V˘roãní zpráva 2004
Klub ochrany dravců a sov
při ekologickém sdružení Děti
Země vznikl jako organizace
s celorepublikovou působností
v roce 1990. I v roce 2004
rozvíjel čtyři základní programy
zaměřené jak na osvětu, tak
na praktickou ochranu dravců
a sov. O tom, co se nám
společně podařilo či nepodařilo
uskutečnit se dočtete v této
výroční zprávě.
Pavel Koubek
předseda KODAS DZ

Statutární zástupci KODAS DZ:
Pavel Koubek
David Poláček
Věra Malátková

Projekt Falco
Akce Falco
V roce 2004 došlo ke změně
ve vedení náboru strážců, kterého se po Radce Jindrové ujal
Ivoš Páral. Ostraha byla zahájena u jednoho hnízda sokolů
stěhovavých v CHKO Broumovsko, ale ještě před příjezdem
prvních strážců zde došlo
k opuštění hnízda rodičovským

párem a tak musela být ostraha na této lokalitě předčasně
ukončena. Jedno hnízdo sokolů
stěhovavých se podařilo uhlídat v NP Českosaské Švýcarsko a jedno v CHKO Jeseníky.
Z každého hnízda vylétla tři
mláďata. Přímé pokusy o vykradení strážci nezaznamenali, ale několikrát bylo nutné

Vedoucí:

Pavel Koubek
Ivo Páral

zasahovat proti návštěvníkům
přírody. Smutnou událostí byla
tragická nehoda, při které zahynul jeden ze strážců.
Akce Aquila
Akce Aquila na ostrahu hnízd
orlů akrálovských ve slovenských horách byla v letošním
roce předčasně ukončena.

Budou žít ? – program na ochranu sov
Vedoucí:

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 budek nainstalovaných
v minulých letech, ve kterých
bylo prokázáno hnízdění jednoho
páru, který vyvedly 4 mláďata.
Na okrese Kutná Hora k zahnízdění nedošlo a doufejme, že je
to záležitost pouze roku 2004.
Na okrese Pelhřimov bylo znovu
po roční přestávce prokázáno
hnízdění na lokalitě obsazené
v minulých letech. Na okrese
Havlíčkův Brod nebylo ani v letošním roce hnízdění prokázáno.
Vzhledem k situaci s výskytem
sovy pálené jsme pokračovali
ve vypouštění sov z umělého
odchovu do volné přírody. Dne
11.10.03 byla na uzavřenou

půdu zemědělské budovy vypuštěna skupina 4 sov ze ZOO Ostrava. Vzhledem k ročnímu období
jsme ponechali sovy v objektu
se záměrem jarního vypuštění
s možnou nadějí na vytvoření
hnízdícího páru, který by ještě
před vypuštěním zahnízdil. Dne
18.2. 04. Byla na půdu vypuštěna další skupina dvou sov z umělého odchovu SOF Pavlov, ale
nakonec byla vypuštěna pouze
jedna z těchto sov. Dne 17.5.04
byla skupina 5 sov (4 sovy ZOO
Ostrava a 1 SOF Pavlov) vypuštěna do volné přírody. Dne 18.5.
jsou pozorovány dvě sovy létající za hlasových projevů v okolí
budovy a nejméně jedna sova
se ozývala ještě na půdě budovy.
Sovám je na půdě předkládána
nadále potrava, kterou odebírají až do konce května. V tomto
období jsou často po západu
slunce pozorovány při létání
v okolí budovy. Dna 21.6.04 je
stále nejméně jedna sova na
lokalitě.
Druhá skupina dvou sov ze
stanice Zelené Vendolí a tří sov
ze stanice Pavlov byla umístěna
na půdu uzavřeného zeměděl-

Pavel Koubek

ského objektu dne 1.9.04. Dne
29.9.04 je objekt otevřen a sovám umožněno vylétnutí a nadále jsou přikrmovány.
Na konci roku 2004 se na
lokalitě stále zdržuje jedna sova
z květnového vypouštění a jedna
sova ze zářijového vypouštění.
Je naděje, že došlo k vytvoření
páru, který doufejme na lokalitě
zůstane a zahnízdí.
Podpora sýce rousného
na okrese Pelhřimov
V letech 2001-2003 bylo na
okrese Pelhřimov rozmístěno 18
hnízdních budek pro sýce rousné. K obsazení sýcem rousným
však zatím nedošlo, ale 3 budky
obsadil brhlík lesní a jednu plšík
lískový. Jedna z budek byla zničena lesní těžbou.
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 2004 došlo
k obsazení jedné z budek sýcem
rousným, který vyvedl úspěšně
šest mláďat. Jednu budku pro
sýce si upravil zazděním vletového otvoru brhlík lesní. Ze 17
budek pro netopýry, bylo menší
množství trusu nalezeno ve čtyřech menších budkách.
Ze 45 budek pro drobné pěvce
bylo v roce 2004 obsazeno 7 budek sýkorami bez určení druhu,
3 budky brhlíkem lesním
a 8 budek myšicí lesní.

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 nezahnízdil a
obsazení budek pro puštíky obecné také nedošlo.
Z 20 budek pro drobné pěvce,
bylo 8 budek obsazeny sýkorkami bez určení druhu, 3 budky
brhlíkem lesním a 2 budky
myšicí lesní. Z 5 budek pro
šoupálky byla 1 budka obsazena sýkorami a 1 myšicí lesní.
Ve dvou budkách pro netopýry
bylo nalezeno menší množství
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 4 krytů na mraveništích.
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. Dvě budky
pro sýce rousné obsadil v roce
2004 brhlík lesní a jednu sýkora
koňadra. K obsazení sýcem však
zatím nedošlo.

Program Ohrožení králové nebes
Vedoucí: Věra Malátková

V roce 2004 navštívilo našich pět
výstav (Ohrožené královny noci,
Nevinní jako skřivánci, Pomozme jim, Vládci nebes v ohrožení
a Proč se žáby stěhují ?) v rámci
samostatných výstav celkem
devět měst a městeček (Česká
Třebová, Vysoké Mýto, Beroun,
Olomouc, Česká Kamenice, Lou-

ňovice pod Blaníkem, Doudleby
nad Orlicí, Spálené Poříčí a Humpolec) Jako součást jiných akcí
dalších sedm měst a městeček
(Deštné v Orlických Horách, Praha
– Toulcův Dvůr, Praha – Muzeum zemědělství, Zlín, Týnec nad
Sázavou, Kolín, Luže). Proběhlo
také 33 přednášek pro veřejnost

Zpravodaj Peregrín
Vedoucí: Věra Malátková

a 263 přednášek
v rámci projektů Sovy do škol
v Praze a v Pardubickém kraji
pro cca 9 000
dětí. Dalších 1 100
diváků navštívilo příležitostných 11 ukázek.
V roce 2004 byla rozeslána čtyři
čísla zpravodaje Peregrín doplněná vždy o zajímavou přílohu.

Program Pomoc přírodě

Vedoucí:

V rámci programu Pomoc přírodě
se v roce 2004 uskutečnili čtyři
akce. V dubnu se pracovalo na
opravě voliér v Záchranné stanici
v České Třebové za účasti cca
15 lidí. Další víkendovka se uskutečnila v červnu za účasti 10 lidí
v Záchranné stanici v Jaroměři,
kde se pracovalo na úpravách
areálu stanice a to především na

kendovka se přesula do západní
poloviny republiky, konkrétné do
Záchranné stanice ve Spáleném
Poříčí nedaleko Rokycan. I zde
pracovalo 19 účastníků na úpravách areálu stanice a opravách
voliér, ale také při mapování raků
v okolí.
Celkem se všech akcí účastnilo cca
60 lidí ze všech koutů republiky.

stavbě nového oplocení a úpravě přístupových chodníků. Letní
tábor se stejně jako v minulých
letech uskutečnil ve stanici Zelené Vendolí u Svitav. I zde se
pracovalo na výstavbě oplocení,
ale také na budování zídky pro
ještěrky, jezírka pro čápy a dalších voliér. Celkem se tábora
účastnilo 17 lidí. Podzimní ví-

Radek Novotný
Pavla Přibylová

Naučná stezka Březina a Křemešník
Vedoucí:

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.
V roce 2004 byla provedena
úplná obnova značení stezky,
byla provedena oprava dvou
stojanů poškozených hnilobou a tří stojanů poškozených
úmyslně člověkem. Díky dotaci
Městského úřadu v Humpolci se

Volná křídla

Vedoucí:

Pavel Koubek

ptáků. Na programu se
podílíme především
získáváním a předáváním
informací.

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

Centrum KODAS DZ
Vedoucí:

Pavel Koubek
David Poláček

Centrum Klubu zajišťuje především vyřizování korespondence, rozesílání materiálů, komunikaci se
členy a vše co je potřeba pro fungování organizace.

Proč se žáby stěhují ?
Vedoucí:

Pavel Koubek

I když tato činnost nemá
s ochranou dravých ptáků mnoho společného, tak jsme stejně
jako v roce 2001 - 2003 i v roce
2004 zajišťovali záchranný transfer obojživelníků na rizikovém
úseku křížení tahové cesty se silnicí v lokalitě Smrdov u Humpolce. Celkem bylo přeneseno 1282

obojživelníků, především
ropuch obecných. Kolik
desítek jsme jich zachránili před uhynutím pod
koly projíždějících
automobilů nelze odhadnout.

Zprávu vypracoval:

Pavel Koubek
Věra Malátková
David Poláček
Radek Novotný

Pavel Koubek

podařilo vydat nový propagační
letáček.
Na žádost Městské správy
lesů Pelhřimov jsme se podíleli
na přípravě textu jednoho ze
zastavení naučné stezky Křemešník. Zastavení je věnováno
ptákům a jejich ochraně.

Poděkování spolupracujícím organizacím:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko
Havlíčkův Brod
Krajský úřad Pardubického kraje
Ekologické sdružení Děti Země – naše mateřská
organizace
Ekologické sdružení Arnika
Tyto – Karel Poprach
Město Humpolec
CHKO Jeseníky
NP Českosaské Švýcarsko
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 pro poraněné živočichy Jaroměř
Stanice ochrany fauny AOPK Pavlov
Záchytní stanice pro poraněné živočichy Česká Třebová
ZOO Ostrava
ČSOP Spálené Poříčí
ČSOP Jihlava
ČSOP Česká Třebová
Václav Bartuška
Veronika Voldřichová
Marek Koňařík
Tiskárna Dragonpres
Meopta Přerov a.s.

Finanční zpráva za rok 2004
Pokladna

Bankovní účet

Stav k 31.12.2003

0

18 153,95

Stav k 31.12.2004

9642,50

10 099,96

Příjmy:

Výdaje:

Město Humpolec
Pardubický kraj
ÚVR ČSOP Praha
Členské příspěvky
Úroky z účtu

6 000,20 000,19 000,25 385,91,01

Příjmy celkem

70 476,01

Cestovné
Poštovné
Materiál
Kopírování
Ostatní
Poplatky bance
Výdaje celkem

18 077,50
3 319,50
3 987,50
7 276,50
36 593,1 419,70 672,50

Přispěvatelé v roce 2004
D. Zmátlo
O. Dvořák
D. Hofman
D. Poláček
E. Hauzrová
J. Tovt
R. Sýkora
J.Sadia
D.Makeš
M. Jakubec
O. Metyš
Maga spol s.r.o
M. Nová
B. Pechová
L. Mašková
K. Holub
M. Bartoš

400,1 400,150,200,150,100,200,200,400,840,2 000,425,200,700,300,100,200,-

J. Radiová
J. Kurová
A. Wildmanová
D. Veselý
L.Valková
J. Řehounek
I. Melčová
ČSOP Rokycany
M. Marečková
P. Řezáč
K. Bísková
Z. Beranová
H.Librová
J.Kovářová
5928
Z. Vermouzek
P. Stříž

190,200,2 500,300,500,200,400,200,250,300,200,1 000,1 000,200,300,365,365,-

M. Trčka
M. Tocolová
R. Stehlík
O. Řeháková
P. Topolová
I. Páral
P. Koubek
R. Novotný
P. Přibylová

150,500,300,500,200,400,6 000,300,200,-

Všem členům a přispěvatelům
děkujeme za podporu.
Finanční zprávu vypracovali:
Helena Haňáková
Pavel Koubek

