
ČSO

Česká společnost ornitologická

Ochrana, výzkum, propagace ptactva
a jeho prostředí již od roku 1926

Největší organizace na ochranu 
ptactva v ČR

Více než 2800 členů, 
8 regionálních poboček

Výhradní Partner BirdLife International
v ČR

Již od roku 1926 …

https://www.youtube.com/watch?v=rcJYjVa-vAI


Pták roku
- tradiční kampaň 

České společnosti ornitologické

Cíl:

- přiblížit jedinečné obyvatele naší přírody

- upozornit na konkrétní problémy

- zapojit veřejnost a ukázat možnosti, jak může pomoci každý z nás

- nejčastěji ptáci běžní, známí 
a oblíbení
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©Miroslav Bažant

Pták roku 2019

To jsem já!

Poznáte mě?



©Miroslav Bažant

Pták roku 2019

Napovím!



Pták roku 2019

- dříve běžný

Evropa:

- mezi roky 1980 a 2014 
pokles populace o 79 %!

- GB: od roku 1995 o více 
než 90%  
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Proč?

Podle Jednotného programu sčítání ptáků (JPSP), ČSO



Pestrá krajina, domov můj

- mozaikovitá, nechybí lesy, louky, 
remízky, křoviny, větrolamy, ani 
jednotlivé stromy a keře

- méně intenzivně využívaná a 
s menší rozlohou jednotlivých polí.

Následkem 
intenzifikace 
zemědělství mizí

©Vlasta Škorpíková ©Václav Zámečník



Pestrá krajina, domov můj

- dostatek potravy 
(semena kulturních 
plodin)

- místo k hnízdění

- i k výchově mláďat

©Vlasta Škorpíková ©Bursikova_Sykorova



Pokud se šťastně vrátím …

Zimoviště:

- Sahel (Súdán – Senegal), 

- někteří Mediterán

- nepřízeň počasí
- predátoři
- lovci: legální (v 10 státech EU) i nelegální 

Mediterán - ročně nelegálně uloveno okolo 600 tisíc jedinců

Nálezy českých kroužkovanců

Tah v noci, za noc 500 – 700 km



Pták roku 2019 - Kdo jsem?

Byl pozdní večer – první máj,

večerní máj – byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kde borový zaváněl háj.

Máchova hrdlička!

©Bursikova_Sykorova

©Vlasta Škorpíková



Hrdlička 
zahradní

Hrdlička divoká

Máj 1836

Poprvé:
Slovensko 1936,
Brno 1942,
Praha 1947

©Antonio Puig Garcias



Máchova 
hrdlička

Výskyt hrdličky divoké na 
našem území během roku 

©Jiří Hornek

NDOP AOPK (Nálezová databáze)



Jaká je šance vidět ji dnes?

1. května:

pátrání po Máchově hrdličce

www.birdlife.cz/ptak-roku-2019-
hrdlicka-divoka

©Wild Wonders of Europe

Mapa výskytu hrdličky divoké v České republice podle výsledků 
mapování hnízdního rozšíření v letech 2014–2017.



Co mohu udělat jako učitel?

Přispějme k záchraně jejího domova, vraťme život do krajiny!

Rozdíl velikosti polí ČR a Rakousko

1. Podporovat šetrné zemědělství (zdraví pro 
sebe i přírodu: bioprodukty, místní 
výpěstky)

2. Vzdělat děti a přes ně informovat své 
okolí:
- školní projekt ukazující problémy 

zemědělské krajiny / návrh na zlepšení
- výstava (výstupy projektu – fotky, videa)

3.   Informovat o petici
- článek do místních novin, výstava …



Přispějme k záchraně jejího domova, vraťme život do krajiny!

Petice požadující takovou 
změnu zemědělských dotací, 
která podpoří pestrost krajiny, 
bude pro život v zemědělské 
krajině skutečně přínosná.

Podpora: 
- biodiverzity
- šetrně hospodařících 

zemědělců https://birdlife.cz/petice-za-krajinu

www.birdlife.cz/co-mohu-udelat-pro-krajinu

https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/?fbclid=IwAR1oy2h0aaM9AIIBW0bay5Ugr6raucpR0zFgAQg6JmMqJJfJvCCd6n-I5bs


Jen v pestré krajině může hrdlička přežít!

Pták roku 2019

©Jiří Hornek



Jaro ožívá

Rorýsí školy  
www.rorysi.cz/rorysiskoly
aktivní ochrana rorýsů na budovách škol a zapojení 
problematiky do výuky

www.springalive.net
1.3. – 21.6.

Přírodě na dosah a další 
nové výukové materiály 
www.birdlife.cz/materialy-ke-stazeni

- sledování příletu stěhovavých ptáků
- hry a materiály pro učitele

http://www.rorysi.cz/rorysiskoly
http://www.springalive.net/
http://www.birdlife.cz/materialy-ke-stazeni


Zabezpečte skla! 

– pokračujeme i letos

www.zastavky.birdlife.cz

Funkčně!

http://www.zastavky.birdlife.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=9oetNdi0gLw


Čapí hnízda

Sledování čapích hnízd

Propojení environmentálně šetrné 
turistiky s občanskou vědou 

- citizen science

cap.birdlife.cz

více než 1 300 hnízd!

http://cap.birdlife.cz/


©Jiří Hronek

Děkuji za pozornost!

1. května 
na slyšenou!

©Martin Pelánek


