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Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země








Výroční zpráva 2001




Mluvčí  KODAS DZ:    Pavel Koubek 
                                             Vladimír Dvořák 


Projekt Falco

Vedoucí:  Radka Jindrová
                   Pavel Koubek

Akce Falco

                 V jedenáctém roce trvání Akce Falco zaměřené na ostrahu hnízd vzácných dravců před rušením ze strany člověka a vykrádáním mláďat překupníky zvířat je realizována ostraha u dvou ze střežených hnízd sokolů stěhovavých, ze kterých vylétla celkem 4 mláďata. Strážci zasahovali především proti neukázněným návštěvníkům přírody. 
                  Dík rozsáhlé náborové kampani se podařilo zvýšit počty strážců a povědomí o ostraze hnízd mezi veřejností. 
                  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. 
    
Akce Aquila

                 Akce Aquila, na jejíž realizaci spolupracujeme, pokračuje ostrahou jednoho ze střežených hnízd orlů královských ve slovenských horách za pomoci průmyslové kamery.  
                 Ze střeženého hnízda vylétla tři mláďata.         

Budou žít ? – 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 280 budek nainstalovaných v minulých letech, ve kterých bylo prokázáno hnízdění dvou párů, které dohromady vyvedly 9 mladých. Bohužel po třech letech nebylo již prokázáno hnízdění sovy pálené na okrese Pelhřimov a naopak bylo zjištěno hnízdění druhého páru na okrese Kutná Hora. 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 rámci projektu byla také prováděna inventarizace církevních objektů na okrese Pelhřimov. Bylo kontrolováno celkem 16 kostelů a 14 kaplí, z tohoto počtu  bylo 6 kostelů a 9 kaplí pro sovu pálenou volně přístupných. Nikde  však nebyly pobytové známky sovy pálené zjištěny. Po dohodě se správci objektů jsou na 6 kostelech  vytvořeny hnízdní možnosti upravením vletových otvorů a instalaci hnízdních budek.  
               Vzhledem k situaci s výskytem sovy pálené ve sledovaném území, jsme přistoupili k podpoře populace vypouštěním mláďat sovy pálené z umělého odchovu do přírody metodou volného letu. Takto byla vypuštěna skupina 4 mláďat získaných ze ZOO Ostrava a Stanice ochrany fauny AOPK ČR Pavlov.

Mapování výskytu sýčka obecného na okrese Pelhřimov             

               Mapování bylo prováděno v oblasti, kde jsme v roce 2000 prokázaly hnízdění sýčka obecného a bylo prováděno především sledováním reakce hnízdících ptáků na magnetofonovou nahrávku.  Takto se podařilo prokázat výskyt dvou kompletních párů, hnízda však dohledána nebyla.

Podpora sýce rousného na okrese Pelhřimov 

             Ve dvou lesních celcích na okrese Pelhřimov bylo rozmístěno 9 hnízdních budek  a 1 budka byla vyvěšena v lokalitě, kde byl zjištěn sýc rousný v minulých letech. 

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 roce 2001 byla  obsazena jedné z budek sýcem rousným, bohužel však došlo ke zničení snůšky kunou skalní. Budky pro puštíky zůstaly opět neobsazené. Ze 17 budek pro netopýry, byly obsazeny dvě.
              V současné době je rozmístěno celkem 45 budek pro drobné pěvce. V roce 2001 byla obsazena jedna budka pro šoupálky šoupálkem dlouhoprstým. Sýkorníků bylo obsazeno celkem 20 a z tohoto počtu bylo 11 budek obsazeno sýkorami bez určení druhu, 6 budek bylo obsazeno brhlíkem lesním a  vždy  jedna budka byla obsazena vosami, myšicí lesní, netopýry a také plšíkem lískovým, který v letošním roce patřil k nejzajímavějším druhům zjištěným v tomto území v 66 budkách.    


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.
               V jarních měsících bohužel došlo nedopatřením při lesní těžbě k poškození 5 budek, které byly opraveny a v podzimních měsících znovu vyvěšeny. Dvě budky pro sýce rousné zůstaly neobsazené a ve dvou budkách sýc  prokazatelně zahnízdil. U jedné z budek však bohužel došlo ještě před naší kontrolou k vyplenění hnízda kunou skalní. V druhé budce byla zjištěna 4 mláďata různého stáří. V průběhu hnízdění bohužel došlo k usmrcení dvou mláďat a tak nakonec vylétla pouze dvě mláďata. 
                      V budkách pro drobné pěvce bylo v 9 případech zjištěno hnízdění sýkor bez určení druhu a v 1 případě hnízdění brhlíka lesního. Bylo tedy obsazeno 50% budek tohoto typu.             
      

Podpora dutinových druhů ptáků a netopýrů v NPP Jankovský potok

                            V NPP Jankovský potok bylo v roce 2001 rozmístěno 20 budek pro stromové druhy netopýrů a 2 budky pro sýce rousné.  
                              
Podpora dutinových druhů ptáků a netopýrů v NPR Velký Špičák

                        V NPR Velký Špičák bylo v roce 2001 rozmístěno 8 budek pro stromové druhy netopýrů a 8 budek pro sýce rousné. 

Z sovím houkáním

                              Na začátku března se uskutečnila akce zaměřená na praktickou ukázku mapování sov za pomocí magnetofonové nahrávky na kterou  reagují.  Na nahrávku odpověděl puštík obecný, sýc rousný, výr velký a kulíšek nejmenší, kterého bylo možné sledovat ze vzdálenosti několika metrů.  

Program Ohrožení králové nebes

Vedoucí: Pavel Koubek

Výstava Ohrožené královny noci

                Tato výstava putovala celý červenec v rámci akce Dětí Země nazvané Stan pro život. Navštívila 13 míst - festival Olešská Kramle u Děčína, Hradec Králové, folkový festival v Náměšti na Hané, Kroměříž, Uherské Hradiště, Tábor, Třeboň, České Budějovice, Domažlice, Klatovy, Sušici, Písek a Dvůr Králové nad Labem (v místní ZOO). Zde výstavu navštívil i ministr životního prostředí Miloš Kužvart.
                 Po měsíčním putování výstava ještě navštívila dvakrát Děčín, Lipnici nad Sázavou a hlavně Trutnov Open Air Music Festival, kde byl o ni mimořádný zájem. Výstavu za víkend navštívilo cca 1500 lidí, kteří měli možnost si pohladit i dvě živé sovy.

                  V rámci celoročního putování navštívila výstava dále Rýmařov, Chrudim, Strakonice, Beroun, Mladé Bříště, Prahu



Výstava Nevinní jako skřivánci

                 Výstava fotografií ze života dravých ptáků Nevinní jako skřivánci navštívila Rýmařov a Českou Třebovou. 

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. Dva články o výrobě budek pro sovy vyšly například v časopise ABC.  






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 






Program Pomoc přírodě

Vedoucí: Pavel Koubek

Víkendová akce 

                   Pravidelná jarní víkendová akce se uskutečnila  na zřícenině hradu Orlík nedaleko Humpolce, kde jsme pracovali na  terénních úpravách a úklidu obnovované naučné stezky Březina. 

Letní tábor

                    Letní tábor  se uskutečnil na konci července v České Třebové. Hlavní pracovní náplní byla obnova a dobudování Záchytné stanice pro poraněné dravce a sovy v České Třebové.  Celkem se zúčastnilo X  lidí.  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 a dalšími organizacemi jsme realizovali obnovu  naučné stezky Březina u Humpolce. Bylo obnoveno a rozšířeno značení naučné stezky a stojany s informačními panely rozmístěny na 14 zastaveních. Stezka je od září ve zkušebním provozu, po dokončení bude otevřena u příležitosti Dne Země v dubnu  2002.

Skřítek mezi dravci

Vedoucí: Pavel Koubek

              Na okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod jsme rozmístili 25 dřevěných  hnízdních budek pro poštolku obecnou do zemědělských areálů a drobných ploch zeleně.



Zpravodaj KODAS DZ - Peregrín

Vedoucí: Pavel Koubek
                  Věra Malátková

                   Zpravodaj KODAS DZ je vydáván jako čtvrtletník. Od druhého čísla byl přejmenován na Peregrín – zpravodaj ochrany dravců a sov. 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.

 

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. Na začátku roku jsme se podíleli na vydání letáčku k tomuto programu a  na jeho šíření. V souvislosti s případem vykradení hnízda orlů skalních na Slovensku českým sokolníkem, jsme se dopisem připojili k dopisové akci českých a zahraničních organizací se žádostí o zlepšení podmínek povolování a sledování chovu zvláště chráněných živočichů adresované Ministerstvu životního prostředí.    


Centrum KODAS DZ

Vedoucí: Pavel Koubek 

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

Účast ve správních řízeních

Vedoucí: Pavel Koubek 


                    V roce 2001 jsme se  přihlásili k účasti ve správních řízeních týkajících se zvláště chráněných živočichů v kategorii ohrožený. Celkem jsme se účastnili 29  řízení a ve čtyřech případech  jsme se proti rozhodnutí okresních úřadů odvolali. Odvolací orgán naše odvolání shledal za oprávněná a výjimky zrušil nebo vrátil k novému projednání. 

Poděkování spolupracujícím organizacím:

Agentura  ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Havlíčkův Brod
Ministerstvo životního prostředí
Ekologické sdružení Děti Země – naše mateřská organizace
Ekologické sdružení Arnika
Ekologická iniciativa Travex Hradec Králové
Tyto – Karel Poprach
Okresní úřad	Pelhřimov
Okresní úřad  Havlíčkův Brod
Okresní úřad	Jihlava
Okresní úřad	Kutná Hora
CHKO Labské pískovce
NP Českosaské Švýcarsko  	
Skupina pro výzkum a ochranu sovy pálené v ČR
Poradní sbor pro záchranu velkých sokolů v ČR		
Městský úřad Humpolec
Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody
Stanice ochrany fauny AOPK Pavlov
ZOO Ostrava
ZOO Zlín
Jihlavští ochránci přírody Jihlava
Castrum o.p.s. Humpolec	    
Cevis Art s.r.o. Pelhřimov                                   


 Zprávu vypracoval:

                                                Pavel Koubek, Věra Malátková            
                                      



















































