Proč sčítat?
Sběr dat o ptácích navštěvujících krmítka nám pomůže
nalézt odpověď na řadu zajímavých otázek o stavu ptačích
populací a jejich proměnách v zimním období. To však
vyžaduje velké množství nasbíraných dat, jejichž získání je
časově velmi náročné. Právě vy se tak můžete stát výzkumníky, díky kterým získáme dostatek dat o počtech ptačích
druhů na krmítkách.

POZORUJTE
A SČÍTEJTE PTÁKY
NA KRMÍTKÁCH!

Propagujeme ochranu ptáků a jejich
prostředí

Organizujeme kampaně na ochranu
ptactva

Realizujeme vlastní i mezinárodní
programy výzkumu a ochrany ptáků
a jejich prostředí

www.birdlife.cz

Přidejte se i vy, podpořte ochranu
ptáků a jejich prostředí a čerpejte
členské výhody!

Česká společnost ornitologická (ČSO)
je dobrovolný zájmový spolek zabývající
se výzkumem a ochranou ptáků. Má více
než 3500 členů.

Zapojte se do nového programu
České společnosti ornitologické

Výsledky svého pozorování
nám zašlete do 15.1. 2019.

PTAČÍ HODINKA

Online: ptacihodinka.birdlife.cz
Poštou: Č
 eská společnost ornitologická,
Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

Sčítání bez hranic
Každoroční sčítání je v současnosti světově největším programem občanské vědy. Ptáky na krmítkách sčítají stovky
tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku
a Německu a v dalších zemích. Nenechte si ujít první ročník sčítání v Česku!
Přeshraniční spolupráce
Projekt vznikl ve spolupráci s bavorskou ornitologickou společností Landesbund für Vogelschutz LBV (www.lbv.de) a je
finančně podpořen z Programu přeshraniční spolupráce
Svobodný stát Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014–
2020. Cílem je zahájení nového programu občanské vědy
pro nejširší veřejnost na obou stranách hranice. Metodika
sčítání je společná pro celé Česko i Bavorsko a najdete ji na
stránkách ptacihodinka.birdlife.cz. Projekt finančně podpořil i Plzeňský kraj.

Víte, že:
Pozorování ptáků je ušlechtilý
a zábavný způsob trávení volného času?
Péčí o krmítko budujete dětem
kladný vztah k přírodě?
Přikrmováním v době největších mrazů

Kdo jsme?

4.–6. ledna 2019

můžete ptákům zachránit život?

Chcete ptákům pomáhat více?

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ČERVENKA OBECNÁ | ROSL RÖSSNER

Podpis
Datum

IBAN

Email

Město, PSČ

Ulice a číslo popisné

Jméno, příjmení

Vyplněním formuláře souhlasím se zpracováním mých osobních údajů Českou společností ornitologickou podle Zásad ochrany
osobních údajů, které jsou k dispozici na www.birdlife.cz nebo na vyžádání v kanceláři ČSO, tel.: 777 330 355, cso@birdlife.cz

Na Bělidle 34
150 00 Praha 5

Datum narození

ČSO

Vyplněný ústřižek pošlete
poštou na adresu

známka
Chci se stát členem ČSO

ANO

Co potřebujete vědět
o programu Ptačí hodinka.

Staňte se členem České společnosti ornitologické.
Ptáci i naše práce neznají hranice. Společně chráníme
Cíl EÚS
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014–2020

ptáky a poznáváme jejich barevný svět!

Výsledky pozorování nám zašlete
do 15. 1. 2019

Vrabec polní od Antje Geigenberger

Připravte si krmítka,

Výsledky zadejte online na stránkách
ptacihodinka.birdlife.cz nebo zašlete poštou
na adresu ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

ZAČÍNÁME!

Zapisujte vždy nejvyšší počet jedinců daného druhu spatřených najednou.

Strakapoud velký

Sýkora modřinka

Straka obecná

Pěnkava obecná

Kdy mám ptáky na krmítku sčítat?
Záleží pouze na vás! Sčítat můžete kdykoli v průběhu prvního lednového víkendu, po dobu jedné hodiny.

Registrujte se do programu předem a získáte zajímavé
materiály přímo domů!

Vrabec polní

Zvonek zelený

Vrabec domácí

Vaše účast je důležitá! Jen s vámi získáme dostatek
údajů o počtech ptáků na krmítkách.

Pošlete nám své fotografie ptáků!
Rádi fotíte a pozorujete ptáky na krmítku?
Máte hezké fotky? Pošlete nám je na e-mail:
krmitka@birdlife.cz!
Vybrané snímky rádi zveřejníme.

Brhlík lesní

Sýkora koňadra

Červenka obecná

Příklad:

❄ V průběhu 4.–6. ledna 2019
po dobu jedné hodiny počítáme ptáky
❄ Místo sčítání si každý vybere sám
❄ Pro každý druh nahlásíme nejvyšší počet
současně pozorovaných jedinců
(např. 3 kosi, 2 brhlíci ... spatření současně).

Co potřebujete vědět

Čížek lesní

pozorovány
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12:15
2 pěnkavy…

12:45
… 4 pěnkavy…

13:00
… 1 pěnkava

Správný výsledek: 4 pěnkavy (současně)
Pro každý druh hlásíme JEN nejvyšší počet současně spatřených jedinců.

KRESBY: MIKE LANGMAN (RSPP-IMAGES.COM).

Jak se zúčastnit?
1. Kdykoli v průběhu 4.–6. ledna 2019 pozorujte po dobu
jedné hodiny vaše krmítko a zapisujte množství
jednotlivých ptačích druhů. Nezáleží, zda je vaše
krmítko v zahradě, na balkoně či na parapetu okna.
2. Zaznamenávejte vždy nevyšší počet za daný druh –
návod na sčítání najdete v dolní části letáku
3. Údaje můžete zadávat online na stránkách programu
ptacihodinka.birdlife.cz, či do formuláře, který je
součástí tohoto letáku.

Kos černý

Co pro pozorování potřebuji?
Nejlépe krmítko s kvalitní potravou (je ale možné se účastnit i bez krmítka), tužku, tento leták a hodinu času. Hodit
se vám může i dalekohled či příručka k určování ptáků.
Pokud se do programu přihlásíte předem na stránkách
ptacihodinka.birdlife.cz, přijdou vám navíc zajímavé
materiály o krmení ptáků přímo domů.
Kde získám informace o krmení ptáků?
Navštivte stránky programu ptacihodinka.birdlife.cz,
kde najdete mnoho tipů jak a čím krmit.
Proč mám sčítat jednu hodinu?
Stejná metodika pozorování je důležitá, aby byla data
srovnatelná a vědecky vyhodnotitelná. Jedna hodina je
dostatečně dlouhá doba, aby vaše krmítko navštívily různé
druhy ptáků žijících v okolí. Zároveň je to čas tak akorát
dlouhý, aby vás pozorování bavilo. Čím více pozorovatelů
bude sčítat, tím získáme cennější výsledky.
Na krmítko mi létá málo ptáků, mám sčítat?
Ano! I zjištění, že ptáků je na vašem krmítku méně, je důležité. Určitě nám pošlete výsledky svého pozorování, i když
vaše krmítko nenavštívili žádní ptáci.

Kos černý

Sýkora modřinka

Pěnkava obecná

Strakapoud velký

Straka obecná

Čížek lesní

Vrabec polní

Zvonek zelený

Vrabec domácí

Brhlík lesní

Sýkora koňadra

Červenka obecná
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Neznámý druh

Datum sčítání:
04. 01. 19

05. 01. 19

Začátek pozorování v

06. 01. 19
:

Pozoruji ptáky na krmítku

...................
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Odesílatel
Počet sčítajících osob
Pan

Paní

Rodina

Škola

Příjmení/název školy
Jméno/třída školy
Ulice a č.p.
PSČ

Telefon

Město
Obec či město, kde sčítám (pokud se liší od trvalé adresy)
Email
Rok narození
Chci více informací o přikrmování a ochraně ptáků od ČSO

Uzávěrka 15. 1. 2019, WEB

O prvním lednovém víkendu 4.–6. ledna 2019 zahajuje
Česká společnost ornitologická zbrusu nový program
Ptačí hodinka, ve kterém se široká veřejnost může zapojit do sčítání ptáků na krmítkách. Zúčastněte se také!
Není to vůbec těžké a ještě se u toho pobavíte, aniž byste
opustili teplo svého domova! Sčítat budeme již od pátku
4. ledna, zapojit se tak mohou kromě jednotlivců i školní
třídy, kluby či mateřské školy.

Je to snadné!

PTAČÍ HODINKA 4.–6. LEDNA 2019

