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Mluvčí  KODAS DZ:   Pavel Sulan
                                             Pavel Koubek 
                                             Vladimír Dvořák 


Projekt Falco

Vedoucí:  Radka Jindrová
                   Pavel Koubek

Akce Falco

                 V desátém roce trvání Akce Falco zaměřené na ostrahu hnízd vzácných dravců před rušením ze strany člověka a vykrádáním mláďat překupníky zvířat je realizována ostraha u jednoho ze střežených hnízd sokolů stěhovavých. Na hnízdě však došlo k usmrcení mláďat jiným dravcem a tak se strážci přesouvají pod další hnízdo ze kterého vylétají dvě mláďata.
                  I přesto, že by bylo žádoucí hlídat i další hnízda, limitujícím faktorem se stává počet strážců,  kteří jsou ochotni věnovat týden volna a zdarma pomoci ohroženým mláďatům na hnízdech.    
                  Na této akci spolupracujeme s Poradním sborem pro záchranu sokola stěhovavého a raroha velkého v ČR, který pracuje při středisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě. Pravidelných jednání sboru se účastní i zástupce Klubu.
    
Akce Aquila

                 Akce Aquila, na jejíž realizaci spolupracujeme, pokračuje ostrahou jednoho ze střežených hnízd orlů královských ve slovenských horách za pomoci průmyslové kamery.  Díky této technice se včas podařilo zjistit vypadnutí dvou mláďat z hnízda za silného větru, nelézt je a vrátit na hnízdo ze kterého již šťastně vylétla.         

Budou �ít ? – program na ochranu sov

Vedoucí:   Pavel Koubek

Projekt na ochranu sovy pálené na Vysočině

              Projekt Budou žít ? na ochranu sovy  pálené  na Vysočině je realizován na okresech Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Kutná Hora od roku 1996.  Hlavní aktivitou je mapování výskytu této vzácné sovy a  ochrana stávajících a budování nových hnízdišť především v zemědělských  objektech pomocí hnízdních budek.  Na jmenovaných okresech byla v letošním roce provedena kontrola 250 budek nainstalovaných v minulých letech, ve kterých bylo prokázáno hnízdění dvou párů, které dohromady vyvedly 9 mladých.  Na několika dalších lokalitách byly zjištěny pobytové známky po migrujících ptácích.  Tento stav je nadějí, i když nadějí velice křehkou  pro přežití sovy pálené na Vysočině.
              V letošním roce bylo rozmístěno dalších 27 budek na okrese  Kutná Hora.                            

Podpora dutinových druhů ptáků a netopýrů v PR Křemešník

             V roce 1999 bylo v přírodní rezervaci Křemešník u Pelhřimova rozmístěno 62 hnízdních budek pro sýce rousného, puštíka obecného, drobné pěvce a stromové druhy netopýrů. Samotnou instalací budek však práce teprve začíná. V letošním roce byly provedeny kontroly a údržba budek.  Kontroly ukázaly, že k obsazení budek pro sovy zatím nedošlo, z budek pro stromové druhy netopýrů byla obsazena jedna a budky pro drobné pěvce byly obsazeny z 50% především různými druhy sýkor.

Podpora živočichů v lokalitě Pod křížem v k.ů. Mladé Bříště

             V letošním roce bylo v této lokalitě rozmístěno 18 umělých hnízdišť pro puštíka obecného, drobné pěvce, stromové druhy netopýrů ale také dva úlky pro čmeláky a  hnízdní stěna pro ledňáčky říční.

Podpora dutinových druhů ptáků a netopýrů v PP Čertův hrádek

              V přírodní památce Čertův hrádek u Jihlavy bylo v letošním roce rozmístěno 45 hnízdních budek pro sýce rousného, puštíka obecného, drobné pěvce  a speciální budky pro stromové druhy netopýrů.

Další aktivity

               Na okrese Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Kutná Hora jsme rozmístili několik polobudek pro poštolku obecnou a kalouse ušatého a několik  plastových  budek pro puštíky obecné.  Na některých místech jsou také rozmisťovány tzv. T-berličky, které ve volné krajině  nahrazují rozptýlenou zeleň  a umožňují dravcům  a sovám  odpočinek a lov kořisti.      
               V rámci záchranného programu pro sovu pálenou jsme  rozmístili 18 budek v okolí Jičína.   


Program Ohro�ení králové nebes

Vedoucí: Pavel Koubek

Výstava Ohro�ené královny noci

                Výstava fotografií o životě, příčinách ohrožení a možnostech ochrany našich sov nazvaná Ohrožené královny noci navštívila v letošním roce Humpolec, Mírovku u Havlíčkova Brodu, Rýmařov, Čáslav, Kutnou Horu, Českou Třebovou,  Horka u Ledče nad Sázavou v rámci  soutěže Trapsavec,  Zruč nad Sázavou v rámci shromáždění sdružení Dětí Země a vždy se setkala se zájmem návštěvníků. Její putování by nebylo možné bez pomoci místních aktivistů a organizací.    

Videofilm Naše sovy

                 Ve  spolupráci s ekologickou Inicitivou Travex z Hradce Králové a dalšími odborníky z řád ornitologů, ochránců přírody  a  sokolníků se podařilo natočit 40 minutový videofilm Naše sovy. Pořad je určen především pro školy a seznamuje  se všemi u nás žijícími druhy sov, jejich životem, důvody ohrožení  možnostmi ochrany.   

Večery zeleného srdce

                 Tři Večery zeleného srdce se uskutečnily v podzimních měsících v Čajovně v Humpolci  a byly věnovány  ekologickým videofilmům, besedě s promítáním diapozitivů  o ochraně našich sov a  besedě s promítáním diapozitivů o nezákonném obchodě s ohroženými živočichy  a  Akci Falco.

Exkurze:

                Podzimní exkurze se letos uskutečnila na Novomlýnských nádržích. Účastníci viděli množství převážně vodních ptáků.

Články v tisku 

                  V průběhu roku jsme připravili několik článků pro lokální i celostátní tisk a časopisy především o Akci Falco a Aquila a projektech na ochranu sov. 


Výstřižková služba

                 Ve výstřižkové službě, se snažíme shromažďovat články z novin a časopisů týkající se dravých ptáků. V případě potřeby, se snažíme na některé články reagovat a uvádět na pravou míru mnohdy neobjektivní informace.


Přednášková činnost

Vedoucí: Věra Malátková 

                      Přednášky pro školní děti a veřejnost doplněné promítáním videofilmů a účastí živé sovy výra velkého Charlieho se uskutečnily v Kolíně, Kralupech nad Vltavou,  České Třebové v rámci oslav Dne Země, Sadské, Humpolci, Mladých Bříštích, Pavlově v rámci setkání KODAS DZ, na hradě Orlíku u Humpolce,  Zruči nad Sázavou v rámci shromáždění Dětí Země.  Informace o dravých ptácích se touto cestou dostali k několika stům lidí.





Program Pomoc přírodě

Vedoucí: Pavel Koubek

Víkendová akce 

                   Pravidelná jarní víkendová akce se uskutečnila netradičně na zřícenině hradu Orlík nedaleko Humpolce, kde cca 20 účastníků pomáhalo při údržbě této památky a na terénních úpravách obnovované naučné stezky Březina.

Letní tábor

                    Letní tábor  se uskutečnil na konci července v obci Mladé Bříště nedaleko Humpolce. Hlavní pracovní náplní byla výroba budek pro sovu pálenou, sýce rousného, puštíka obecného, poštolku obecnou, kalouse ušatého, drobné pěvce a netopýry v rámci našich projektů druhové ochrany. Celkem se zúčastnilo  13 lidí a zhotoveno bylo celkem 62 budek. Kromě pracovní části, byl tábor zaměřen i na poznávání života dravých ptáků a samozřejmě zbyl čas i na hry a večery u táboráku.

Naučná stezka Březina
 
                    Ve spolupráci s Castrum o.p.s. Humpolec připravujeme obnovu naučné stezky Březina u Humpolce. Zatím se podařilo sehnat prostředky  pouze na výrobu 8 stojanů,  dokončení se snad podaří v roce 2001. 

Zpravodaj KODAS DZ

Vedoucí: Pavel Koubek
                  Věra Malátková

                   Zpravodaj KODAS DZ je vydáván jako čtvrtletník a vyšlo i jedno zvláštní číslo. Obsahově je zaměřen na problematiku dravých ptáků.  Stále rubriky tvoří informace o dění v Klubu a připravovaných akcích, recenze na zajímavé knihy a informace o zajímavých akcích jiných organizací.

 
Monitoring dravců a sov

Vedoucí: Vladimír Dvořák
                  Otakar Dvořák  

                   V rámci monitoringu mapujeme  výskyt všech dravců a sov  vyskytujících se na území ČR. Realizován byl poprvé v tomto roce a již přinesl konkrétní informace o výskytu jednotlivých druhů.



Srovnávací katalog ptačích per  

Vedoucí: Vladimír Dvořák

                    Srovnávací katalog obsahuje v této chvíli již několik desítek ptačích per množství druhů. Hlavním cílem je mapování výskytu jednotlivých druhů pomocí nalezených per a zjišťování složení potravy ze zbytků kořisti nalezených na hnízdech.    

Volná křídla

Vedoucí: Pavel Koubek

                   Připojili jsme se do nového mezinárodního programu  České společnosti ornitologické nazvaného Volná křídla  který je zaměřen na sledování a řešení problematiky nezákonného pronásledování ptáků.   


Centrum KODAS DZ

Vedoucí: Pavel Koubek 

                   Centrum Klubu zajišťuje především vyřizování korespondence, která představuje několik set dopisů ročně, rozesílání Zpravodaje a dalších materiálů.  


Poděkování spolupracujícím organizacím:

Agentura  ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Havlíčkův Brod
Ministerstvo životního prostředí
Ekologické sdružení Děti Země – naše mateřská organizace
Ekologická iniciativa Travex Hradec Králové
Tyto – Karel Poprach
Okresní úřad	Pelhřimov
Okresní úřad  Havlíčkův Brod
Okresní úřad	Jihlava
Okresní úřad	Kutná Hora	
Skupina pro výzkum a ochranu sovy pálené v ČR
Poradní sbor pro záchranu velkých sokolů v ČR		
Městský úřad Humpolec
Jihlavští ochránci přírody Jihlava
Castrum o.p.s. Humpolec	    
                                   

 Zprávu vypracoval:

                                                Pavel Koubek, Vladimír Dvořák, Věra Malátková            


