zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku
číslo: 6.
ÚNOR 2008

Úvod
Rok se s rokem sešel a my Vám přinášíme další číslo našeho zpravodaje DATEL.
V pořadí již šesté. Je již zvykem, že hlavní součástí zpravodaje je závěrečná zpráva o
činnosti naší organizace v předchozím roce a u tradice zůstáváme i letos. Kromě závěrečné
zprávy jsme letos zařadili 2 příspěvky našich členů s exotickou tématikou. Dále pak další
krátké informace a sdělení a chybět nebude ani kalendář akcí pro rok 2008, který letos
přikládáme na zvl. papíře.
Rok 2007 byl zatím nejúspěšnějším rokem naší organizace. Patrné to je především
ze zatím nejlepšího výsledku hospodaření, který naleznete ve výroční zprávě. Tento úspěch
byl ale na druhé straně zaplacen tím, že někteří členové se za celý rok ani pořádně
nenadechli a byli stále v jednom kole. Nutno podotknout, že za stávajících podmínek
realizace našich aktivit ve volném čase členů, již není žádný větší prostor pro další
dynamický rozvoj našeho spolku. Další možný progresivní vývoj připadá v úvahu pouze
v případě, že by spolek do budoucna počítal s přijetím pro začátek alespoň 1 zaměstnance,
který by se mohl věnovat naplno projektům a aktivitám spolku. Přineslo by to také zkvalitnění
a zefektivnění naší práce. Tento záměr je zatím v rovině úvah – bylo by nutné vyřešit to, aby
si na sebe zaměstnanec vůbec vydělal - např. aktivitami v péči o zeleň či různými posudky,
průzkumy apod. V úvahu připadá i podání projektu do Operačního programu Životní
prostředí v další z výzev, které budou v roce 2008 vyhlášeny. Pokud bychom uspěli,
znamenalo by to začátek nové éry naší organizace.
I v těchto zimních dnech pilně pracujeme – nejvíce času zabere administrativa tvoříme projekty – žádosti o dotace na rok 2008, vyřizujeme výjimky ze zákonů, účastníme
se správních řízení, pracujeme na webových stránkách, dáváme dohromady data získaná při
projektech v roce 2007 atd.. O víkendech pak realizujeme aktivity v oblasti péče o zeleň.
Zpravodaj je z důvodu ušetření nákladů v černobílém provedení. Ještě v úvodu bych
Vás tedy rád pozval na naše nové webové stránky na adrese www.nospolek.cz, kde
naleznete elektronickou formu tohoto zpravodaje v barevném provedení i s více fotografiemi.
Nezbývá než doufat, že se nám v roce 2008 bude dařit alespoň tak, jako
v předchozích letech. Vy, co sledujete naši činnost z povzdálí, nám alespoň můžete držet
palce. Přeji vám příjemné čtení našeho zpravodaje a těším se na setkání na některé z našich
akcí.
Václav Kovář – předseda organizace

Kontakt
název: N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, o.s., IČO: 265 48 097
sídlo: Klášterecká 40, 335 01 - NEPOMUK
tel.: 371 584 073 mobil: 777 900 519 (předseda) nebo 607 222 425 (jednatel)
e-mail: info@nospolek.cz
web: www.nospolek.cz

Úvod

1

Výroční zpráva o činnosti N.O.S. v roce 2007
N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek je nezisková organizace, která se věnuje ochraně
a výzkumu živočišných i rostlinných druhů, jejich biotopů a ochraně životního prostředí a
krajiny a to především v jihozápadních Čechách. Součástí aktivit je i odborná péče o zeleň zejména stromy. Spolek nemá žádné zaměstnance a veškeré aktivity realizují členové ve
svém volném čase.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO):
Během roku 2007 bylo uspořádáno množství osvětových akcí, které byly financovány z
dotace Plzeňského kraje, příspěvku od SSEV (Síť středisek ekologické výchovy) Pavučina a
z příjmů z vlastní činnosti našeho spolku. Akce konané v rámci projektu ENVIC
(Environmentální informační centra Plzeňského kraje - vycházka Plasy, vycházka Klatovy)
byly financovány z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Celková
návštěvnost všech akcí (pro školy i veřejnost) v roce 2007 byla téměř 600 osob.
Akce pro školy:
02.04.2007 Akce pro ZŠ a MŠ Předslav (KT) – účast celé školy i školky
24.04.2007 Akce pro MŠ Máchova ulice – Klatovy (KT) – účast celé školky
28.06.2007 Akce pro ZŠ Blovice (PJ) – celkem 6 tříd – cca 120 dětí

akce pro ZŠ a MŠ v Předslavi u Klatov
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Akce pro veřejnost:
05.05.2007 „Vítání ptačího zpěvu“ ve Spáleném Poříčí (PJ) – 27 účastníků
06.05.2007 „Vítání ptačího zpěvu“ v Klatovech (KT) – 10 účastníků
08.05.2007 „Vítání ptačího zpěvu“ v Žinkovech (PJ) – 2 účastníci
11.05.2007 „Noc slavíků“ Nepomuk (PJ) – 30 účastníků
12.05.2007 „Vítání ptačího zpěvu“ v Kasejovicích (PJ) – 10 účastníků
12.05.2007 „Noc slavíků“ Blovice (PJ) – 28 účastníků
27.06.2007 Plasy (PS) – 104 účastníků (ze 4 různých škol – Plasy, Kaznějov)
07.07.2007 „Ptačí víkend“ v Klášteře u Nepomuka (PJ) – 50 účastníků
15.07.2007 Exkurze na Sušicko (Otava, Pošumaví) – 12 účastníků
04.08.2007 „Dopoledne s ptáky“ Přeštice (PJ) – 7 účastníků
05.08.2007 „Dopoledne s ptáky“ Švihov (KT) – 19 účastníků
21.09.2007 Klatovy (KT) – 6 účastníků
29.09.2007 „Evropský festival ptactva“ v Nepomuku (PJ) – 13 účastníků
30.09.2007 „Evropský festival ptactva“ v Blovicích (PJ) – 20 účastníků

Vítání ptačího zpěvu ve Spáleném Poříčí
Práce s dětmi a mládeží:
Již od roku 2005 pravidelně min. 1 x týdně (mimo období školních prázdnin) vedeme tzv.
KMOP – kroužek mladých ochránců přírody. Kroužek je určen pro děti z Nepomuka a okolí
ve věku 7-15 let. V roce 2007 do kroužku docházelo 15-20 dětí.
CLEAN UP THE WORLD – Ukliďme svět:
Na jaře se zapojilo několik našich členů a dětí z kroužku MOP do této úklidové akce. Uklízeli
jsme v okolí Zelené Hory. Nasbírali jsme několik pytlů odpadu, které následně zlikvidovalo
město Nepomuk.
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Kontroly budek – kroužkování mláďat špačků s dětmi z KMOP

Kroužkování ptáků
V roce 2007 působil ve spolku stále jen 1 kroužkovatel, který v průběhu roku označil
(zejména v rámci jednotlivých projektů) celkem 601 jedinců (z toho 408 mláďat) 46ti druhů
ptáků. Zároveň přišlo více než 10 zpětných hlášení na námi kroužkované ptáky (především
ze zahraničí). Sami jsme kontrolovali 6 ptáků s jinými než našimi kroužky, z toho 2
zahraniční.
Přehled 10 nejvíce kroužkovaných druhů v roce 2007: poštolka obecná (104 ex.), ledňáček
říční (96 ex.), sýkora koňadra (60 ex.), moták pochop (43 ex.), konipas horský (31 ex.),
špaček obecný a vrabec polní (oba po 22 ex.), labuť velká (20 ex.), skorec vodní a vlaštovka
obecná (po 14 ex.).
Za celé období od vzniku našeho spolku v listopadu 2001 do 31.12.2007 jsme označili
celkem 4457 jedinců (z toho 2266 mláďat) 87 druhů ptáků. Z toho 5ti nejvíce kroužkovanými
druhy byly tyto: racek chechtavý (594 ex.), sýkora koňadra (541 ex.), vlaštovka obecná (302
ex.), poštolka obecná (235 ex.) a sýkora modřinka (234 ex.).
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Projekt „ALCEDO“
(Výzkum a monitoring populací ledňáčka říčního a skorce vodního v JZ Čechách)
Projektu se věnujeme již od roku 2004 a to zejména v povodí řeky Úhlavy, Úslavy a
Lomnice. Krátké úseky sledujeme i na řece Radbuze, Mži a Berounce v Plzni a blízkém
okolí. V roce 2007 jsme do projektu zahrnuli i část řeky Otavy a některé její přítoky. Po
několikaletém klesání početnosti populace ledňáčků říčních a skorců vodních v námi
sledované oblasti došlo díky mírné a teplé zimě 2006/2007 k zastavení tohoto trendu a
dokonce se populace obou druhů mírně zvedla. I letošní zima 2007/2008 má zatím mírný
průběh a žádné větší mrazy nejsou předpovídány. Předpokládáme tedy, že průběh této zimy
bude mít na populace obou sledovaných druhů ptáků pozitivní vliv. Kromě samotného
monitoringu byla důležitá i ochrana monitorovaných hnízdišť – spolupracovali jsme přitom
zejména se správci vodních toků a Odbory životních prostředí vybraných městských úřadů.
Účastnili jsme se též některých správních řízení týkajících se zásahů do vodních toků
v lokalitách hnízdišť těchto druhů. Na podzim 2007 jsme započali s úpravou některých lokalit
pro zlepšení hnízdních podmínek pro ledňáčky říční a v tomto budeme do jara 2008
pokračovat. Došlo i k instalaci umělých hnízdních nor pro ledňáčky. Předběžné výsledky byly
prezentovány na II. Západočeské ornitologické konferenci ve Spáleném Poříčí začátkem
listopadu 2007. V projektu budeme i nadále pokračovat.
Projekt byl financován z programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, na který poskytlo finance
MŽP ČR a z vlastních zdrojů N.O.S..

Kryt pro sledování hnízdní biologie ledňáčků, Úslava, Žinkovy / PJ
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Projekt „Dravci a sovy 2007“
Stejně jako každoročně od roku 2002 jsme se i v roce 2007 věnovali monitoringu hnízdního
rozšíření dravců a sov v námi sledované oblasti (PJ, KT, ST). V roce 2007 jsme evidovali
130 hnízdišť dravců a sov a 88 dalších hnízdišť jsme předpokládali na základě pozorování,
ale hnízda nebyla z různých důvodů dohledána. Prováděno bylo i kroužkování mláďat dravců
a sov na přístupných hnízdech. Sledována byla zvláště hnízdní úspěšnost, počty vajec,
mláďat na hnízdě a vyvedených mláďat. Zejména díky dostatku potravy (hraboši apod.) byl
rok 2007 co se týče hnízdění celkem úspěšný. Několik hnízd bylo predováno (divoké prase,
liška, kuna, krkavcovití, výr). U výrů pak docházelo k nelegálnímu vybírání hnízd stejně jako
v předchozích letech. I proto byly na námi sledovaných hnízdech vyvedena pouze 2 mláďata
výra velkého. Je to velký problém tohoto druhu v našem regionu. Většina námi
registrovaných hnízd je každoročně vybírána a pokud se situace nebude nějak řešit, stane
se u nás výr velmi vzácným hnízdičem. Početnost jeho hnízdní populace po celé období, co
monitoring provádíme, soustavně klesá. Nabízí se využití různého elektronického střežení
hnízd. Projekt byl podpořen z programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“ a dále financován i
z vlastních zdrojů N.O.S.u. Další níže uvedené projekty byly v roce 2007 financovány pouze
z vlastních zdrojů spolku.

Kroužkování mláďat puštíků obecných, Přeštice / PJ, duben 2007

Projekt „Brodiví“
Na okrese Plzeň-jih jsme prováděli monitoring hnízd čápů bílých a na přístupných hnízdech
jsme kroužkovali jejich mláďata.
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Na témže okrese a zčásti i na okrese Klatovy jsme se snažili víceméně neúspěšně
vyhledávat hnízda černých čápů ve větších lesních komplexech. I přes nenalezení hnízd
známe přibližnou lokalizaci jejich umístění. Během celého roku sledujeme populace volavek
popelavých (a zaznamenáváme výskyt volavek bílých) v oblasti okresů Plzeň-jih, Klatovy a
Strakonice – zejména se jedná o jedince spjaté s hnízdními koloniemi u Tchořovic / ST,
Těchonic / KT a Sousedovic / ST. Na lokalitě Sousedovice u Strakonic jsme prováděli i
kroužkování mláďat volavek popelavých. Po větrném počasí začátkem května jsme pak
zachraňovali jejich mláďata, popadaná z hnízd v těchto koloniích. Velká část jich však pád
z výšky nepřežila.

Kroužkování mláďat volavek popelavých, Sousedovice u Strakonic, duben 2007

Projekt „Racci“
Již několik let sledujeme hnízdní kolonii racků chechtavých na Kozčínském rybníce pod obcí
Kvášňovice / KT. Okrajově i na dalších lokalitách. Rok 2007 byl první za celé období, co
lokalitu sledujeme, kdy zde nebylo vyvedeno jediné mládě tohoto druhu. Běžně zde hnízdí
několik set párů. Kvůli výlovu tohoto 104 ha velkého rybníka (největšího v Plzeňském kraji)
na podzim 2006, následné teplé a suché zimě, minimálním přítokům a teplému, srážkově
nepříliš bohatému jaru zůstal celý ostrov na suchu. Přesto zde zahnízdilo několik desítek
párů racka chechtavého. Všechny snůšky ale byly zničeny predátory, kteří suchou nohou po
dně rybníka běhaly na ostrov jako na prostřený stůl. Uvidíme v letošním roce, jaký měla tato
situace vliv na hnízdní populaci racků na tomto rybníce. Nutno ještě podotknout, že zatímco
se v roce 2007 nedařilo na této lokalitě rackům, byla naopak velmi příhodná pro bahňáky –
zejména kulíky říční.
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Projekt „Hirundo“
V projektu „Hirundo“ sledujeme 3 druhy z čeledi vlaštovkovitých – vlaštovky, jiřičky a břehule.
V roce 2007 jsme se jiřičkám a vlaštovkám věnovali pouze okrajově. Svědčí o tom i počet
okroužkovaných vlaštovek - pouze 14 ex. Více jsme se věnovali sledování hnízdního
rozšíření břehulí říčních. Ochrana stanovišť břehulí pak souvisí s dalšími aktivitami na poli
ochrany pískoven, lomů, tekoucích a stojatých vod a mokřadů. Hnízdní populace břehulí
říčních je v Plzeňském kraji stále velmi nízká. Nic na tom nezměnilo ani to, že byla po dlouhé
době opět obsazena jedna z námi upravených lokalit u obce Bezděkov u Chanovic / PJ.
Celková populace v kraji se již několik let drží na přibližně stejné úrovni a ani naše zásahy
v předchozích letech nepřinesly očekávané pozitivní výsledky. V projektu budeme i nadále
pokračovat.

Projekt „Rorýs“
V roce 2007 jsme se tomuto projektu věnovali minimálně. Nebyl okroužkován žádný jedinec
tohoto druhu. V samotném Nepomuku / PJ dle sledování za roky 2004-2007 populace tohoto
synatropního druhu od roku 2004 mírně poklesla.

Projekt „Labutě“
Mnozí členové se každoročně těší na dobrodružné odchyty a kroužkování labutí velkých
během července – srpna. V předchozích letech nám i přes načasování v letních měsících
počasí většinou moc nepřálo. V roce 2007 to však bylo po teplotní stránce o něco lepší.
Koncem srpna jsme vyrazili v sobotu na odchyt labutí na okrese PJ a v severozápadní části
okresu KT. V neděli pak do východní části okresu KT a na okres Strakonice. To jsme již jeli
společně s kolegy z DESOP Plzeň. Ti předvedli našim členům profesionální odchyt. Kolem
nedělního poledne byla akce předčasně ukončena z důvodu utopení kroužků na labutě po
převrhnutí kanoe v prostředku Hadího rybníka u Blatné. Označeno bylo celkem 20 labutí
velkých, 3 další labutě velké byly kontrolovány a odečteny – z toho 1 s německým kroužkem.
Na lokalitě Podhrázský rybník u Chocenického Újezda / PJ již byly labutě vzletné a
nepodařilo se je odchytit. Z tohoto důvodu posuneme od roku 2008 akci již na červenec.

Odchyt labutí – Točník u Klatov / KT, srpen 2007
Výroční zpráva o činnosti N.O.S. v roce 2007
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Sčítání a monitoring vodních ptáků
Tento projekt se víceméně prolíná s dalšími projekty jako např. Alcedo, Brodiví a Labutě.
Pokud tedy vypustím to, co již bylo popsáno v jiných projektech, tak se každý leden
účastníme zimního sčítání vodních ptáků (za leden 2007 výsledky z tohoto sčítání vyšly
v předchozím čísle tohoto zpravodaje) v povodí Úhlavy a Úslavy. Během roku pak
navštěvujeme vodní plochy v námi sledované oblasti a monitorujeme druhové složení a
početnost ptáků na těchto lokalitách. V roce 2007 byl kladen důraz zejména na sledování
výskytu potápky roháče. Data byla poskytnuta Zpč. Pobočce ČSO. Výsledky ze zimního
sčítání vodních ptáků 12.-13.1.2008 naleznete samostatně mimo výroční zprávu za rok 2007
v tomto zpravodaji.

Sledování a ochrana pískoven, lomů, tekoucích a stojatých vod a mokřadů
Opět v návaznosti na další projekty jsme se věnovali ochraně těchto specifických biotopů,
hostících mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů. Jednak jsme se tomuto projektu
věnovali aktivně formou managementu vybraných lokalit, úpravou pískoven, výřezem
náletových dřevin, budováním tůní apod. Dále jsme se účastnili správních řízení, která se
týkala zásahů do těchto biotopů – např. úpravy koryt toků, odbahňování rybníků, vypouštění
(polo)divokých kachen na rybníky, kácení břehových porostů, zásahy do lomů a pískoven
apod..

Sledování skokanů krátkonohých a břehulí říčních, Bezděkov u Chanovic / PJ
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Péče o zeleň – ARBORISTIKA
Projekt, který je výdělečný a z jehož příjmů jsou hrazeny náklady na ostatní projekty a vlastní
fungování organizace. Zkratka N.O.S. tak může být vnímána i jako „Nepomučtí Odborníci na
Stromy“. I logo datla šplhajícího po kmeni stromu je příhodné. Protože však zatím nemáme
žádné zaměstnance, vše je závislé na brigádách našich členů a příznivců. V roce 2007 jsme
zrealizovali mnoho zakázek v oblasti péče o zeleň a to od obcí a měst i fyzických a
právnických osob. Jednalo se zejména o kácení stromů (převážně rizikové ve ztížených
podmínkách), řezy stromů (výchovné, zdravotní, bezpečnostní, redukční), výsadby stromů a
keřů, zakládání a obnova trávníků, údržba ploch, sekání apod. Stoupající počet zakázek
svědčí o spokojenosti našich zákazníků. Z výnosů z těchto aktivit jsou hrazena i vzdělávání
našich členů. Např. v roce 2007 absolvovali Václav Kovář a Vojtěch Hájek v Mělníce
dvoudenní školení k řezu stromů a rozšířili tak své znalosti. I v roce 2008 se někteří naši
členové budou účastnit dalších vzdělávacích aktivit.

Výsadba stromořadí – 125 ks jeřábu ptačího u Dolní Lukavice / PJ, září 2007

Další výdělečné aktivity
Z dalších výdělečných aktivit v roce 2007 jsme realizovali zejména ornitologické průzkumy
vybraných lokalit a následně tvořili různé ornitologické posudky, vyjádření, zprávy apod. Ve
většině případů se jednalo o průzkumy v místech uvažované výstavby větrných elektráren.
Dále jsme prováděli monitoring druhů přílohy č. 1 směrnice o ptácích – ledňáčka říčního
v jedné z jádrových oblastí jeho výskytu v ČR.

Výroční zpráva o činnosti N.O.S. v roce 2007
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Hospodaření v roce 2007
Od roku 2007 účtujeme v podvojném účetnictví. Proto výsledky nelze zcela porovnávat
s předchozími lety. Účtování bylo prováděno v softwaru Winduo Benefit, jehož licenci jsme
zakoupili za symbolickou 1 Kč. Níže přikládáme rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Nutno ještě
podotknout, že celkové příjmy v roce 2007 byly nejvyšší v celé historii našeho spolku.
Rozvaha

Aktiva
A.
Dlouhodobý majetek celkem
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A.I.2 Software
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.4 Samostatné movité věci a soubory mov. v.
A.II.7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
B.
Krátkodobý majetek celkem
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1 Odběratelé
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem
B.III.1 Pokladna
B.III.3 Účty v bankách
Aktiva celkem:
Pasiva
A.
Vlastní zdroje celkem
A.I. Jmění celkem
A.I.1 Vlastní jmění
A.II. Výsledek hospodaření celkem
A.II.1 Účet výsledku hospodaření
Pasiva celkem:

01.01.2007 31.12.2007
47.610,00,3.556,00,3.556,00,44.054,00,33.016,00,11.038,00,31.514,22,- 107.622,05,19.920,40,19.920,40,31.514,22,- 87.701,65,1.873,50,1.158,50,29.640,72,- 86.543,15,31.514,22,- 155.232,05,31.514,22,- 155.232,05,31.514,22,- 31.514,22,31.514,22,- 31.514,22,123.717,83,123.717,83,31.514,22,- 155.232,05,-

Výkaz zisků a ztrát
A. Náklady

I.
Spotřebované nákupy celkem
II.
Služby celkem
III.
Osobní náklady celkem
IV.
Daně a poplatky celkem
V.
Ostatní náklady celkem
VI.
Odpisy, tvorba rezerv a opr. položek celkem
VII.
Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

54.559,00,108.720,10,29.000,00,6.596,00,1.548,00,0,500,00,0,200.923,10,-

B. Výnosy

I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
II.
Změny stavu vnitroorgan. zásob celkem
III.
Aktivace celkem
IV.
Ostatní výnosy celkem
V.
Tržby z prodeje majetku
VI.
Přijaté příspěvky celkem
VII.
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

256.676,00,0,0,12.843,43,0,7.121,50,48.000,00,324.640,93,123.717,83,123.717,83,-

Výroční zpráva o činnosti N.O.S. v roce 2007
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Členská základna a výkonný výbor organizace
V roce 2007 měl spolek řádně zaregistrováno celkem 21 členů. Výbor pracoval ve složení:
Václav Kovář (Nepomuk) – předseda
Jiří Silovský (Praha) - místopředseda
Vojtěch Hájek (Švihov) - jednatel

Poděkování
Děkujeme všem členům a příznivcům za nezištnou a obětavou práci ve prospěch naší
organizace a zejména ochrany přírody a ptactva. Dále děkujeme všem partnerům,
spolupracovníkům, institucím, sponzorům, dárcům, jednotlivcům, městům a obcím, kteří
činnost N.O.S.u v roce 2007 jakkoliv podpořili nebo využili našich služeb (čímž nás
podpořili). Zejména pak: Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu, městu Nepomuk, obci
Chlumy, obci Dolní Lukavice, Českému svazu ochránců přírody, České společnosti
ornitologické a její západočeské pobočce, společnosti EKOAUDIT, s.r.o. - Brno, společnosti
Vatec electronics, s.r.o. - Paštiky u Blatné, firmě Elektrostar – Jiří Červenka - Dožice, městu
Starý Plzenec, společnosti SG strojírna, s.r.o. – Sušice, Českému národnímu registru dárců
dřeně, o.p.s. – Plzeň, Společenství vlastníků jednotek Kardinála Berana 11-13 – Plzeň,
Sdružení SEV Pavučina, Zdeňku Vavříkovi – Příkosice, Společenství vlastníků Slovanská 89
– Plzeň, Společenství pro dům Klatovská 142 – Plzeň, Janu Strnadovi – Praha, Evě
Vencovské – Dvorec, manželům Kučerovým – Vlčice, manželům Uhlířovým – Spálené
Poříčí, manželům Máškovým – Žinkovy, Haně Vorlové – Plzeň, Jiřímu Žurkovi – Plzeň, Janu
Kamírovi – Oplot, ZŠ v Blovicích, ZŠ a MŠ v Předslavi u Klatov, MŠ Máchova ul. Klatovy,
sdružení ENVIC a mnoha drobným dárcům z řad návštěvníků našich akcí.
Za spolupráci děkujeme DESOPu - Záchranné stanici živočichů Plzeň, Holýšovskému
ornitologickému klubu, ČSOP ZO Neurazy, Západočeské pobočce ČSO při Zpč. museu
v Plzni a médiím.

Úprava návsi v Hradčanech u Chlumčan / PJ, září 2007
Výroční zpráva o činnosti N.O.S. v roce 2007
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ohroženého výra filipínského (Bubo (Ketupa) philippensis philippensis) a v roce 2007 první
světový odchov kriticky ohroženého endemita holuba negrožského (Gallicolumba keayi).
V posledních letech též aktivně spolupracuji na výzkumech stavu ohrožených druhů v
přírodě a na chystaných reintrodukcích, v zajetí narozených jedinců, na vytipované lokality,
kde tyto druhy byli již vyhubeny, většinou zásluhou nadměrného lovu.

Také aktivuji v oblasti vzdělávání v oboru ochrany přírody (neboť, jak říkal můj bývalý
kolega a velký učitel Ing. Tomáš Peš z Plzeňské ZOO, “Jenom ti, kteří vědí si dokáží vážit, a
ti, kteří si váží, dokáží i chránit”). Zúčastňuji se a pořádám semináře a přednášky (především
na témata: důležitost a ochrana biodiverzity, ornitologie, identifikace druhů, metody výzkumu
atd.), přírodovědné kurzy a kempy pro mládež apod.. Naše akce se často objevují v lokálních
médiích. V současné době usiluji o založení místního ornitologického klubu a klubu
chovatelů ptáků. Spolupracuji s “Wetland Trust” na výzkumu některých ohrožených druhů
tažných ptáků zimujících na Filipínách (Acrocephalus sorghophilus), a s “Oriental Bird Club”.
Některé mé fotografie lze spatřit na jejich databázi druhů: http://www.orientalbirdimages.org.
Spolupracuji s ministerstvem životního prostředí a přírodních zdrojů (DENR) na tvorbě
nových zákonů pro ochranu přírody (DENRs Administrative Orders(DAO), Wildlife
Conservation and Protection Act (RA 9147)) a jejich uplatňování v praxi. Též se snažím
upevnit a dále rozvinout vztahy na téma “ex citu” (zoologické zahrady a záchovná centra –
jejich důležitost a poslání) a “in citu” (volně žijící populace) spolupráce pro ochranu přírody reintrodukce.

Zpráva z Filipín
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Původně na šest měsíců. Po
několikerém prodloužení pobytu
jsem se nakonec na Filipínách
oženil
a
13.12.2007
jsme
zaznamenali radostnou událost narození našeho prvního syna.
Moje žena Marisol Pedregosa
Hospodarsky je respektovaným
odborníkem v oboru biologie (byla
součástí týmu výzkumné expedice
ISLA, která v roce 2004 objevila pro
vědu zcela nový druh chřástala
(Galliralus calayensis), objevila
nový druh žáby rodu Platymantis a
znovuobjevila údajně vyhynulého
kaloně Dobsonia chapmani. Spolu
s Dr. E. Diesmos jako první v roce
1995 objevila populace kriticky
ohroženého holuba negrožskeho
(G. keayi) též na ostrově Panay (do té doby byl znám výskyt tohoto
druhu jen na ostrově Negros). S
jejím zaměřením (mammalogie a
herpetologie)
se
nádherně
doplňujeme na společných akcích a
výzkumných expedicích.
PROČ ZROVNA FILIPÍNY?
Všechny důležité mezinárodní ochranářské instituce dnes uznávají Filipíny jako jednu
ze zemí se světovou prioritou pro ochranářskou pozornost a činnost. A to ze dvou základních
důvodů:
a) obrovská biologická důležitost souostroví, které spojuje dva hlavní biogeografické regiony
a je rozděleno do několika dalšich rozdílných faunistických podregionů, což se projevuje
vysokou biodiverzitou a mimořádně vysokým stupněm endemismu.
b) vysoký stupeň odlesnění a ostatní degradující faktory, jako například tzv. ilegální
“sportovní lov” a s tím spojená inadekvátnost sítě chráněných území a ostatních
mechanismů, které by jinak měly chránit životní prostředí.
Fauna a flóra souostroví Filipín (rozlehlá síť více než 7.100 ostrovů), je mimořádně
bohatá a výjimečně ojedinělá, obzvláště vezmeme-li v potaz poměrně malou rozlohu pevniny
(pouhých 300.780 km2). Můžeme říci, ze Filipíny jsou druhou nejmenší zemí s tzv.
‘megabiodiverzitou’.
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Je to též jediná země na světě, která je kompletně pokryta takzvanými ‘Endemic Bird Areas’
(ICBP, 1992) a je to jedna ze tří zemí – společně s Madagaskarem a Malaysií – které jsou ve
své úplnosti označovány zároveň jako ‘threatened hotspot’ a země s ‘megabiodiverzitou’
(Mittermeier et al., 1997; 1999). Každopádně, z pohledu endemismu druhů a stupně
ohrožení, Filipíny dalece přesahuji jak Malaysii, tak i Madagaskar. Například podíváme-li se
na suchozemské savce, nejméně 180 druhů v devíti řádech obývá ostrovy Filipín, v porovnáni
se 110ti druhy v 6ti řádech nacházejících se na Madagaskaru, který má téměř dvojnásobnou
plochu pevniny (Ingle & Heaney, 1992; Heaney & Regaldo, 1998). Kolem 125 (70%) druhů (a
mnohonásobně víc poddruhů) savců na Filipínách jsou endemiti, což je neobvykle vysoké
procento. Sice méně než na Madagaskaru, ale více než ve všech ostatních biogeografických
provinciích v Indo-Malayském regionu, který je sám o sobe jedním z nejbohatších a
nejrozmanitějších z celého světa. (Heaney et al., 1987, 1998; MacKinnon and MacKinnon,
1986).
Vysoký stupeň druhové diverzity a endemismu je stejně patrný i mezi ostatnímy
zástupci flóry a fauny. Více než 580 druhů ptáků bylo doposud zaznamenáno na ostrovech
Filipín, z nichž nejméně 194 (toto číslo každoročně narůstá) druhů (a o mnoho více
poddruhů) jsou endemity (Collar et al., 1994; Collar et al., 1999). Odhady v oblasti
herpetofauny - 165 (73%) z 227 druhů plazů a 49 (73%) z 66 druhu obojživelníků jsou
endemity (P. Alviola, in litt.). (Podle nových metod založených na hlasových a DNA analýzách
bylo zjištěno neuvěřitelných dalších 66 nových druhů žab ( R. Brown, pers com.)) Téměř
900 druhů motýlů bylo doposud zaznamenáno, z nichž více než 350 jsou druhy endemickými,
což je vyšší procento endemismu, nežli na jakékoliv jiné zemi kromě Indonesie, která má
však šestkrát větší plochu pevniny a více než 17.000 ostrovů. Nápodobně ty nejnovější
odhady indikují, že ostrovy Filipín drží přibližně 10-12.000 druhů vyšších rostlin, z nichž kolem
50% jsou endemické druhy (Mittermeier et al., 1997; 1999).
Pravděpodobně jeden z nejdůležitějších důvodů bohatosti, rozmanitosti a vysokého
stupně endemicity druhů je, že Filipíny protíná Huxleyova linie, jedna z nejdůležitějších
světových biogeografických rozhraní, a z těchto důvodů fauna a flóra Filipín obsahuje obojí:
'Sundaické' a 'Wallaceanské' elementy. Tudíž Palawan a jeho přidružené ostrovy, jako např.
souostroví Balabac a Calamian (neboli takzvaný 'Palawan Faunal Region'), je považován za
nejvýchodnější prodloužení Velkých Sund, skládajících se z ostrovů Borneo, Jáva, Sumatra a
Malayského poloostrova. Z těchto důvodu, mnoho druhů nacházejících se v regionu Palawan
není k nalezení nikde jinde na Filipínách. Přesto většina z těchto druhů se poměrně běžně
vyskytuje na různých místech jihovýchodní Asie. Endemismus, a to především na úrovni
druhů, je mnohem nižší v regionu Palawan (přibližně 11%) nežli v ostatních zoogeografických
podregionech Filipín (cca. 67%), které ovšem leží východně od Huxleyovy Linie a severně od
Wallaceovy Linie (obr. na další straně).
Tyto podregiony dohromady tvoří takzvanou filipínskou biogeografickou provincii “sensu
stricto”, která obsahuje většinu z endemických druhů Filipín, a je složena z nejméně čtyř
hlavních podregionů neboli sub-center endemicity (tzv. Ostrovy pozdního Pleistocenu) a
několik dalších menších sub-center s vlastnímy endemity.
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Tyto
oblasti
jsou
faunisticky odlišné od
Palawanu a každá z nich
má
své
vlastní
endemické druhy. A tedy
Luzon a jeho přidružené
ostrovy tvoří 'Greater
Luzon faunal region',
Mindoro a jeho satelitní
ostrůvky
'Mindoro
faunal region', Samar,
Leyte, Mindanao a k nim
patřící ostrovy 'Greater
Mindanaon
faunal
region',
a
ostrovy
středozápadu Filipín (tzv.
ostrovy “West Visayas”)
skladající se z ostrovů:
Panay,
Negros,
Masbate, Cebu a ostrovů
jim přidružených tvoří
takzvaný 'Negros-Panay
(West Visayan) faunal
region'. Menší centra
obsahují:
souostroví
Batanes-Babuyan,
skupina ostrovů kolem o.
Romblon (a to především
o.Sibuyan),
Sequijor,
Camiguin a souostroví
Sulu. Bohužel, Filipíny
patří též k zemím s
nejrychlejším nárůstem
lidské
populace
v
jihovýchodní Asii a patří
k zemím s největší hustotou obyvatel v tomto regionu. Země má velmi slabý systém
chráněných území a jeden z nejhorších záznamů o odlesnění v tomto regionu. (Braatz, 1992;
Collins et al. 1991; Oliver & Heaney, 1997; Heaney & Regaldo, 1998). Podle zprávy světové
banky vydané posledním z výše jmenovaných autorů, přibližně 90 procent nížinného
deštného lesa bylo ztraceno během posledních 30ti let a pouze kolem 5ti procent celkové
rozlohy pevniny ostrovů Filipín obsahuje přirozený lesní porost. Již nyní ostrovy Filipín stojí
před totální ekologickou krizí, a pravděpodobně největší vlna vymírání druhů v současném
světě se zdá naprosto nevyhnutelnou, pokud nebude okamžitě provedena urgentní akce.
Mimo Filipín operuji i v Indonésii a to na ostrově Jáva. V prosinci roku 2006 jsem byl
vyzván opět Rolandem Wirthem k návštěvě záchranného centra Cikananga za účelem založit
záchovné populace pro špačka černokřídlého (Sturnus melanopterus) a sojkovce
dvoubarvého (Garrulax bicolor). Oba tyto druhy pěvců mají výskyt na omezeném území
(endemiti). Špaček černokřídlý se vyskytuje ve třech subspeciích pouze na ostrovech Jáva,
Madura a Bali a sojkovec dvoubarvý je endemitem horského deštného lesa Sumatry, kde byl
podle posledního výzkumu jeho výskyt potvrzen pouze v rezervaci Kerinchi.
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A oba druhy byly v posledních 20
letech v přírodě téměř vyhubeny
zásluhou intenzivního odchytu pro
místní, sice ilegální, leč lokálními
autoritami široce přehlížený, trh se
zpěvnými ptáky, který má na Jávě
dlouholetou tradici. Desítky druhů
jsou nabízeny na těchto trzích a
většina z těchto mnohdy vzácných
ptáků konči svůj krátký život jako
“sóloví zpěváci” v malé bambusové
klícce, zavěšeni před vchodem
domu. Je pochopitelné, že mnozí z
těchto “milovníků ptáků” mají
pramalé zkušenosti s chovem a
poté co jim jejich opeřenec uhyne,
jednoduše koupí dalšího a tímto
způsobem jen stále udržují
poptávku po ptácích z přírody, což
v konečném důsledku může
zapříčinit
lokální
vyhynutí
populace a následně celého
druhu.
Obdobně jako na Filipínách, cílem
tohoto projektu je vytvořit záložní
životaschopné populace těchto
dvou druhů v zajetí a následná
reintrodukce na místa, kde byl
druh již vyhuben. V současnosti je
také vyvíjeno úsilí zařadit tyto dva
druhy na seznam druhů zvířat,
chráněných indonéskou vládou,
což se již v podstatě podařilo v
případě špačka černokřídlého.
(foto: nahoře: špaček černokřídlý, uprostřed:
“ilegální” trh s pěvci v městečku Sukabumi,
dole: sojkovec dvoubarvý)

S pozdravem
Pavel Hospodářský
Consultant / Curator /Assistant Researcher
Philipine Biodiversity Conservation Program
NFEFI-BCC South Capitol Road
Bacolod City 6100 Negros Occidental,
Philippines
Cell: 09293410662
Tel/fax : (++6334) 4339234
Email: hospoda.pavel@seznam.cz
Zpráva z Filipín
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Spolek v turistickém průvodci
Autorka: Alena Svobodová
Nepomucký ornitologický spolek se
dostal i na stránky turistického průvodce. Spolu
se svým partnerem Stanislavem Dlouhým jsem
pracovala od léta 2006 na publikaci pro
brněnské nakladatelství Computer Press. S
fotoaparátem a zápisníkem jsem navštívila
nejzajímavější místa plzeňského kraje a
postupně sestavila celkem 27 denních
programů k příjemnému cestování, z nichž si
vybere skutečně každý. Nechybí nejrůznější
zajímavosti (jako upoutávka na akce našeho
spolku) a alternativy pro turisty nejrůznějších
zájmů i věkových kategorií (jsem na mateřské
dovolené a na výlety se mnou jezdí malý Kuba,
který se stává také "maskotem" některých
spolkových akcí). Na pulty knihkupectví se
knížka KAM na víkend - PLZEŇSKO dostala v
říjnu loňského roku. Pokud byste měli zájem o
bližší informace, kontaktujte mne například
prostřednictvím e-mailové adresy spolku.

Spolek v turistickém průvodci
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Patologické nálezy u našich pěvců
autor: Václav Kovář
I ptáky stejně jako lidi a jakýkoliv jiný živočišný a rostlinný druh mohou občas
postihnout nějaké choroby. V této souvislosti se často mluví např. o ptačí chřipce, či
onemocnění způsobené tzv. West Nile virem. Méně známé jsou ptačí choroby nepřenosné
na člověka. Zejména kroužkovatelé přicházejí při své práci do styku s velkým množstvím
volně žijících ptáků. Občas se jim dostanou do ruky různě „postižení“ jedinci. Ne vždy se
však musí jednat o chorobu. Někdy jsou nálezy způsobené zraněním od predátora, o různé
antropogenní prvky či souboje. V tomto příspěvku Vás chci seznámit s vybranými nálezy,
se kterými jsem se dosud setkal.
Když pominu různě postřelené či otrávené jedince, vodní ptáky často zamotané
v rybářských vlascích či se zapíchnutým rybářským háčkem v krku nebo exempláře
napadené různými parazity, se kterými se setkáváme každoročně, můžu Vás v podstatě
seznámit pouze s 3 zajímavějšími případy. S prvním takovým jsem se setkal 24.11.2001, kdy
jsem ve Dvorci u Nepomuka / PJ do nárazové sítě odchytl 1 samce pěnkavy obecné
(Fringilla coelebs) s postiženou (jakoby srostlou) nohou (viz. obr. 1). Nikdy jsem nic takového
neviděl a tak jsem fotodokumentaci odeslal prof. MVDr. Ivanu Literákovi, CSc. z veterinární a
farmaceutické univerzity v Brně. Od něho jsem se dozvěděl, že je onemocnění způsobeno
specifickým DNA virem a nazývá se virová papillomatóza. Jednalo se o jeden z prvních
zaznamenaných případů tohoto onemocnění u pěnkav v ČR a fotografie byla použita i
v práci I. Literáka, B. Šmída a L. Valíčka „Papillomatosis in chaffinches (Fringilla coelebs) in
the Czech Republic and Germany“.

Obr. č. 1 - Postižená noha pěnkavy, odchycené v listopadu 2001
Dalším zajímavým případem byl odchyt samice pěnice černohlavé 9.7.2007 v Klášteře u
Nepomuka / PJ (viz. obr. č. 2). V tomto případě se nejednalo o onemocnění, ale o zranění
hlavy. Pravděpodobně po kolizi s predátorem byla tato pěnice skalpována a na polovině
hlavy jí kromě peří chyběla i kůže a z hlavy tedy vyčnívala holá lebka. Stáří zranění bylo
max. 1 týden. Pěnice byla vitální a nejevila známky toho, že by ji toto zranění nějak
omezovalo.
Patologické nálezy u našich pěvců
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Poslední anomálii vidíte na obr. č. 3. Jedná se o samce sýkory koňadry, odchycené
18.1.2008 v Nepomuku. Pták měl jakýsi „nádor“ na hlavě a tak jsem postupoval stejně jako
v prvním případě – fotodokumentaci jsem zaslal do Brna prof. Literákovi, od kterého jsem
získal následující informace. Předpokládá se, že se jedná opět o virové onemocnění –
tentokrát ptačí neštovice, které vyvolává avipoxvirus (z velké skupiny DNA virů).
Jednoznačná diagnostika je závislá na laboratorním vyšetření (histologickém, příp. vyšetření
elektronovým mikroskopem). Pěnkava i koňadra byly odchyceny u krmítka – nabízí se
otázka, zdali zimní přikrmování nemůže přispívat k šíření těchto onemocnění z důvodu
vysoké koncentrace ptáků na malém prostoru. Všichni 3 ptáci z těchto fotografií byli
okroužkováni a vypuštěni zpět do volné přírody. Jaká je prognóza jejich dlouhodobého
přežívání se neví.

Obr. č. 2 – skalpovaná pěnice černohlavá, červenec 2007

Obr. č. 3 – postižená sýkora koňadra, leden 2008
Patologické nálezy u našich pěvců
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Zimní sčítání vodních ptáků, 12.-13.1.2008
Autor: Václav Kovář
O víkendu 12.-13. ledna 2008 se již tradičně naši členové a příznivci zúčastnili
mezinárodního sčítání vodních ptáků. Sčítali jsme všechny úseky jako v předchozích letech.
Navíc jsme dělali nově úsek Úslavy z Nezvěstic k zámku Kozel u Šťáhlav a Drnový potok
v Klatovech v úseků Luby – soutok s Úhlavou. V obou případech se jednalo o opuštěné –
neobsazené úseky (Drnový potok jsme dokonce dříve sčítali) a protože navazovaly na námi
kontrolované toky, vzali jsme si je pod naše „křídla“. Nyní tedy kontrolujeme Úhlavu v úseku
Beňovy u Klatov – Předenice, Úslavu z Plánice k zámku Kozel (tedy v obou případech
většinu celého toku), dále již zmíněný Drnový potok v Klatovech, potok Muchovku
v Nepomuku a Myslívský potok u Nepomuka. V době, kdy jsou rozmrzlé stojaté vody
kontrolujeme i mnohé rybníky v oblasti v okolí námi sledovaných toků a dále i rybník
Kozčínský a Myslívský a rybníky v jejich
druh
2005 2006 2007 2008 okolí. Protože jsou v oblasti ještě
kormorán velký
1
97
0
14
neobsazené úseky vodních toků (např.
volavka popelavá
41
42
44
33
Úhlava v celé délce mezi přehradou
volavka bílá
1
1
0
2
Nýrsko a Beňovami u Klatov a řeka Otava
husice nilská
0
0
2
0
mezi Sušicí a Velkými Hydčicemi),
labuť velká
20
6
38
3
uvítáme další spolupracovníky, kteří si
jednou ročně v lednu dokáží udělat
husa sp.
60
24
2
1
kachna divoká
1168 2013 1375 1870 alespoň ½ dne času na procházku při
řece.
čírka obecná
0
0
2
12
polák
2
0
2
1
V tabulce
jsou výsledky
chocholačka
z
posledních
4
let
(rok
2008
tedy i s 2
polák velký
1
0
0
2
úseky uvedenými výše, rok 2005 vč.
hohol severní
0
0
0
1
Drnového potoka v Klatovech). V každém
hvízdák
z uvedených roků bylo při sčítání jiné
1
0
0
0
eurasijský
počasí – zejména co se teplot v době
neurč. husy a
sčítání týče. Rozmrzlé rybníky a teploty
0
0
0
1
kachny
nad nulou v roce 2005, mrazivo v roce
lyska černá
0
0
7
2
2006 (rybníky zcela zamrzlé), velmi teplo
ledňáček říční
18
13
2
22
v roce 2007 (po ledu nikde ani památky),
konipas horský
2
1
11
5
mírně teplo v roce 2008 (rybníky z větší
konipas bílý
7
1
3
0
části zmrzlé). Právě díky teplotním
skorec vodní
6
9
5
19
změnám v jednotlivých letech nelze
z výsledků vyvozovat závěry o kolísání
zimních populací sčítaných druhů ptáků. Vše je závislé zejména na průběhu teplot v období
před sčítáním a při něm. Např. v době, kdy jsou rozmrzlé rybníky jsou kachny divoké
rozmístěny po rybnících v okolí a na vodních tocích se jich samozřejmě sečte méně. Pouze
v roce 2008 můžeme vliv počasí vyloučit u těchto druhů – ledňáček říční a skorec vodní. U
obou je znatelný výrazný nárůst populace a to zejména díky předchozí teplé zimě, která
zastavila propad populací obou druhů v oblasti a následně i pro hnízdění příznivému roku.

Zimní sčítání vodních ptáků
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Informace pro členy N.O.S.u
Autor: Václav Kovář
Členské příspěvky:
Zůstávají ve stejné výši jako v předchozím roce, tj.:
Studující bez rozdílu věku:………………..…. 50,-Kč / rok
Ostatní:………….…………….................……. 200,-Kč / rok
Nad 65 let:...................................................... zdarma
Ti, kteří během roku na výdělečných brigádách pro spolek odpracují alespoň 20
hodin, nemají povinnost členské příspěvky platit (ale samozřejmě je zaplatit mohou). Členské
příspěvky uhraďte v průběhu roku, nejpozději však do 15. prosince 2008, na náš účet č. 181
813 448 / 0300, jako variabilní symbol uveďte datum Vašeho narození – např.: 01121985
(1.12.1985). Platbu můžete provést i v hotovosti osobně u V. Kováře. Ti, kdo zaplatí členský
příspěvek a následně během roku odpracují limit min. 20 hodin na brigádách, budou o této
skutečnosti informováni a v následujícím kalendářním roce nebudou muset příspěvek platit.

Novinky ze spolku
Autor: Václav Kovář
Co je v poslední době nového ve spolku? Je to pár dní, co jsme pořídili novou GPS
navigaci – konkrétně Garmin GPSMAP 60CSx, která bude využita při monitoringu v terénu.
Z investic v blízké době dále plánujeme pořízení monokulárního dalekohledu,
pravděpodobně z nabídky přístrojů firmy Meopta Přerov. Když pominu investice, v těchto
dnech také končí „éra“ naší klubovny v areálu kasáren na Zelené hoře u Nepomuka. Po jejím
vykradení v srpnu 2007 jsme se rozhodli tyto prostory opustit. Poslední novinkou jsou nové
webové stránky naší organizace na nové doméně – www.nospolek.cz - ty byly oficiálně
spuštěny 1.2.2008 a srdečně tedy zvu k jejich návštěvě. Dále chci sdělit, že náš spolek má
(kvůli připojení na Internet) nově zavedenou telefonní linku – tel. č.: 371 584 073. Protože se
však po většinu dne pohybujeme v terénu, bude naše dostupnost stejně ponejvíce na
mobilních tel. číslech.

monokulár Meostar S1-75 APO
Zvětšení
Zorné pole
Průměr objektivu
Průměr výstupní pupily
Dioptrická korekce
Vzdálenost výstupní pupily
Zaostřovací rozsah (při 0 Dpt)
Stativový závit
Délka (bez okuláru)
Hmotnost (bez okuláru)

30x WA
38 m/1000 m
75 mm
2,5 mm
± 5 Dpt
15 mm
4,2 m - ∞
W 1/4“
365 mm
1295 g

20-60x
31-16m/1000 m
75 mm
3,75-1,25 mm
± 5 Dpt
15 mm
4,2 m - ∞
W 1/4“
365 mm
1295 g

Info pro členy
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Netypické hnízdění motáka pochopa
Autor: Václav Kovář
Moták pochop patří mezi naše nejhojnější motáky. Vyskytuje se především v nižších
polohách, kde vyhledává otevřenou krajinu, mokřady, rybníky. Hnízdění pak probíhá na zemi
(či hladině) nejčastěji v litorálních porostech rybníků, tvořených orobincem, puškvorcem,
rákosem apod. nebo v rákosinách na vlhkých místech v polích či u vodotečí. Výjimečně jsou
známy případy zahnízdění i v jiných porostech (obilí, travní porost) a vzácně dokonce i na
nižších stromech. S prvním takovým případem jsme se setkali již před několika lety u
Švihova na Klatovsku (Hájek & Kovář, in litt. – hnízdění na keřovité vrbě jívě), kde však
hnízdění nebylo úspěšné. Podruhé jsme se s tímto typem hnízdění setkali v červnu 2007 u
Nicova u Plánice / KT.
V roce 2006 zde proběhlo úspěšné hnízdění v litorálním porostu uprostřed rybníka.
Za rok - koncem června 2007 jsme tuto lokalitu navštívili a zjistili, že litorální porost je oproti
předchozímu roku cca o
50% zredukován. Prošli jsme
tedy zbytky porostu a hnízdo
pochopů nenašli. Přesto nad
námi
létala
samice
a
vydávala varovné hlasy.
Napadlo nás podívat se do
nízkého porostu vrby sp.,
který vyrůstal z rybníka. Tam
ve výšce cca 1m nad
hladinou bylo postaveno
hnízdo, ve kterém se
nacházelo 5 mláďat, ve stáří
cca 14-21 dní. Všechna byla
okroužkována a následně i
úspěšně vyvedena. V námi
sledované oblasti se jedná o
první
potvrzený
případ
úspěšného hnízdění tohoto druhu mimo jím preferované litorální porosty.
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Největší atrakce jižní Namibie je Kaňon Rybí řeky. Nabízí se nám úchvatný pohled do
druhého největšího kaňonu na světě, hlubokého přes 500 metrů a několik kilometrů širokého.
Stojíme na jeho hraně a společnost nám dělá hejnko špačků světlekřídlých, kteří jsou tak
krotcí, že si dokonce berou pamlsky přímo z ruky. Na severním konci kaňonu se nacházejí
lázně Ai-Ais s horkými prameny. To se nám velmi hodí, protože naše těla jsou po dlouhém
sezení v autě bolavá a unavená. Dále jedeme podél řeky Orange a kocháme se na místní
poměry, zelenou krajinou. To ještě netušíme, že to je jediná tekoucí řeka, kterou za celou
dobu uvidíme. Z městečka Lüderitz na pobřeží Atlantického oceánu podnikáme plavbu za
kolonií tučňáků a lachtanů. Z lodi pozorujeme tereje plovoucí na hladině, bohužel se nám
nepředvedli při lovu, různé druhy kormoránů a racků. Pobřeží je velmi nehostinné, vždyť ho
také skoro po celé délce lemuje Namibská poušť. A právě ona poušť, která je považována za
nejstarší na světě, byla naším dalším cílem. Nacházejí se zde duny vysoké až 300m a žije tu
několik endemických druhů živočichů a rostlin. Taková místní rarita je prastará a bizardní
rostlina Welwitschia mirabilis, považovaná za živou fosilii. Nejstarší jedinec je prý přes 1500
let starý.
Stanujeme v kempu Sesriem odkud je to jen kousek k bráně do národního parku.
Celý den se procházíme po dunách a fotíme jako o závod. Když se večer vrátíme do kempu,
zjišťujeme, že náš stan jaksi není na svém místě. Odpoledne se zvedl vítr a náš příbytek,
připevněný pouze kolíky v písku, poponesl kousek dál na snad jediný keř v blízkém okolí.
Písek máme úplně všude. V noci nás budí chichotání hyen, nic moc příjemného. Pouští
projíždíme zpět na pobřeží, tentokrát do zátoky Walvis Bay. Tam na nás v lagunách čekají
tisíce plameňáků. Mezi nimi se procházejí tenkozobci opační, kulíci proměnliví, čejky
běločelé a další.
Namíbie není ale jen poušť a nebo divočina, jsou tu i historicky velice atraktivní místa.
Je možno vidět malby nebo rytiny původních obyvatel Afriky staré tisíce let. Stavili jsme se
na farmě Ameib v pohoří Erongo, kde se nachází jeskyně s velmi pěknými rytinami zvířat a
lovců, prý pocházejí z období 3000 př. n. l. Podobné rytiny, ale ještě v hojnějším počtu jsme
viděli také v oblasti zvané Twyfelfontain.

Hnízdo snovačů
Jak jsem si splnil dětský sen
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Jak se ubíráme víc a víc na sever přibývá zvěře, kterou během jízdy po štěrkových
cestách potkáváme. Stále častěji jsou k vidění zebry, přímorožci, antilopy skákavé, kudu,
šakali a také všudypřítomní pštrosi. Kvůli časové tísni spěcháme do Etoshy, kde máme
rezervováno pět nocí přímo v národním parku. Náhoda ale způsobí, že musíme zastavit
v oblasti Damaralendu. Píchli jsme a tak si necháváme kolo spravit, nakonec zůstáváme na
noc a domlouváme ranní výlet do buše po stopách nosorožců dvourohých. Po celodenním
kodrcání po kamenech cestou necestou se zadaří a náš průvodce skutečně nosorožce
vystopuje. Máme jedinečnou příležitost pozorovat mládě s matkou a opodál ležícího samce.
Poprvé také pozorujeme volně pobíhající žirafy. Z ptačí říše, upoutají naší pozornost krásně
zbarvení Mandelík fialovoprsý a vlha vlaštovčí. Výlet se nakonec protáhne na celodenní akci.
Spěcháme do národního parku Etosha. Etosha znamená v řeči Sunů velké bílé místo.
Tato pánev bývala kdysi jezerem, jeho dno bylo díky geologickým změnám vyzdviženo a
zůstala jen velká, bílým pískem pokrytá pláň. Zbytek parku tvoří travnaté pláně, dolomitové
skály, křoviska, lesy a několik menších pánví sezónně naplněných vodou. Park má rozlohu
asi jako dva středočeské kraje (22.912 km²). Můžeme zde zastihnout na 145 druhů savců,
340 druhů ptáků, 16 druhů obojživelníků a plazů.
My máme skutečné štěstí, každý večer u napajedel pozorujeme slony, nosorožce
dvourohé i tuponosé, žirafy, zebry, impaly, antilopy skákavé a další. Během dne popojíždíme
po štěrkových cestách parku. Poštěstí se nám vidět i lví párek při milostných hrátkách a
samce zeber při vzájemném souboji. V parku je omezená rychlost na 50 km/h a nesmí se
vůbec vystupovat z vozu, jen na určených místech v ohradách. Je to zvláštní pocit, zvířata
kolem volně pobíhají a člověk je za plotem. Ptáci jsou zde ještě v hojnějším počtu než savci.
Každé ráno chodí na napajedla hejnka perliček modrých, při našich projížďkách parkem nás
upozorní stojící auta na výra afrického, sedícího ve stínu stromu. Přímo v kempu se prochází
nádherně vybarvený ťuhýkovec pruhokřídlý a zdálky volá dudek chocholatý. Ve třech
kempech jsme strávili celkem pět nocí. Opouštíme Ethosu se slzou v oku.
Jedeme na sever až skoro k hranicím s Angolou a poté na východ do městečka
Opuwo, v jehož okolí hodláme navštívit vesnici domorodých obyvatel Himba. Je to zážitek.
Již ve městě potkáváme směsí tuku a červené hlinky pomazané a spoře oděné krásky tohoto
etnika. Do vesničky jsme se nechali odvézt, máme průvodce, který zároveň tlumočí
z angličtiny do jazyka Himba. Náčelníkovi předáváme dary v podobě mouky, čaje, cukru a
kávy. Tváří se spokojeně a nechává nás prohlédnout si vesnici. Nakonec ještě nakupujeme
korálky od místních žen.

Rostlina Welwitschia mirabilis – stará 1.500 let
Jak jsem si splnil dětský sen
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Posledním místem, které jsme navštívili před návratem do Windhoeku je horský park
a zároveň IBA (Významná ptačí oblast) Waterberg Plateau. Celé chráněné území se
rozkládá na masívu stolové hory, která je přes 200m vysoká, 20km široká a 50km dlouhá. Je
porostlá bujnou subtropickou vegetací. V období dešťů stéká voda do útrob hory, která pak
slouží jako velký rezervoár. Zůstáváme v campu na úpatí. Ráno se necháváme vyvést na
náhorní planinu. Vyjíždíme ještě za tmy a jsme spolu s dalšími namačkáni do nekrytého
terénního vozu. Je nám hrozná zima, je pár stupňů nad nulou. Celí prokřehlí přijíždíme na
napajedla a čekáme, co se objeví. Z divoké zvěře pozorujeme jen skupinku Antilop vraných,
které sem byly dovezeny v rámci programu na záchranu tohoto druhu. U napajedla jim
sekundují papouškům podobní Myšáci rudočelí.
To byla naše poslední výprava za krásami místní divočiny, máme před sebou už jen
přesun do hlavního města. Strávili jsme v této zemi 4 nádherné týdny a odvážíme si s sebou
mnoho nezapomenutelných zážitků. Milovníkům přírody, fotografům a všem cestovatelům
tuto zemi vřele doporučuji.

Namibská poušť

Stopování nosorožců dvourohých v Damarlandu
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Pozorované ptačí druhy:
Pštros dvouprstý (Struthio camelus), Potápka malá (Tachybaptus ruficollis), Pelikán bílý (Pelecanus
onocrotalus), Terej jihoafrický (Morus capensis), Kormorán velký (Phalacrocorax carbo), Kormorán
jihoafrický (Phalacrocorax capensis), Kormorán pobřežní (Phalacrocorax neglectus), Kormorán
dlouhoocasý (Phalacrocorax africanus), Anhinga africká (Anhinga rufa), Volavka popelavá (Ardea
cinerea), Volavka černohlavá (Ardea melanocephala), Volavka stříbřitá (Egretta garzetta), Ibis
posvátný (Threskiornis aethiopicus), Plameňák malý (Pheonicopterus minor), Husa egyptská
(Alopochen aegyptiacus), Husice šedohlavá (Tadorna cana), Čírka popelavá (Anas capensis),
Ostralka rudozobá (Anas erythrorhyncha), Hadilov písař (Sagittarius serpentarius), Sup ušatý (Torgos
tracheliotus), Orel Verreauxův (Aquila verreauxii)?, Orel jestřábí (Hieraaetus fasciatus), Orel bojovný
(Polemaetus bellicosus)?, Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus), Orel kejklíř (Terathopius ecaudatus),
Jestřáb gabar (Melierax gabar), Jestřáb kukačkovitý (Melierax canorus), Orel jasnohlasý (Haliaeetus
vocifer ), Orel nejmenší (Aquila pennatus), Raroh jižní (Falco biarmicus), Poštolka obecná (Falco
tinnunculus), Frankolín červenozobý (Francolinus adspersus), Perlička modrá (Numida meleagris),
Stepokur dvoupruhý (Pterocles bicinctus), Lyska hřebenatá (Fulica cristata)?, Drop kori (Ardeotis kori),
Drop Ludwigův (Neotis ludwigii)?, Drop Ruppellův (Eupodotis rueppellii)), Drop chocholatý (Eupodotis
ruficrista), Drop (Eupodotis afroides), Ústřičník jihoafrický (Haematopus moquini), Kulík proměnlivý
(Charadrius marginatus), Kulík třípásý (Charadrius tricollaris), Čejka korunkatá (Vanellus coronatus),
Čejka běločelá (Vanellus armatus), Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta), Racek jižní (Larus
dominicanus), Racek kapský (Larus hartlaubii), Hrdlička damarská (Streptopelia capicola), Hrdlička
senegalská (Streptopelia senegalensis), Papoušek hnědý (Poicephalus rueppellii), Agapornis
růžohrdlý (Agapornis roseicollis)?, Turako světlý (Corythaixoides concolor), Myšák rudočelý (Urocolius
indicus), Výr africký (Bubo africanus), Rorýs damarský (Apus bradfieldi), Rybařík jižní (Ceryle rudis),
Vlha vlaštovčí (Merops hirundineus), Mandelík fialovoprsý (Coracias caudata), Mandelík nachový
(Coracias naevia), Dudek (Upupa africana), Zoborožec šedý (Tockus nasutus), Zoborožec jihoafrický
(Tockus leucomelas), Zoborožec namibijský (Tockus monteiri), Datel kardinálský (Dendropicos
fuscescens)?, Skřivan škraboškový (Eremopterix verticalis), Vlaštovka hnědá (Hirundo fuligula),
Břehule hnědohrdlá (Riparia paludicola)?, Drongo africký (Dicrurus adsimilis), Vrána černobílá (Corvus
albus), Sýkora akáciová (Parus cinerascens), Bulbul rudooký (Pycnonotus nigricans), Drozd hbitý
(Turdus litsitsirupa), Skalník krátkoprstý (Monticola brevipes), Skalniček namibijský (Cercomela
tractrac)?, Pěvec kalaharský (Erythropygia paena), Pěnicovec akáciový (Eremomela usticollis)?,
Pěnicovec šedohřbetý (Camaroptera brevicaudata)?, Lejsek akáciový (Melaenornis mariquensis),
Leskňáček savanový (Batis pririt), Konipas jihoafrický (Motacilla capensis), Ťuhýk afrotropický (Lanius
collaris), ťuhýkovec pruhokřídlý (Laniarius atrococcineus), Ťuhýkovec jihoafrický (Telophorus
zeylonus), Pitoš běloocasý (Lanioturdus torquatus), Ťuhýk bělosemenný (Eurocephalus
anguitimens)?, Leskoptev Savanová (Lamprotornis nitens), Špaček světlekřídlý (Onychognathus
nabouroup), Strdimil mariquaský (Nectarinia mariquensis), Strdimil tmavý (Nectarinia fusca), Přádelník
mahalský (Plocepasser mahali), Snovač pospolitý (Philetairus socius), Vrabec světlelící (Passer
motitensis), Vrabec kapský (Passer melanurus), Snovač rudozobý (Quelea quelea), Astrild rudobřichý
(Estrilda erythronotos), Astrild vlnkovaný (Estrilda Astrild ), Motýlek granátový (Uraeginthus
granatinus), Zvonohlík žlutobřichý (Serinus flaviventris), Strnad kapský (Emberiza capensis), Strdimil
bělobřichý (Cinnyris talatala), Skalniček šedohnědý (Cercomela familiaris), Skalniček namibijský
(Cercomela tractrac)

Park Etosha, bojující zebří samci / Sloni u napajedla v parku Etosha
Jak jsem si splnil dětský sen
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N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, o.s.
nabízí tyto služby:
-

komplexní péče o zeleň (zakládání zeleně, výsadby stromů a keřů, návrhy a realizace
zahrad a parků, všechny typy řezu stromů, kácení stromů (včetně rizikového ve
ztížených podmínkách), úklidové práce, údržba trávníků atd.,
další výškové práce,
inventarizace lokalit, přírodovědné průzkumy (zejména ornitologické a
dendrologické), zpracování posudků, vyjádření, monitoring druhů apod.,
školení, vzdělávací, osvětové a výchovné akce pro školy i jiné instituce.

Využijte našich služeb - podpoříte činnost naší organizace a realizaci projektů na
ochranu přírody v jihozápadních Čechách.

Sponzorství
Chcete se stát naším partnerem a sponzorovat dle vašich možností některé naše aktivity?
Nebo chcete jen jednorázově přispět darem (hmotným či finančním) na naši činnost?
Uvítáme obojí. Neváhejte nás kontaktovat. Tel.: 777 900 519, e-mail: kovar@nospolek.cz.
Předem děkujeme za podporu.

Reklama
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Tento zpravodaj je neprodejný
© N.O.S.
datum tisku: 31.1.2008
náklad: 200 výtisků + elektronická verze
Přihláška za člena Nepomuckého ornitologického spolku
Jméno a příjmení:...........................................................................................................
Datum narození:...............................Telefon / mobil:....................................................
Adresa bydliště:..............................................................................................................
E-mail:............................................................................................................................
Datum:........................................................

Podpis:................................................

Podpořte nás svým členstvím. Automaticky budete dostávat tento zpravodaj na Vaši adresu ihned
poté, co vyjde. Nepravidelně budete dostávat i další materiály. Budete se moci dle svých
možností a zájmů zapojit do naší činnosti. Vaše projekty rádi podpoříme. Budete moci využívat
materiální základnu našeho spolku. Průběžně budete informováni e-mailem o všech novinkách a
aktualitách. Svým členským příspěvkem zároveň podpoříte fungování organizace. Čím více členů
bude stát za naší organizací, tím více toho pro ochranu naší přírody budeme moci udělat.
V případě zájmu vyplňte přihlášku, vystřihněte ji a zašlete na naši adresu (Klášterecká 40, 335 01
– Nepomuk).

