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	Výroční zpráva 2002





Mluvčí  KODAS DZ:    Pavel Koubek 
                                              Vladimír Dvořák 


	Projekt Falco


Vedoucí:  Radka Jindrová
                   Pavel Koubek

	Akce Falco


                V roce 2002 jsme poprvé střežili hnízda sokolů stěhovavých v CHKO Broumovsko a CHKO Jeseníky.  V CHKO Broumovsko jsme hlídali hnízdo se třemi mladými především proti možnému rušení horolezci.  Bohužel bylo hnízdo zničeno jiným dravcem, který usmrtil všechny mláďata.  Tomuto ohrožení nemohou strážci zabránit a tak byla ostraha předčasně ukončena. V CHKO Jeseníky jsme hlídali jedno hnízdo a s ostrahou  dalšího jsme pomáhali. Z obou hnízd šťastně vylétla tři a tři mláďata.  Nebyli zaznamenány žádné přímé pokusy o vykradení hnízd, i přesto je strážní služba stále velice důležitá především z důvodu možného rušení ze strany návštěvníků přírody.  
                V roce 2002  podpořili uskutečnění Akce Falco  Nadace Partnerství, Ústřední výkonná rada ČSOP,  správy  CHKO Broumovsko a CHKO Jeseníky. 
               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 vylétlo jedno mládě.         
	
Budou �ít ? – program na ochranu sov


Vedoucí:   Pavel Koubek

	Projekt na ochranu sovy pálené na Vysočině


              Projekt Budou �ít ? 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 čtyř  párů, které dohromady vyvedly 20 mladých. Na okrese Kutná Hora bylo stejně jako v roce 2001 prokázáno zahnízdění dvou párů, které vyvedly po pěti mláďatech. Na okrese Pelhřimov bylo znovu po roční přestávce prokázáno hnízdění na lokalitě sledované v minulých letech a par zde zahnízdil dokonce dvakrát a vyvedl pět a čtyři mláďata. Druhý pár se vytvořil díky vypouštění sov pálených z umělého odchovu a vyvedl při podzimním hnízdění jedno mládě.  Na okrese Havlíčkův Brod nebylo ani v letošním roce hnízdění prokázáno. Na několika  lokalitách byly zjištěny pobytové známky po migrujících ptácích.  Tento stav je nadějí, i když nadějí velice křehkou  pro přežití sovy pálené na Vysočině.
              Vzhledem k situaci s výskytem sovy pálené jsme pokračovali ve vypouštění sov z umělého odchovu do volné přírody.  V dubnu byla vypuštěna do volné přírody skupina 5 sov pálených z odchovu ZOO Zlín.  Na lokalitě zůstala trvale jedena sova, která se stala základem pro vytvoření hnízdícího páru.  Na další lokalitě byla vypuštěna skupina 5 sov z odchovu SOF Pavlov a ZOO Zlín i se dvěma mláďaty, která se podařilo odchovat v průběhu přípravy na vypuštění.  Po vypuštění skupiny zůstala s mladými pravděpodobně samička, která je zdárně vyvedla a zůstala na lokalitě až do konce října.  Třetí skupina 5 mláďat z odchovu ZOO Zlín a stanice Zelené Vendolí byla vypuštěna do přírody na konci října.

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 opět prokázat výskyt dvou kompletních párů, hnízda však dohledána nebyla.

Podpora sýce rousného na okrese Pelhřimov 

             V roce 2001 bylo ve dvou lesních celcích na okrese Pelhřimov  rozmístěno 9 hnízdních budek  a 1 budka byla vyvěšena v lokalitě, kde byl zjištěn sýc rousný v minulých letech.  V roce 2002 zatím k obsazení těchto budek nedošlo.

	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 2002 k  obsazení  budek sýcem rousným ani puštíkem obecným nedošlo. Jednu budku pro sýce si pouze upravil zazděním vletového otvoru brhlík lesní. Ze 17 budek pro netopýry,  bylo menší množství trusu nalezeno ve čtyřech menších budkách.

              V současné době je rozmístěno celkem 45 budek pro drobné pěvce. Budka pro šoupálky se obsazení nedočkala. Sýkorníků bylo obsazeno celkem 23 a z tohoto počtu  11 budek obsazeno sýkorami bez určení druhu a vždy po 3 budkách bylo obsazeny brhlíkem lesním, vosami, myšicí lesní a také plšíkem lískovým..    


	Podpora dutinových druhů ptáků a netopýrů v PP Čertův hrádek


              V přírodní památce Čertův hrádek u Jihlavy bylo v  roce 2000 rozmístěno 45 hnízdních budek pro sýce rousného, puštíka obecného, drobné pěvce  a speciální budky pro stromové druhy netopýrů.
                       Sýc rousný zde opět zahnízdil v jedné budce a vyvedl 4 mláďata.  K obsazení budek pro puštíky obecné nedošlo.
                      Z 20 budek pro drobné pěvce, byly 4 budky obsazeny sýkorkami bez určení druhu, 1 budka brhlíkem lesním, 1 budka vosami a 2 budky myšicí lesní. Z 5 budek pro šoupálky byla jedna budka obsazena šoupálkem a jedna myšicí lesní. Ve dvou budkách pro netopýry bylo nalezeno menší mno�ství trusu.
	
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.  K jejich obsazení zatím nedošlo. Nadále je prováděna kontrola a údržba 5 krytů na mraveništích.  Vzhledem ke zvětšení mravenišť, byly dva kryty přemístěny.   
                              
	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.  K jejich obsazení v roce 2002 nedošlo. 

	Vypouštění sovy pálené u České Třebové


                              V rámci vypouštění sovy pálené z umělého odchovu  do přírody, byla v obci Rybník u České Třebové vypuštěna skupina tří sov. Na vypouštění se podílela obec Rybník - zapůjčila objekt, KODAS DZ – daroval hnízdní budky a poradil, ČSOP Česká Třebová – instalace budek a zabezpečení objektu, ČSOP Zelené Vendolí poskytlo sovy pálené. Umístění do objektu proběhlo 4.4. a vypuštění do volné přírody 10.6.. V průběhu července a srpna byly pobytové známky zjišťovány průběžně a v měsíci listopadu pak byly zjištěny opakovaně.  
    
	Program Ohro�ení králové nebes


Vedoucí: Věra Malátková 

	Výstava Ohro�ené královny noci


Tato výstava opět putovala po celé republice. Byla zapůjčena do škol, muzeí i jiným neziskovým organizacím. Mohli jí shlédnout například návštěvníci muzea v Jičíně, v kulturním domě v Adamově, žáci školy v Pomezí či ve Vítějevsi. Celkem byla v roce 2002 instalována na 12 místech a téměř vždy byla spojena s přednáškou pro školy a veřejnost.   


	Výstava Králové nebes v ohro�ení


Králové nebes v ohrožení je nová výstava, která byla v závěru loňského roku zhotovena. Pojednává o Akci falco a Akci Aquila a je koncipována jako seznámení s problematikou ohrožení hnízd, druhy dravých ptáků kterých se dotýká, úspěchy i začátky těchto akcí. Celkově se jedná o 10 závěsných panelů zalaminovaných ve folii. 


	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


	V roce 2002 byly uspořádány přednášky na 18 místech pro cca 1 500 dětí i dospělých. Přičemž přednášky na školách či u příležitosti výstav jsou opakovány vždy několikrát max. pro 40 posluchačů. Celkem se jednalo o 41 přednášek. Na všech  přednáškách byl přítomen živý exemplář dravce – handicap.
Dále bylo provedeno 16 ukázek k různým příležitostem jako Den Země (Zlín, Česká Třebová),  hudební festivaly (Trutnov, Králíky), Filmový festival ve Zlíně, hrad Orlík a Platany při středověkých akcích, Den dravců (Česká Třebová, Jihlava), Stan pro život sdružení Arnika (týdenní putování) a další.
Při příležitosti exkurzí školních dětí v Záchytné stanici pro volně žijící zvířata, bylo uskutečněno dalších 11 přednášek o záchraně volně žijících  zvířat.    





	Program Pomoc přírodě


Vedoucí: David Poláček
                  Radka Jindrová


V loňském roce proběhly v rámci tohoto programu tři akce. Vzhledem k okolnostem a dobře fungujícímu zázemí proběhly všechny tři akce ve stanici Zelené Vendolí u Svitav. Jednalo se celkem o dvě víkendovky a jeden letní tábor, na kterých se dohromady vystřídalo 78 lidí.
Ve stanici byly díky jejich úsilí vybudovány dvě řady voliér, přístupový chodník a rybník pro vodní ptactvo.
Větší množství akcí během roku se ukázalo jako přínosné, protože umožňuje případným zájemcům vybrat si takový termín, který jim nejlépe vyhovuje. Protože průměrný počet dvaceti lidí na víkendovku může být pro některé menší stanice neúnosný, budeme se v příštím roce snažit rozdělit účastníky do více akcí s důrazem na lokální akce.
  


 
Naučná stezka Březina
 
                    Ve spolupráci s Castrum o.p.s. Humpolec a dalšími organizacemi jsme v letech 2000-2001 realizovali obnovu  naučné stezky Březina u Humpolce. Bylo obnoveno a rozšířeno značení naučné stezky a stojany s informačními panely rozmístěny na 16 zastaveních. Za účasti cca 60 návštěvníků byla stezka u příležitosti Dne Země slavnostně otevřena.





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.  V roce 2002 obsadila poštolka dvě budky na okrese Havlíčkův Brod.  Obsadila znovu také jednu budku pro sovy pálené i přesto, že vedle byla nainstalována polobudka pro poštolky.


	Peregrín – zpravodaj  KODAS DZ 

	Vedoucí: Věra Malátková


Peregrín je vydáván čtvrtletně jako zpravodaj pro členy KODAS DZ. Obsahem jsou články týkající se ochrany dravců, problematika legislativní, recenze na vydané knihy apod. Pravidelná rubrika je věnována činnosti členů Klubu a připravovaným či proběhlým akcím. Na obsahu se podílelo cca 30 autorů.   
 

Volná křídla

	Vedoucí: Pavel Koubek


                   Připojili jsme se do  mezinárodního programu  České společnosti ornitologické nazvaného Volná křídla  který je zaměřen na sledování a řešení problematiky nezákonného pronásledování ptáků.  Na programu se podílíme především získáváním a předáváním informací. 

	Centrum KODAS DZ


Vedoucí: Pavel Koubek 

                   Centrum Klubu zajišťuje především vyřizování korespondence, rozesílání materiálů, komunikaci se členy a vše co je potřeba pro fungování organizace.  V roce 2002 jsme přispěli na vydání brožurky Pták roku – poštolka obecná vydávané Českou společností ornitologickou.

	Účast ve správních řízeních


Vedoucí: Pavel Koubek 


                    V roce 2002 jsme se  přihlásili k účasti ve 26  správních řízeních týkajících se zvláště chráněných živočichů v kategorii ohrožený  na okresech Pelhřimov, Jihlava, Havlíčkův Brod, Kutná Hora a Žďár nad Sázavou. Ve většině případů se jednalo o povolení vypouštění koroptví do volné přírody, ale také o chov jestřábů lesních a plašení kormoránů. 
                    Jako na jedinou nevládní organizaci ochrany přírody působící v regionu se na nás obrátili obyvatelé obce Kouty se žádostí o pomoc při zastavení pokácení dvou dubů na návsi obce.  Ve správním řízení se nám  díky  chybám v řízení a štěstí podařilo kácení zabránit a duby nadále na návsi rostou.

Záchranný transfer obojživelníků

Vedoucí: Pavel Koubek 

I když tato činnost nemá s ochranou dravých ptáků mnoho společného, tak jsme stejně jako v roce 2001  i v roce 2002 zajišťovali záchranný transfer obojživelníků na rizikovém úseku křížení tahové cesty se silnicí. Celkem bylo přeneseno 1841 obojživelníků, především ropuch obecných.  Kolik desítek jsme jich zachránili před uhynutím pod koly projíždějících automobilů nelze odhadnout.   


Poděkování spolupracujícím organizacím:

Agentura  ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Havlíčkův Brod
Ekologické sdružení Děti Země – naše mateřská organizace
Ekologické sdru�ení Arnika
Nadace Patrnerství
Tyto – Karel Poprach
Okresní úřad	Pelhřimov
Okresní úřad  Havlíčkův Brod
Okresní úřad	Jihlava
Okresní úřad	Kutná Hora
Okresní úřad Ústí nad Orlicí
CHKO Jeseníky
CHKO Broumovsko	
Skupina pro výzkum a ochranu sovy pálené v ČR
Poradní sbor pro záchranu velkých sokolů v ČR		
Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody
Stanice pro záchranu živočichů Zelené Vendolí
Stanice ochrany fauny AOPK Pavlov
ZOO Ostrava
ZOO Zlín
ČSOP Jihlava
ČSOP Česká Třebová
GEMMA Brno
Tiskárna Tomáš Polák Ledeč nad Sázavou
	    
                                  


 Zprávu vypracoval:

                                                Pavel Koubek, Věra Malátková, David Poláček            
                                      



















































