Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti
Datum: 28. 11. 2015
Hodina: 9:00–13:00
Místo konání: Ostravské muzeum
Přítomno: 36 členů
Počet hostů: 7

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem členské schůze
2. Přednáška – Populace čejky chocholaté (Vanellus vanellus) a vodouše
rudonohého (Tringa totanus) v Moravskoslezském kraji v roce 2015 (M. Hánová,
V. Brlík)
3. Přednáška – Populace motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2015
(V. Zavadilová)
4. Zprávy výboru S.O.S. (P. Molitor)
5. Zprávy z činnosti ČSO (Z. Vermouzek)
6. Příspěvky členů S.O.S. a ostatních účastníků schůze
Bod 1: Zahájení a seznámení s programem členské schůze


Patrik Molitor na úvod podzimní členské schůze přivítal členy a hosty a seznámil
je s programem.

Bod 2: Přednáška – Populace čejky chocholaté (Vanellus vanellus) a vodouše
rudonohého (Tringa totanus) v Moravskoslezském kraji v roce 2015


M. Hánová a V. Brlík přednesli výsledky své výzkumné práce zaměřené na
hnízdiště čejky chocholaté a vodouše rudonohého v Moravskoslezském kraji
v roce 2015.

Bod 3: Přednáška – Populace motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2015


V následující přednášce seznámila přítomné V. Zavadilová s výsledky mapování
hnízdišť motáka lužního na Opavsku; v diskuzi se řešily mj. morfologické znaky
motáků a možné problémy při jejich určování.

Bod 4: Zprávy výboru S.O.S.


Předseda společnosti Patrik Molitor seznámil účastníky schůze s projekty, posudky
a dozory, které uskutečnila Slezská ornitologická společnost v roce 2015. Jednalo
se o:
o posudky na budovách, které jsou hnízdištěm synantropních druhů ptáků,
o kvalitativní a kvantitativní průzkum PR Kotvice včetně sledování vlivu
leteckého provozu na avifaunu,
o správní řízení, do kterých se společnost v roce 2015 přihlásila,
o pokračování

monitoringu

sýčka

obecného

(Athene

noctua)

v

Moravskoslezském kraji,
o pobočkového ptáka roku 2015 morčáka velkého (Mergus merganser),
o prosbu o aktualizace na webu S.O.S.
Bod 5: Zprávy z činnosti ČSO


Ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek seznámil účastníky schůze:
o s průběhem prací na Atlase hnízdního rozšíření ptáků ČR 2014–2017,
o se stavem financování ČSO,
o s aktualitami z ČSO,
o s možností zakoupení propagačních a dárkových předmětů.

Bod 6: Příspěvky členů


K. Ševčíková prezentovala výsledky letošní odchytové akce Acrocephalus na
Bartošovickém rybníku,



O. Závalský krátce shrnul stav populace orla skalního v našem regionu.
V Ostravě 28. 11. 2015.

Zapsal:

Milan Urbančík

Verifikoval:

Patrik Molitor

