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Zapojte se do zimního sčítání ptáků 
s Českou společností ornitologickou

PTAČÍ 
HODINKA

7.–9. ledna 2022

Výsledky pozorování 
nám zašlete do 

14. 1. 2022

SČÍTÁNÍ PTÁKŮ NA KRMÍTKÁCH
  Díky každoročnímu sčítání získáváme cenné údaje 

o našich přezimujících ptácích.

Sčítat může každý
  Jednotlivci, skupiny nebo třeba celá školní třída. 

Předchozí zkušenosti nejsou nutné.

Jak sčítat?
  Uvnitř letáku se dozvíte všechno potřebné a navíc 

slouží jako skvělá pomůcka při samotném sčítání.

FO
TO

: P
LA

ST
IA

 SÝKORA MODŘINKA A SÝKORA KOŇADRA

Chcete ptákům pomáhat více? 
Staňte se členem ČSO!

  Podpoříte ochranu a výzkum ptáků. 
  Připojíte se k tisícům lidí, kteří s ČSO pozorují, 

chrání a zkoumají ptáky.
  Čekají na vás členské výhody, tiskoviny a akce.

Více na www.birdlife.cz/stante-se-clenem-cso

Česká společnost ornitologická (ČSO) je nevládní 
organizace zabývající se výzkumem a ochranou 
ptáků. Sledujte nás i na sociálních sítích.

Ptačí hodinku 
podporují:

Česká rodinná fi rma z Nového Veselí, která přes 27 let 
přináší výrobky, které usnadňují cestu k přírodě, 
zdravému životnímu stylu a udržitelnosti přírodních 
zdrojů. www.plastia.eu

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

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

Časopisy plné krásných fotografi í a inspirace pro 
všechny, kterým je zahrada druhým domovem 
a také pro milovníky venkova a tradic, přírody 
a zvířat. www.nkz.cz, instagram.com/venkovastyl

Jak jsme sčítali v roce 2021:

27 123 19 214 538 607

Pošlete nám své výsledky online!

ptacihodinka.birdlife.cz

Kdo přiletí 

na moje krmítko? 

Sčítejte s námi od 7. 1.

do 9. 1. 2022!
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  Pan      Paní      Rodina      Škola      Organizace

Jméno a příjmení, případně název školy

Ulice a č.p. 

Obec a PSČ

E-mail

Přikrmuji ptáky?    ANO     NE

   Chci od ČSO dostávat informace o přikrmování, ochraně 
a pozorování ptáků na svůj e-mail.

OdesílatelMísto a čas
Datum sčítání:    7. 1. 2022     8. 1. 2022     9. 1. 2022

Kolik osob sčítalo     Začátek pozorování v  :   h   

Obec, kde sčítám

Kdy sčítat?   Po dobu 60 minut, kdykoliv od 7. do 
9. ledna 2022. 

Kde sčítat?   Kdekoliv – na zahradě, u okna či v parku. 
U krmítka nebo i bez něj.  

Jak sčítat?   Pro každý druh nahlásíme nejvyšší počet 
současně pozorovaných jedinců. Díky 
tomu nikoho omylem nezapočteme 
dvakrát.

Příklad
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I pokud jsme žádné ptáky nespatřili, 
je důležité výsledek odeslat.

Mohu sčítat opakovaně?
Ano! Pro každé sčítání (60 minut) ale vyplníme a odešleme 
samostatný formulář.
Kam poslat výsledky?

Online: ptacihodinka.birdlife.cz
Poštou:  Česká společnost ornitologická, 

Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

PTAČÍ HODINKA
7.–9. ledna 2022

Uzávěrka 14. 1. 2022

sýkora koňadra

nejvyšší počet
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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.
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  žádní ptáci nespatřeni


