Milí přátelé,
zatímco o našich historických památkách, architektonických
skvostech, uměleckých artefaktech či vzácných archeologických
nálezech víme mnohé, učíme se o nich ve školách a neznalost
jejich existence znamená určité společenské faux pas, o existenci
podstatně starších „památek“ a „klenotů“ přímo v našem okolí
nemá mnoho z nás ani potuchy. Těmito „drahokamy“ jsou ptáci,
jedna z nejnápadnějších skupin živočichů a přímí potomci
dinosaurů. Živočichové s jedinečnými schopnostmi od pestrého
peří, přes schopnost snášení vajec až po nejdokonalejší pěvecké
schopnosti v živočišné říši. A pochopitelně živočichové s tou
nejobdivovanější schopností - schopností létat.
Krása Jičínska spočívá v jedinečné a nezvykle bohaté
kumulaci historických a přírodních klenotů. Okusit jich
znamená do velké míry poznat je a porozumět jim. A
protože většina z nás zůstává ornitologií nejspíše
netknuta, připravili jsme na toto téma speciální setkání,
jehož prostřednictvím budeme moci všichni nahlédnout
do ptačí říše a dozvědět se, jaké úctyhodné ptačí druhy
žijí přímo za našimi jičínskými humny, jaké prostředí
sdílejí, do jak pestrého šatu se odívají a jak dokonale se
adaptují na životní podmínky. Toto uvedení do tajů ptačí
říše na Jičínsku bude o to příjemnější a zajímavější, že se ho zhostí známý jičínský
zvěrolékař, horolezec, ornitolog a fotograf MVDr. Vladimír Šoltys, jenž nám poutavou
formou přiblíží i zajímavosti z českého názvosloví ptáků, popíše kroužkování ptáků a seznámí
nás též se slavnou, leč málo známou historií ornitologie na Jičínsku.
Povídání spojené s promítáním velkého množství unikátních fotografií a nazvané Co nám létá
za humny: Rybniční soustavy Jičínska proběhne ve čtvrtek 30. dubna 2015 od 18:00 hod
v budově tzv. Židovské školy - čp. 100 v Židovské ulici.
Hned druhý den ráno, v pátek 1. května 2015 Vás potom
zveme na akci Vítání ptačího zpěvu, jež proběhne na
rybníku Zrcadlo, který je součástí významné ornitologické
oblasti Rožďalovické rybníky. Sraz účastníků je na hrázi
rybníka Zrcadlo v 7:00 hod. Během ornitologické
vycházky okolo rybníka nás čeká pozorování a
poslouchání ptáků, ukázka odchytu a kroužkování
drobných pěvců v rákosí a vypouštění uzdravených ptáků
ze Stanice pro hendikepované živočichy v Pátku u
Poděbrad zpět do volné přírody.
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