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Editorial

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou další číslo Sylvie. Těší mne, že se daří udržovat kontinuitu vydá-
vání tohoto našeho národního ornitologického periodika. Rád bych zde připomenul, 
jaký to má smysl. 

Sylvia je otevřenou platformou umožňující zveřejňování výsledků z různých 
oblastí ornitologie od autorů rozličných profesí – vědců, studentů, učitelů, muzej-
níků, úředníků, pracovníků zoologických zahrad či nevládních organizací a v nepo-
slední řadě i amatérských ornitologů, pro něž je odborná činnost vysloveně volno-
časovou aktivitou. Kvůli této rozmanitosti – které si ostatně velmi vážím – je redakce 
Sylvie připravena s autory úzce spolupracovat. Texty jsou důkladně propracovávány 
tak, aby byly užitečným zdrojem informací prezentovaných odpovídající formou. 
Světlo světa tak někdy spatřují články, které by – přinejmenším v takovéto podobě – 
třeba nevyšly. A to by jistě byla škoda, protože mnohdy obsahují cenná regionální 
data, se kterými se v zahraničním časopise nejspíše nesetkáte, a v lokálním by zase 
mohla snáze zapadnout. Články otištěné v Sylvii jsou přístupné on-line a jsou tudíž 
snadno dostupné i čtenářům, kteří neodebírají tištěnou Sylvii. Dostupnost článků 
zvyšuje i zařazení Sylvie do mezinárodních rešeršních databází. Obsah nového čísla 
Sylvie je zasílán e-mailem všem členům České společnosti ornitologické. Díky této 
propagaci získávají články v Sylvii širší okruh čtenářů.

Sylvia nabízí poučení založené na vědeckých principech, které však má být pří-
stupné i těm čtenářům, jejichž profesí věda není. Některé články v Sylvii poskytují 
zpětnou vazbu spolupracovníkům centrálně koordinovaných projektů – ukazují, že 
projekt přinesl publikované závěry a terénní nasazení spolupracovníků tudíž nebylo 
zbytečné. Například právě v tomto čísle Sylvie najdete článek analyzující přežívání 
z dat získaných odchytovým projektem RAS Kroužkovací stanice Národního mu-
zea v Praze nebo článek využívající data z internetové faunistické databáze České 
společnosti ornitologické. Kaleidoskop ornitologických poznatků v Sylvii je dotvá-
řen úvodními přehledovými články, zprávami Faunistické komise České společnosti 
ornitologické a recenzemi ornitologické literatury. Věřím proto, že si v Sylvii každý 
najde své.

Je však namístě zdůraznit, že vydávání nekomerčních odborných časopisů, jakým 
je i Sylvia, není samozřejmostí. Pomineme-li nezbytné finanční a personální zabez-
pečení, žádný časopis se neobejde bez autorů a silné čtenářské základny. Potenciální 
autory bych proto chtěl vyzvat, ať se nebojí do Sylvie zasílat své rukopisy, případně 
s redakcí konzultovat své nápady. Čtenářům děkuji za jejich zájem a přeji si, aby 
zůstali Sylvii věrní i do budoucna. Připomínky, které by na Sylvii samotné nebo na její 
přípravě mohly něco zlepšit, se rád dozvím přímo od vás. Vydávání Sylvie můžete 
podpořit předplatným – přestože elektronickou verzi Sylvie si lze zdarma přečíst 
na webu České společnosti ornitologické, má jistě své kouzlo, když ve vánočním čase 
najdete čerstvě vytištěnou Sylvii ve své poštovní schránce...    

Přeji příjemné a poučné čtení,
Martin Paclík
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