Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti
Datum: 20. 2. 2016
Hodina: 9:00–13:00
Místo konání: Ostravské muzeum
Přítomno: 37 členů
Počet hostů: 3

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem členské schůze, vzpomínka na zesnulého
čestného člena pana Alfréda Kubenku
2. Přednáška – Moderní způsob ukládání ornitologických dat (V. Brlík)
3. Zprávy výboru S.O.S. (M. Mandák, P. Molitor)
4. Zprávy z činnosti ČSO (E. Tošenovský)
5. Příspěvky členů S.O.S. a ostatních účastníků schůze
Bod 1: Zahájení a seznámení s programem členské schůze, vzpomínka na zesnulého
čestného člena pana Alfréda Kubenku


P. Molitor na úvod členské schůze přivítal členy a hosty a seznámil je
s programem. Čestný člen S.O.S. Radim Petro pronesl krátký projev shrnující
povahové a ornitologické rysy nedávno zesnulého čestného člena S.O.S. pana
Alfréda Kubenku. Na závěr byla vyjádřena úcta k jeho památce minutou ticha.

Bod 2: Přednáška – Moderní způsob ukládání ornitologických dat (V. Brlík)


V. Brlík názorně seznámil členy s možností vkládání ornitologických dat do
faunistické databáze AVIF. Krok po kroku názorně předvedl zadávání dat z
náhodných pozorování, dat získaných v rámci atlasového mapování hnízdního
rozšíření včetně zadávání hodinovek a poukázal na důležitost přesných
souřadnicových dat z místa pozorování.

Bod 3: Zprávy výboru S.O.S.


M. Mandák přednesl zprávu o hospodaření naší pobočky za rok 2015 a seznámil
přítomné s aktuálním stavem členské základny.



Předseda společnosti P. Molitor seznámil účastníky schůze:
o s plánem činností S.O.S. na rok 2016,
o s informací o zamítavém stanovisku výboru ke zvyšování členských
příspěvků, které budou i nadále ve výši 100,- Kč,
o o jednorázovém příspěvku na podporu kroužkovací akce Acrocephalus v
CHKO Poodří v roce 2016 v hodnotě 12.000,- Kč,
o s možností požádat o malý členský grant S.O.S.,
o o zachování pobočkového pták roku na rok 2016 (pobočkový pták roku
bude vyhlašován na dobu dvou let),
o s krátkým shrnutím dosavadních výsledků projektu Monitoring sýčka
obecného v roce 2015 a vyzval členy ke spolupráci na tomto projektu i v
letošním roce.

Bod 4: Zprávy z činnosti ČSO


E. Tošenovský přednesl zprávy ze sekretariátu ČSO, informoval rovněž o
zachování stejné výše členských příspěvků za členství v ČSO a tlumočil výzvu P.
Voříška ke spolupráci na Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Evropy.

Bod 5: Příspěvky členů


V. Brlík nabídnul v rámci projektu Členové členům možnost účasti v kurzu ČSO,
který se bude konat v termínu od 27. 4. 2016 do 1. 5. 2016 v Mohelnu na Vysočině.



L. Nytra shrnul aktivity ZO ČSOP Cieszynianka.



D. Křenek informoval přítomné:
o o průběhu akce Beskydské houkání v roce 2015,
o o odchytové akci zaměřené na strakapouda bělohřbetého a lejska malého,
o o projektu Mapování tetřevích biotopů,
o o stavu vypouštění tetřevů z odchovny na Řepčonce,

o o akci Zlatohorské houkání v Jeseníkách v roce 2016,
o o připravovaném mezinárodním projektu zaměřeném především na tetřeva
hlušce a další naturové druhy, současně vyzval členy ke spolupráci v tomto
projektu.


K. Lisal promítnul fotky zahnízdění vlhy pestré v experimentální terénní rýze.



M. Helebrandová promítla několik krátkých videozáběrů orla mořského.



K. Pavelka krátce informoval o výsledcích odchytové akce Acrocephalus 2015.
V Ostravě 20. 2. 2016

Zapsal:

Milan Urbančík

Verifikoval:

Patrik Molitor

