
Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti 

 

Datum: 3. 3. 2018 

Hodina: 9:00–13:00 

Místo konání: Ostravské muzeum  

Přítomno: 40 členů 

Počet hostů: 5 

 

Program: 

1. Zahájení a seznámení s programem členské schůze 

2. Přednáška – Podaří se zachránit tetřeva hlušce v Moravskoslezských Beskydech? 

(D. Křenek, K. Ševčíková) 

3. Zprávy výboru SOS (M. Mandák, P. Molitor) 

4. Zprávy ze sekretariátu ČSO (E. Tošenovský) 

5. Příspěvky členů SOS a ostatních účastníků schůze 

Bod 1: Zahájení a seznámení s programem členské schůze 

• P. Molitor na úvod členské schůze přivítal členy a hosty a seznámil je 

s programem.  

Bod 2: Přednáška – Podaří se zachránit tetřeva hlušce v Moravskoslezských Beskydech? 

• D. Křenek a K. Ševčíková přednesli práci Václava Tomáška, který se nemohl 

z důvodu nemoci členské schůze zúčastnit. Prezentace rozebírala problematiku 

repatriace tetřeva hlušce v Beskydech se zaměřením na hodnocení biotopu pomocí 

metody HSI (Habitat Suitability Index), informovala o navrhovaných tetřevích 

oblastech v Beskydech, negativních faktorech působící na výskyt druhu (predace, 

oplocenky) a nutnosti změn v lesním hospodaření. 

• Přednášející v závěru shrnuli také výskyt a populační trendy ochranářsky 

významných druhů v Ptačí oblasti Beskydy a atlasové mapování hnízdního 

rozšíření ptáků v Moravskoslezském kraji. 

Bod 3: Zprávy výboru SOS 

• M. Mandák seznámil členy s hospodařením SOS za rok 2017 a s aktuálním stavem 

členské základny. 



• P. Molitor představil nové číslo časopisu Acrocephalus (Ostrava), upozornil na 

podzimní volby do výboru SOS a vyzval účastníky schůze k prezentaci svých prací 

v pobočkovém zpravodaji nebo na webu SOS. 

Bod 4: Zprávy ze sekretariátu ČSO 

• E. Tošenovský: 

o  informoval o dalším růstu členské základny ČSO, která překročila hranici 

3000 členů, 

o krátce shrnul výsledky z mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR v letech 

2014–2017, 

o informoval o další nutnosti rozšiřování Josefovských luk, 

o představil Ptáka roku ČSO, kterým se stal letos sýček obecný, 

o informoval o ptačí kriminalitě a o liniovém sčítání druhů, 

o upozornil na nové knihy ČSO a na blížící se členskou schůzi ČSO, která se 

bude konat 10. 3. 2018 v Praze-Vršovicích od 10.00 hod. 

Bod 5: Příspěvky členů a hostů 

• K. Pavelka seznámil účastníky s výsledky patronátní skupiny pro Ptačí oblast 

Poodří a s populačními trendy vodních druhů ptáků, fotodokumentací připomněl 

úspěšnou exkurzi ČSO do CHKO Poodří s pozorováním ibisa hnědého a 

prezentoval výzvu k získání nových členů patronátní skupiny. 

• M. Helebrandová prezentovala krátký videosnímek s krutihlavem obecným a 

fotografie jeřába popelavého. 

• Z. Řehák vyzval členy ke zvýšenému zájmu o ptačí společenstva v průběhu 

slavností na Hlučínském jezeře. 

 

 V Ostravě 3. 3. 2018  

 

Zapsal:  Milan Urbančík       

Verifikoval:  Patrik Molitor 


