Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti
Datum: 30. 11. 2019
Hodina: 9:00–13:15
Místo konání: Ostravské muzeum
Přítomno: 34 členů
Počet hostů: 5

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem členské schůze
2. Přednáška – Povodně a sucho (D. Křenek)
3. Zprávy výboru SOS (M. Mandák, P. Molitor)
4. Zprávy z kanceláře ČSO (E. Tošenovský)
5. Příspěvky členů SOS a hostů
Bod 1: Zahájení a seznámení s programem členské schůze


P. Molitor na úvod členské schůze přivítal členy a hosty a seznámil je
s programem. Na úvod podzimní schůze byla pokřtěna kniha Kateřiny Ševčíkové a
Daniela Křenka Pohádky z Vysoké jedle.

Bod 2: Přednáška – Povodně a sucho


Daniel Křenek prezentoval příčiny výkyvů hydrologických poměrů planety
z globálního i regionálního pohledu.

Bod 3: Zprávy výboru SOS


M. Mandák seznámil členy s:
o ornitologickými a ornitologicko-chiropterologickými posudky SOS,
o účastí SOS na převážně ekologických dozorech,
o průzkumy a projekty realizovanými SOS v roce 2019,
o počtem a obsahem správních řízení, do kterých se SOS v roce 2019
přihlásila.


M. Helebrandová zmínila možnost výstavby větrných elektráren na
Osoblažsku.


Aktuálně probíhá opětovné posouzení lokality jiným
subjektem. Mezi dalšími lokalitami pro možnou výstavbu

větrných elektráren je také k. ú. Sudic a Třebomi na
Opavsku.


P. Molitor prezentoval členům činnost SOS v roce 2019, zejména pak:
o účast v projektu Krajina pro čápy, během kterého bylo nebo bude sníženo
hnízdo čápa bílého v Polance nad Odrou, Raduni, Staré Bělé a Vítkově,
o ochranu motáka lužního na Opavsku v roce 2019,
o aktivitu některých členů SOS během tradičních osvětových akcí ČSO,
o propagaci SOS v médiích, zejména týkající se nárazů ptáků do skel,


E. Tošenovský v návaznosti na téma seznámil členy s aktuální
problematikou nárazů ptáků do skel,

o mapování hnízdního výskytu labutě velké v územní působnosti SOS v roce
2020,
o výběr potenciální lokality SOS,


navržena je mokřadní louka na k. ú. Bludovice,

o možné obnovení monitoringu ptačích oblastí v letech 2020–2023,
o možné obnovení ornitologického kroužku pod vedením E. Morava,
o plán činností SOS na rok 2020, který byl předložen členské schůzi ke
schválení:
Pro: 34

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Plán činností SOS na rok 2020 byl schválen (mimojiné i zahájení jednání o
výkupu pozemků lokality SOS).
Bod 4: Zprávy z kanceláře ČSO


E. Tošenovský seznámil přítomné s aktuálními informacemi z kanceláře ČSO.

Bod 5: Příspěvky členů a hostů


K. Ševčíková vyhodnotila letošní odchytovou akci Acrocephalus 2019.



M. Tvarůžka seznámil přítomné s bionomií a výskytem lyskonoha ploskozobého
na Hlučínské štěrkovně.
V Ostravě 30. 11. 2019

Zapsal:

Patrik Molitor

Verifikoval:

Martin Mandák

