Sčítat může každý.
Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zapojit se do něj může
úplně každý, předchozí zkušenosti nejsou nutné.
Program je vhodný i pro školy, školky či zájmová sdružení.

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

Ptačí hodinku podporují:

V nabídce české rodinné firmy naleznete kromě
praktických samozavlažovacích květináčů a truhlíků
i designová, dobře udržovatelná krmítka z kvalitního
plastu. Více na plastia.eu

FOTO: PAVEL TRÁVNÍČEK.

Uvedením svých osobních údajů v tomto letáku souhlasím s jejich zpracováním 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

Podpis
Datum

IBAN

Výsledky svého pozorování
nám zašlete do 17.1. 2020.

STEHLÍK OBECNÝ

Nejširší nabídku kvalitního krmení pro ptáky,
ptačích budek a krmítek naleznete na
www.zelenadomacnost.com.

Víte, že:

PTAČÍ
HODINKA
Zapojte se do zimního sčítání ptáků
s Českou společností ornitologickou

Péčí o krmítko budujete dětem
kladný vztah k přírodě?
Přikrmováním v době největších mrazů

www.birdlife.cz

můžete ptákům zachránit život?

získáte členské výhody

Email

připojíte se k tisícům lidí, kteří s ČSO
pozorují, chrání i zkoumají ptáky

Město, PSČ

Ulice a číslo popisné

 odpoříte ochranu ptáků a jejich
p
prostředí

Jméno, příjmení

Přidejte se k nám a staňte se
členem ČSO!

Česká společnost ornitologická (ČSO)
je nevládní organizace zabývající se
výzkumem a ochranou ptáků.

Každoroční sčítání je v současnosti světově největším pro
gramem občanské vědy. Ptáky na krmítkách sčítají stovky tisíc
lidí v Evropě i USA. I u nás patří sčítání mezi nejoblíbenější
programy pro veřejnost. Prvního sčítání v Česku se v loňském roce účastnilo více než 14 000 sčitatelů.

10.–12. ledna 2020

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: SÝKORA MODŘINKA, AUTOR ZUZANA PERNICOVÁ

Na Bělidle 34
150 00 Praha 5

Datum narození

ČSO

Vyplněný ústřižek pošlete
poštou na adresu

známka
Chci se stát členem ČSO

ANO
Kdo jsme?

POZORUJTE A SČÍTEJTE PTÁKY
NA KRMÍTKÁCH!

Více o Ptačí hodince

Na probio.cz naleznete široký výběr biopotravin –
od dobrot pro lidi po biokrmení pro ptáky.

Chcete ptákům pomáhat více?
Staňte se členem České společnosti ornitologické.
Společně chráníme ptáky a poznáváme jejich barevný svět!

Projekt je finančně podpořen
z grantu Hlavního města Prahy

Výsledky pozorování nám zašlete do 17. 1. 2020

PTAČÍ HODINKA 10.–12. LEDNA 2020

sýkora koňadra

sýkora modřinka

kos černý*

Pro každý druh zapisujte nejvyšší počet současně spatřených jedinců.

Druhý ročník zimního sčítání ptáků Ptačí hodinka
proběhne 10.–12. ledna 2020. Zúčastněte se také!
Sčítat budeme již od pátku 10. ledna, zapojit se tak
mohou kromě jednotlivců i školní třídy, kluby či
mateřské školy.

Jak se zúčastnit?

vrabec polní

1. Kdykoli v průběhu 10.–12. ledna 2020 pozorujte po
dobu jedné hodiny své krmítko a zapisujte množství
jednotlivých ptačích druhů. Sčítat můžete i bez krmít
ka, jednoduše pozorujte dané místo v parku, zahradě
apod.

vrabec domácí*

zvonek zelený*

3. Údaje zadávejte online na stránkách programu
ptacihodinka.birdlife.cz, či do formuláře, který je
součástí tohoto letáku.

brhlík lesní

hrdlička zahradní

pěnkava obecná*

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

ptacihodinka.birdlife.cz
strakapoud velký*

❄ Místo sčítání si každý vybere sám

ptacihodinka.birdlife.cz

červenka obecná

Příklad:

❄ V průběhu 10.–12. ledna 2020
po dobu jedné hodiny počítáme ptáky

❄ Pro každý druh nahlásíme nejvyšší počet
současně pozorovaných jedinců
(např. 3 kosi, 2 brhlíci ... spatření současně).

straka obecná

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.
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Co potřebujete vědět

2. Zaznamenávejte vždy nejvyšší počet za daný druh –
návod na sčítání najdete v dolní části letáku.

Jak sčítat
Ptačí hodinku?

VRABCI POLNÍ A DLASK TLUSTOZOBÝ

sýkora koňadra

pěnkava obecná

sýkora modřinka

strakapoud velký

kos černý

straka obecná

vrabec polní

červenka obecná

vrabec domácí

....................................

zvonek zelený

....................................

brhlík lesní

................................

hrdlička zahradní

neznámý druh

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

Datum sčítání:

Co pro pozorování potřebuji?
Nejlépe krmítko s kvalitní potravou (je ale možné se účast
nit i bez krmítka), tužku, tento leták a hodinu času. Hodit
se vám může i dalekohled či příručka k určování ptáků. Na
stránkách ptacihodinka.birdlife.cz si můžete stáhnout
pomocný sčítací arch, který vám usnadní zaznamenávání
pozorovaných dat.

Pozoruji ptáky na krmítku

ANO

NE

Účastnil/a jsem se již loni

ANO

NE

Kde získám informace o krmení ptáků?
Navštivte stránky programu ptacihodinka.birdlife.cz,
kde najdete mnoho tipů jak a čím krmit.

10. 01. 20

11. 01. 20

Začátek pozorování v

12. 01. 20
:

...................

h

Obec či město, kde sčítám.

Odesílatel
Počet sčítajících osob
Pan

Paní

Rodina

Škola

Příjmení/název školy

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.

Jméno/třída školy

Na krmítko mi létá málo ptáků, mám sčítat?
Ano! I zjištění, že ptáků je na vašem krmítku méně, je důle
žité. Určitě nám pošlete výsledky svého pozorování, i když
vaše krmítko nenavštívili žádní ptáci.

Email

Ulice a č.p.
PSČ

Telefon

Město

Uzávěrka 17. 1. 2020, LET

SČÍTÁME!

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

Rok narození
C
 hci dostávat informace o možnostech
ochrany ptáků a pozvánky na akce
České společnosti ornitologické.
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