném termínu (tedy po uzávěrce pro
výpočet podílu pro pobočku) je poměrně obtížné ohlídat, aby pobočka svůj
podíl skutečně dostala.
Pro členy pobočky, kteří nejsou členy ČSO, platí stejná lhůta pro uhrazení
příspěvku, který činí 100,- Kč (pro členy od 70 let je příspěvek dobrovolný).
Tento příspěvek je možné uhradit na účet pobočky (preferovaný způsob)
č. 2501022899/2010, nebo na jarní členské schůzi. Při platbě na účet uveďte
do zprávy pro příjemce vaše jméno a účel platby: příspěvek 2020.
Další významnou složku příjmů pobočky tvoří prodej literatury. Na jarní
členské schůzi bude v prodeji Panurus č. 28/2019, dále oba díly knihy Tomáše
Diviše Ptáci Náchodska a periodika ostatních poboček, se kterými probíhá
vzájemná výměna těchto tiskovin. Tiskoviny vydávané naší pobočkou si také
můžete objednat na našich webových stránkách: www.vcpcso.cz
Významnou složkou příjmů jsou samozřejmě i dary od členů pobočky, ale
i dalších osob a institucí, včetně grantu od Pardubického kraje, který nám
umožňuje vydávání periodika Panurus, aniž by na jeho výrobě pobočka
prodělávala. Těm, kteří touto formou pobočku v roce 2019 podpořili, patří
veliký dík!
Mimořádně významnou událostí, jak ze společenského, tak i z finančního
hlediska bude v roce 2020 pořádání ornitologické konference. Zda organizace
této akce skončí ztrátou, nebo ziskem závisí na tom, kolik se nám pořadí
zajistit finančních sponzorů. Zde se nabízí prostor pro iniciativu všech členů
pobočky, kteří budou ochotni se sháněním financí pomoci.
Jaroslav Vaněk
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POBOČKOVÝ PTÁK ROKU
Pobočkový pták roku 2020: Husice nilská
Husice
nilská
(Alopochen
aegyptiacus)
je
v posledních
letech
nepřehlédnutelným a přibývajícím druhem. Někteří autoři poukazují na
možnost, že invazní druhy mohou mít negativní dopad na lokální biodiverzitu.
Jedním z těchto invazních druhů je i husice nilská, která byla vysazena v již
v 17. století ve Velké Británii a její šíření v západní Evropě je pozorováno
zejm. od 60. do 80. let 20. století. V České republice byla poprvé zjištěna
v roce 1979 a první hnízdění v roce 2008. V regionu východních Čech ji lze
označit za druh během migrace poměrně běžný a již pravidelně, avšak
v malém počtu hnízdící. V letech 2012–2017 byla odhadována velikost
východočeské populace na 1–4 páry a proces kolonizace regionu byl spíše v
počáteční fázi obsazování. Přestože přibývá počet lokalit s hnízdícími
husicemi, její početnost je ve východních Čechách doposud malá a stále se
pohybuje kolem pěti párů.
V Pardubickém kraji hnízdí od roku 2012, v Královéhradeckém kraji začala
pravidelně hnízdit od roku 2017. Pokusit se zmapovat lokality, na nichž se
husice vyskytují, na nichž hnízdí a udělat si obraz o současné početnosti
tohoto zajímavého ptačího druhu ve východních Čechách, je cílem letošního
Pobočkového ptáka roku.
Na rozdíl od labutí je u husic období vodění mláďat mnohem delší
a zasahuje až do září. Získat informace o lokalitách, na nichž husice hnízdí,
lze tedy pouze sezónní cílenou pozorností tomuto druhu a vložení údajů do
ornitologické databáze, či zaslání údaje přímo pobočce.
Pamatujte:
- Velice cenné jsou i záznamy nehnízdících ptáků. Právě zjištěný výskyt na
konkrétní lokalitě může predikovat hnízdění v následující sezóně.
- Opomíjené lokality mohou poskytnout zajímavé údaje. Husice jsou
schopny zahnízdit i na obecním návesním rybníku, pískovně nebo na řekách.
- Cenné jsou údaje o hnízdní biologii a chování vůči ostatním druhům
ptákům na lokalitě. Rovněž údajů o přežívání mláďat máme velmi málo.
Chcete nám pomoci?
Všímejte si husic a každé vaše pozorování zaznamenejte do ornitologické
databáze birds.cz/avif. Popř. můžete svá pozorování a poznatky posílat na
mailovou adresu pobočky: vcpcso@centrum.cz. Děkujeme.
Lukáš Kadava
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CHYSTANÉ AKCE
Pozvánka na Víkendový výzkumný tábor 2020 – Českotřebovsko
V termínu od 16. do 17. 5. proběhne tradiční pobočkový Víkendový výzkumný
tábor (VVT). Tentokrát se zaměří na okolí České Třebové a bude mít dva
hlavní cíle. První cíl je prozkoumat méně známé lokality této oblasti, která se
může pyšnit pestrou krajinou s velkým množstvím biotopů, které mohou být
příslibem řady zajímavých druhů. Druhým cílem je mapování lejska malého
v přírodní rezervaci Psí kuchyně. Jeho výskyt je zde znám již řadu, kdy ho
sledují místní ornitologové Filip Jetmar a Lubor Urbánek. Plošnější mapování
však zatím neproběhlo. Celkově tedy může letošní tábor přinést hodně
ochranářsky významných a potřebných dat. Přespávat se bude přímo v České
Třebové na ubytovně Vyšší odborné školy a střední školy technické
(http://www.vda.cz/skola-2/). Cena ubytování je 250 Kč. Výbor se nyní snaží
získat peníze, jež by pokryly tyto i další náklady. Zamluveno je však pouhých
20 míst, takže se, prosím, hlaste co nejdříve. Pokud by se nás zde sešlo více,
bude nutné řešit situaci s pozdními zájemci operativně na místě. Hlásit se
můžete na emailové adresy kuba.vrana@email.cz a vcpcso@centrum.cz.
Jakub Vrána
Konference „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací VII“
Po pěti letech se znovu můžeme těšit na naši pravidelnou pobočkovou
konferenci. Ta tentokrát proběhne v termínu 16.–18. 10. 2020. Místem konání
bude malebný hospitál Kuks. Občerstvení i večerní setkání je zajištěno přímo
v areálu, kde bude mít část lidí možnost se ubytovat. Celkově je v obci
zajištěno ubytování pro více jak 80 lidí. Další místa jsou v řešení. Odvážnější
účastníci budou moci spartánsky přespat také na správě Josefovských luk. Ty
budou, společně s VN Rozkoš, navíc jedním z cílů závěrečné exkurze. Ještě
před ní se ale můžete těšit na bohatý program s přednášejícími z Polska,
Běloruska a Ukrajiny. V současnosti oslovujeme naše přední ornitology
a kolegy ze Slovenska. Více informací již brzy zveřejníme pobočkovém webu
www.vcpcso.cz, kde bude během března či dubna spuštěna stránka
s podrobnějšími informacemi a odkazem na registraci. Podrobnější avízo se
objeví i na stránkách www.avifauna.cz. Konferenční poplatek je nyní
stanoven na 500 Kč. Již brzy na viděnou!
Za konferenční tým Jakub Vrána
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POBOČKOVÉ PUBLIKACE
Vyšel Panurus 28/2019
Východočeská
pobočka
České
společnosti
ornitologické
a
Východočeské
muzeum
v Pardubicích vydali s podporou Pardubického kraje
28. číslo ornitologického časopisu Panurus. Panurus
28 (2019) má rozsah 118 stran textu formátu A5.
Obsahuje 8 odborných příspěvků o výskytu a biologii
ptáků převážně ve východočeském regionu.
Konkrétně zde jsou mimo jiné shrnuty výsledky
Výzkumných víkendových táborů, které proběhly
v roce 2017 v regionu Malé Hané a v roce 2018 na
Kopidlnsku. Rozsáhlý článek srovnává avifaunu
Vrabcovska (Kutnohorsko) v obdobích 1938–1955 a
1998–2018. Důležitý příspěvek je věnován historii
kroužkování ptáků na území Ptačího parku
Josefovské louky. Díky plnobarevnému tisku mohly být otištěny i cenné
dokumentární avifaunistické fotografie z regionu východních Čech.
Panurus dlouhodobě plní obecně prospěšnou roli recenzovaných
přírodovědných periodik, a to i v době rychlejších a atraktivnějších (ale ne vždy
dostatečně důvěryhodných) způsobů prezentace jako jsou internetové stránky.
Čtenářská obec časopisu.
Nový Panurus je možno nejjednodušší elektronicky objednat na adrese
pobočky za 100,-. V tomto případě připočtěte poštovní paušál 30,- Kč a částku
uhraďte na účet u Fio Banky, 2501022899/2010 a na e-mail
vcpcso@centrum.cz nám sdělte, co jste si objednali, celkovou cenu
objednávky a datum provedení platby. Obratem Vám časopis Panurus
zašleme. Druhou možností je zakoupit si Panurus na schůzi VČP ČSO,
která proběhne 21. 3. 2020 v budově Krajského úřadu v Pardubicích.
K dispozici budou i starší čísla Panurů.
Libor Praus
Ptáci Náchodska 1 – dravci opět v prodeji
Pro velký zájem o knihu Tomáše Diviše Ptáci Náchodska – dravci, nechala
VČP ČSO objednat dotisk knihy. Autor zpracoval výsledky svého celoživotního
výzkumu dravců do publikace, která přináší na 108 stranách zvětšeného
formátu B5 informace o hnízdním prostředí, umístění hnízd, potravě mláďat
i dospělých, kroužkování, etologii, hnízdní biologii a samozřejmě také
o rozšíření a početnosti celkem 22 druhů dravých ptáků zjištěných v oblasti
severovýchodních Čech. Cena knihy je 220,- kč.
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Ptáci Náchodska 2 – Hrabaví, měkkozobí, kukačky, sovy, srostloprstí,
lelkové, srostloprstí a šplhavci
K zakoupení je stále i druhý díl Ptáků Náchodska od Tomáše Diviše.
Publikace přináší jak informace o hnízdním prostředí, umístění hnízd, potravě
mláďat i dospělých, kroužkování, etologii, hnízdní biologii, tak i o rozšíření
a početnosti celkem 41 druhů ptáků z řádů sovy, kukačky, měkkozobí,
hrabaví, srostloprstí, lelci, svišťouni a šplhavci, zjištěných v oblasti
severovýchodních Čech. Tyto cenné informace autor získal svým téměř
padesátiletým terénním bádáním. Cena knihy je také 220,- kč.
Máte-li zájem o knihy Tomáše Diviše, postupujte s objednávkou stejně jako
v případě Panuru.

AKCE PRO VEŘEJNOST
Soví noc v Chrudimi, 7. 3. 2020
Začátek v 17 hod, Široká 29. Beseda o životě sov a jejich významu v krajině.
Představení všech druhů žijících na území České republiky. Po skončení
besedy proběhne vycházka noční Chrudimí za kalousi ušatými. Pořádá
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Východočeská společnost ornitologická a Zelený dům Chrudim. Organizuje
Roman Hellinger. Tel.: 602 740 053.
Vítání ptačího zpěvu Pardubice, 2. 5. 2020
Sraz v sobotu 2. 5. v 7:00 na nádvoří pardubického zámku. Vycházka (5 km)
pardubickými parky podél Chrudimky k Červeňáku. Pozorování a určování
ptáků podle zpěvu. Za vhodného počasí proběhne ukázka odchytu
a kroužkování ptáků. S sebou dalekohledy, terénní obuv a svačinu.
Předpokládaný konec ve 12 hodin. Pořádá Česká společnost ornitologická
a Východočeské muzeum v Pardubicích. Kontakt: Libor Praus
(libor.praus@gmail.com, 605 522 692).
Noční příroda Josefovských luk, 5. 6. 2020
Sraz 5. 6. (pátek) v 19:00 u Podklasního mlýna pod Josefovem (50.3423203N,
15.9380153E). Vhodné pro celou rodinu, avšak trvání do pozdních nočních
hodin. Výprava do tajemného světa soumračných a nočních zvířat. Nebude
chybět odchyt netopýrů a nočních motýlů i seznámení se se zvláštní květenou
tankodromu, zaplavovaných luk i orchidejemi Josefovských strání. Noční
výprava do nově zpřístupněných míst „josefovské džungle“ s možností vidět
bobra, vydru a jiné nevídané tvory. Doporučujeme výkonné svítilny a pevnou
obuv!
Kontakt:
Břeněk
Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz,
mob.: 734 226 037).
Vycházka za ptákem roku 2020 jiřičkou obecnou v Pardubicích, 26. 6.
2020
Sraz v pátek 26. 6. 2020 v 18:00 na nádvoří pardubického zámku. Cílem
vycházky je upozornit na problematiku nevhodných rekonstrukcí domů, které
často bez náhrad ničí hnízdní možnosti pro ubývající druhy synantropních
ptáků a denní úkryty pro netopýry. V průběhu vycházky si prohlédneme
pardubická hnízdiště jiřiček a vlaštovek a budeme se snažit objevit, kam
na budovy zalétají krmit svá mláďata rorýsi obecní. Ještě před západem
slunce se na pardubické obloze objeví i první lovící netopýři. Pořádá Česká
společnost ornitologická a Východočeské muzeum v Pardubicích. Kontakt:
Libor Praus (libor.praus@gmail.com, 605 522 692).

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: Fio banka,
č. ú. 2501022899/2010). Redaktor: Libor Praus, titulní ilustrace
krkavci velcí Corvus corax © Libor Praus; sýkořice vousatá
Panurus biarmicus © Jana Kufová. Příspěvky zasílejte na e-mail
redaktora: libor.praus@gmail.com, nebo na adresu Libor Praus,
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02
Pardubice.
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