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Úvodem
Pominulo předjaří, zima se definitivně

rozloučila se svojí vládou a všem milovníkům
přírody opět nastává snad nejoblíbenější část
roku - jaro a léto, kdy se zdá být příroda
nejkrásnější. Po dlouhých přípravách se příro-
da obléká nejprve do svěže zeleného šatu, aby
se vzápětí ozdobila květy nejrůznějších barev,
to vše doprovázeno bohatým ptačím zpěvem,
který jako by oslavoval příchod tohoto nejpů-
vabnějšího ročního období. A pak již nastává
kolotoč zásnub, stavění hnízd, rodičovských
povinností, na jehož konci je spousta nových
malých tvorů, lépe či hůře připravených čelit
všem nástrahám, které jim příroda a život
nachystá. Jaro a časné léto je v přírodě prostě
obdobím převratných změn.

I v České společnosti ornitologické je
letošní jaro ve znamení změn, i když většinou
poněkud jiného charakteru. Do dalších dvou
let vstupujeme s novým výborem, ve kterém
se objevují zcela nové tváře, s novými nápady
a novou chutí do práce. Významná změna se
začátkem jara udála i v sekretariátu spo-
lečnosti. V zimním čísle loňského ročníku
Ptačího světa se na tomto místě loučil Petr
Voříšek, odcházející z funkce tajemníka ČSO.
Petr dnes zastává, stále jako zaměstnanec
ČSO, pozici koordinátora celoevropského

monitoringu běžných druhů ptáků a já přichá-
zím na jeho místo. Za Petrova šestiletého
působení zažila ČSO nebývalý rozvoj jak na
domácí, tak i na zahraniční scéně. Stali jsme
se plnoprávným partnerem BirdLife Interna-
tional, rozběhlo se spousta nových ochra-
nářských i výzkumných projektů, vydali jsme
množství zajímavých a kvalitních publikací
věnovaných především ochraně ptactva. I na
domácí scéně se ČSO rozhodně neztratila,
naopak stala se uznávanou společností nejen
pro ostatní nevládní organizace, ale také pro
mnoho státních orgánů. Za vším najdeme
stopy Petrova úsilí, ať již v podobě konkrétní
práce, či morální podpory, kterou poskytoval
a stále poskytuje ostatním svým kolegům.
Ráda bych mu zde proto upřímně poděkovala
za vše, co dosud pro naší společnost udělal
a do budoucna popřála spoustu dalších
úspěchů. Přebírat po něm pozici tajemníka je
úkol vskutku nelehký, ale budu se ze všech sil
snažit, abych na jeho práci co nejlépe navá-
zala. Společně s ostatními členy sekretariátu
a nově zvoleným výborem pokračujeme
v přípravě mnoha Vám dobře známých a oblí-
bených akcí, kromě toho chystáme také něko-
lik novinek a překvapení, o kterých Vás
pochopitelně budeme průběžně informovat.

Lucie Stejskalová

Moták pochop (Circus aeruginosus)                                                                                                                                     Foto Lucie Stejskalová



✦    POZVÁNKA  NA  VÍTÁNÍ  PTAČÍHO  ZPĚVU    ✦

1. Praha - obora Hvězda
Sraz v sobotu 4.5. v 5.00 na konečné zastávce

tramvaje 56 (noční), 1, 2 a 18 (stanice Petřiny).
Vedou Jan Řezníček a Petr Voříšek, tel. 02/
77780601.
2. Praha - Zbraslav

Sraz v neděli 5.5. v 5.00 před Základní školou
Nad parkem, poslech ptačího zpěvu v parku
Belveder. Další sraz před Základní školou Nad
parkem je v 8.00. Odchod na lokalitu, ukázka
odchytu a kroužkování ptáků. Vedou Martin
Kupka, Otakar Vorel a Tomáš Brinke, tel.
02/6880802.
3. Český kras

Sraz 4.5. v 5.30 nebo v 6.30 na žel. stanici
v Srbsku. Pořádají Správa CHKO Český kras
a ZO ČSOP 03-04 Karlův Týn. Kontakt: Jaroslav
Veselý, mobil 0607/113246.
4. Kladno

Sraz v neděli 5.5. v 5.30 a v 6.00 v Záchranné
stanici pro zraněné a handicapované ptáky
v Kladně-Čabárně. Vycházka s poznáváním
ptáků, ukázka odchytu a kroužkování ptáků,
prohlídka vodního parku "Čabárna" a poznávání
vodního ptactva, prohlídka záchranné stanice
AVES, předvedení Ptáka roku 2002 - poštolky
obecné, propagace ČSO. Pořádá občanské sdru-
žení AVES a Záchranná stanice pro zraněné
a handicapované ptáky v Kladně-Čabárně.
Vedou Jaroslav Lorenc, Ludvík Katona,
Stanislav Lepič, Petr Starý a Jan Procházka,
mobil 0602/224674, 0602/336014.
5. Kněžmost (okr. Mladá Boleslav)

Sraz v sobotu 4.5. v 7.00 na náměstí nebo
v 8.00 u Koprníku (zastávka ČD). Výlet asi
7 km, možno i cyklisticky. Rybníky u Koprníku,
ukázka odchytu do sítí a sklopek a kroužkování
ptáků. Za nepříznivého počasí přednáška v ZŠ
Kněžmost. Vede Pavel Kverek, tel. 0329/
784453, mobil 0723/009527.
6. Mrkvice u Hořína (okr. Mělník)

Ve dnech 4.-5.5. na Mrkvici u Hořína. Začá-
tek v sobotu po 16.00. Pozorování, odchyt
a kroužkování ptáků. Vede Jiří Veselý, tel.
0206/627967.
7. Rakovník

Páté Vítání se uskuteční 3.-4.5. Sraz v pátek
v 18.00 na hájence Haná, pozorování tahu sluk
a posezení u krbu. Za příznivého počasí přeno-
cování pod širým nebem v PR Tankodrom,
poslech nočních hlasů. V sobotu sraz v 6.30
u Rakovnického potoka (cukrárna Barborka).
Trasa 5 km, poslech ptačích hlasů, odchyt
a kroužkování ptáků a soutěž pro děti. V 11.00
přesun směr Pšovlky, kontrola 40 vyvěšených
budek. V odpoledních hodinách návštěva rybní-
ků v okolí obce Jesenice. Vede Milan Tichai,
mobil 0608/301387.
8. Blatná

Sraz v sobotu 4.5. v 8.30 u vjezdu na letišti ze
Tchořovic, pro ranní ptáčata sraz již v 6.30 na
vlakové zastávce ve Tchořovicích (vlak v 6.03
z Blatné). Ti, kteří využijí časnějšího srazu se
zúčastní odchytu a kroužkování ptáků. Pro
všechny vycházka k rybníku Radov. Poslech
zpěvu ptactva živě i s ukázkami z magnetofon.
Pořádáno ve spolupráci s ZO ČSOP Blatná,
vedou Petr Pavlík (tel. práce 0344/422211, fax
0344/422400, e-mail petrp@pg.blek.cz), Zdeněk
Voborník a Petr Louda.
9. Husinec

Sraz v sobotu 4.5. v 7.00 na Hrašově louce
u Husinecké přehrady. Pořádají CEV Dřípatka
Prachatice, KOS, YMCA Husinec a Ekologická
společnost A. Rocha. Vedou Pavel Světlík (tel.
0338/331128), Miroslav Drabeš a Věra Souku-
pová.
10. Chýnov

Sraz 4.5. v 5.00 před školou. Vede Michael
Strnad, tel. 0361/801936.

11. Milevsko
Sraz ve středu 8.5. v 5 .30 na autobusovém

nádraží u hodin. Vycházka směr Hůrka,
Bažantnice. Pozorování a poznávání ptačích
druhů a jejich ochrana. Vede Ludmila Kálalová
(tel. 0368/525512) a Luboš Mráz.
12. Němčice (okr. Prachatice)

Sraz v sobotu 11.5. v 6.00 u kostela. Vycház-
ka přez Radošovice na Dehtář (2 km). Pozo-
rování, přednáška "Ptactvo Českobudějovické
pánve", za příznivého počasí odchyt a kroužko-
vání ptáků. Pořádá Prachatický ornitologický
klub ve spolupráci s Jihočeským ornitologickým
klubem. Vedou Tomáš Had (mobil 0728/221051,
e-mail  TomasHad@seznam.cz) a Horst
Lampert, tel. 0334/722583.
13. Nová Bystřice

Sraz v sobotu 4.5. v 5.00 u nové tělocvičny za
školou. Vycházka do okolí města, kontrola
ptačích budek a ukázky hlasů ptáků z magne-
tofonu. Vede Stani slav Kopáček, tel .
0331/386329.
14. Prachatice

Sraz v sobotu 4.5. v 6.00 na nádraží ČSAD.
Akce bude probíhat v ovocném sadu "Na Píhlu".
Ukázka odchytu a kroužkování ptáků, přednáška
"Ptactvo Prachatic". Pořádají Prachatický orni-
tologický klub, ZŠ Vodňanská a ZŠ Zlatá ztezka.
Vede Tomáš Had, mobil 0728/221051. 
15. Tábor

Sraz ve středu 1.5. v 5.00 na Žižkově náměstí
u kašny. Vede Josef Jahelka, tel. 0361/411289,
mobil 0602/438469.
16. Blovice (okr. Plzeň-jih)

Sraz v neděli 5.5. v 9.00 na náměstí v Blovi-
cích (před radnicí), Pozorování a určování ptáků,
ukázka odchytu a kroužkování, pouštění magne-
tofonových nahrávek s ptačím zpěvem a malá
výstavka s ptačí tématikou a ukázka budek.
Konec akce v 9.00. Pořádá Nepomucký orni-
tologický spolek, vede Václav Kovář, tel.
0777/900519, e-mail eobiont@wo.cz,
17. Česká Lípa

Sraz v sobotu 4.5. v 7.30 na náměstí Osvo-
bození před budovou Okresního muzea.
Vycházka k Pekelským rybníkům, resp. slepému
rameni Ploučnice v Dubici. V případě špatného
počasí v budově OVM přednáška "Ptactvo
Českolipska". Vedou Miroslav Honců a Karel
Filip, (OM Česká Lípa), tel. 0425/824145, e-mail
honcu@muzeum.clnet.cz.
18. Holýšov

Sraz v neděli 5.5. v 5.00 před radnicí,
vycházka podél řeky Radbúzy, ukázka odchytu
ptáků do nárazových sítí. Pořádá Holýšovský
ornitologický klub, vede Libor Schröpfer, tel.
0188/491493.
19. Cheb

Sraz ve středu 1.5. v 6.00 u lávky přes Ohři za
Písečnou bránou (pod hradem). Vede Dětmar
Jäger (tel. 0333/724519) a Aleš Jelínek (tel.
0166/430425).
20. Chodov

Sraz v neděli 5.5. v 5.00 na hrázi rybníka
Bahňák. Vede Miroslava Horáková, mobil
0604/667423.
21. Nepomuk

Sraz v sobotu 4.5. v 5.30 na nádraží v Nepo-
muku-Dvorci (před hotelem). Pozorování a určo-
vání ptáků, ukázka odchytu a kroužkování,
pouštění magnetofonových nahrávek s ptačím
zpěvem a malá výstavka s ptačí tématikou
a ukázka budek. Konec akce v 9.00. Pořádá
Nepomucký ornitologický spolek, vede Václav
Kovář, tel. 0777/900519. 
22. Liberec

Sraz v neděli 12.5. v 6.00 v Lidových sadech
na konečné tramvaje. Vedou Martin Pudil, Seve-
ročeské muzeum (tel. 048/5108252) a Pavel

Vonička, CHKO Jizerské hory (tel. 048/
2428996).
23. NPR Raná

Sraz v úterý 14.5. v 8.00 u kopule bývalého
parkoviště. V případě špatného počasí se akce
uskuteční v náhradním termínu. Pořádáno ve
spolupráci se ČSOP "Hasina" Louny a AOPK
Ústí nad Labem, vede Herbert Tichý (tel.
0728/181549) a Bělohoubek.
24. Rokycany

Sraz v sobotu 4.5. v 5.00 před budovou ČD.
Akce proběhne v městských parcích a v závěru
navštívíme záchrannou stanici živočichů
a výstavku ptačích budek. Pořádá ZO ČSOP
Rokycany, vede Pavel Moulis, tel. 0181/722686
nebo mobil 0603/239922.
25. Roudnice nad Labem

Sraz v sobotu 4.5. v 7.00 na okraji mostu na
Karlově náměstí. Vycházka asi na tři hodiny,
dalekohledy s sebou. Pořádá SEV Ciconia při ZO
ČSOP ve spolupráci s ČSO. Vede Stanislav
Chvapil, tel. 0411/837603.

Ve čtvrtek 2.5. od 18.00 přednáška "Ptáci
a lidé" s barevnými diapozitivy a nahrávkami
ptačích hlasů v KaSS "Říp" v Roudnici nad
Labem. Přednáší Stanislav Chvapil.
26. Bohdaneč

Ve dnech 3. a 4.5 čtvrté vítání na Bohda-
nečském rybníce. Sraz v pátek v 19.00 nebo
v sobotu v 6.00 u terénní stanice severně od
rybníka. Ukázky práce ornitologů a rozličné hry.
Nezapomeňte dobré oblečení a obutí, také dejte
prosím vědět, kdy přijedete. Pořádá Spolek pro
ochranu mokřadů Pardubice, vede Martin Paclík,
e-mail martin.paclik@post.sk.
27. Polička (okr. Svitavy)

Sraz ve středu 1.5. v 7.00 před letním stadio-
nem. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vede
Vladimír Lemberk, Východočeské muzeum
Pardubice, tel. 040/6512363.
28. Rohozná (okr. Chrudim)

Sraz v sobotu 11.5. v 6.00 na autobusové
zastávce v Rohozné. Pro zájemce z Chrudimi
připraven odvoz v 6.30 od oční optiky na Masa-
rykově nám. Je nutné se přihlásit na čísle
0455/620141 u Milana Marenčáka. Pořádá
CHKO Železné hory, Ekocentrum ZO ČSOP
Zelený dům Chrudim a Východočeská pobočka
ČSO. Akci vede František Bárta,  tel .
0455/677420.
29. Vrchlabí

Sraz v sobotu 4.5. v 8.00 u rybníka u letiště.
Vede Jiří Flousek, Správa Národního parku
Krkonoše, tel. 0438/456212, e-mail jflou-
sek@krnap.cz.
30. Jimramov (okr. Žďár nad Sázavou)

Sraz v neděli 5.5. ve 4.00 před budovou
zámku. Vede Jaromír Čejka, tel. 0604/234716.
31. Rousínov

Sraz v sobotu 11.5. v 7.00 u kapličky na
náměstí. Procházka kolem potoka Rakovce do
přírodní rezervace Stepní stráně u Komořan.
Poznávání ptáků podle zpěvu, ukázka odchytu
a kroužkování ptáků, odborný výklad o fauně
a flóře v rezervaci. Pořádá ZO ČSOP v Rousí-
nově, vede Jiří Bartl.
32. Vír (okr. Žďár nad Sázavou)

Sraz v sobotu 4.5. ve 4.00 před obecním
úřadem ve Víru. Vedou Dušan Rossi a Tomáš
Skříček.
33. Žďár nad Sázavou

Sraz v sobotu 4.5.  ve 4.00 na hrázi
Konvenckého rybníka. Vede Jaromír Čejka, tel.
0604/234716.
34. Rožnov pod Radhoštěm

Sraz ve středu 1.5. v 8.00 u Bučického mostu
před zimním stadionem. Vede Daniel Křenek, tel.
0651/625000.
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Internetový projekt "Návrat tažných ptáků"
V pátek 1. března tohoto roku byl na adrese

www.rozhlas.cz/navrat spuštěn nový interne-
tový projekt nazvaný "Návrat tažných ptáků",
který vznikl za spolupráce Českého rozhlasu
Online a České společnosti ornitologické.
Hlavní náplní projektu, jak ostatně napovídá
už jeho název, je shromažďování informací
o příletu tažných druhů ptáků hnízdících na
území České republiky.

V tabulce na vstupní stránce webu "Návrat
tažných ptáků" naleznete nejzajímavější
záznamy z posledních dnů. Poklepáním na
jednotlivé druhy se dostanete na přehled všech
hlášení, která se daného druhu týkají. Pod
touto úvodní tabulkou jsou umístěny ještě dva
důležité odkazy. Chcete-li si prohlédnout
kompletní seznam všech dosud nahlášených
druhů ptáků, klikněte na "Seznam všech
druhů" (z něhož se opět dostanete k datům
o jednotlivých druzích). Jste-li ochotni přidat
do systému svá pozorování, klikněte na
"Zadejte pozorování" a objeví se vám
příslušný formulář. U každého záznamu se
uvádí datum, název druhu, kraj, lokalita,
jméno pozorovatele a jeho emailová adresa (ta
se však nezobrazuje, slouží jen pro dotazy
redakce v případě nejasností). Z takto poda-
ných hlášení pochází většina zobrazených dat.

A jak vypadá situace po prvním měsíci? Do
konce března došlo celkem 288 záznamů o 50
druzích tažných ptáků. Nejčasněji nahlášeným
druhem je špaček obecný (první přílet 23. 1.),
který vede i v počtu hlášení (nahlášen 31x).
Z vzácnějších druhů jsou hlášeny např. jeřáb
popelavý (28. 2.), skřivan lesní (2. 3.), koliha
velká (4. 3.), dudek chocholatý (11. 3.) či
moták lužní (29. 3.).

Zapojte se i vy do této akce a sledujte
návrat tažných ptáků. Máte-li nová (nebo
i zajímavá starší) pozorování, neváhejte je
doplnit a podělit se tím o ně s ostatními (vaše
jméno bude u všech vašich pozorování uvede-
no). Na akci je důležité i to, že je kromě orni-
tologů určena i široké veřejnosti a přispívá tak
k propagaci ptáků, ornitologie i samotné
ČSO.

Ptáci na serveru rozhlas.cz
Přímý přenos hnízdění sokolů
www.rozhlas.cz/sokoli
Hlas pro tento den + Návrat tažných ptáků
www.rozhlas.cz/hlas
Odysea (satelitní sledování migrace)
www.rozhlas.cz/odysea
Stránky o přírodě pro děti
www.rozhlas.cz/deti/priroda

Petr Zasadil, David Rešl

Hlas pro tento den
Kdo by neznal již tradiční a mimořádně

oblíbený pořad Českého rozhlasu "Hlas pro
tento den", který přináší téměř každou sobotu
rozhlasový magazín Meteor? V návaznosti na
tento pořad vznikl i stejnojmenný projekt,
v jehož rámci Český rozhlas a vydavatelství
Radioservis vydávají zvukový atlas naší
fauny. Na konci loňského roku byl představen
čtvrtý a pátý díl dosavadní pětidílné řady,
která obsahuje celkem sedm hodin záznamu.
Na těchto pěti kazetách se můžete seznámit se
zvukovými projevy rovné stovky druhů české
fauny, jež jsou doplněny zasvěcenými
komentáři našich předních odborníků. Celý
rozsáhlý projekt je tedy v současné době
v polovině. Kompletní soubor bude obsahovat
deset kazet s celkem čtrnácti hodinami zázna-
mu dvou set živočišných druhů. Vydání šesté-
ho dílu je připravováno na podzim.

Také bychom Vás rádi upozornili, že se
chystá vydání dvoudílného CD s názvem
"Hlas pro tento den - Ptáci našich měst
a vesnic". Jde o nově koncipované nahrávky,
které posluchači nabídnou kvalitnější zvuko-
vý záznam a pohodlně jší vyhledávání
jednotlivých ptačích druhů než klasické kaze-

ty. Celkem 156 minut záznamu bude obsa-
hovat hlasové projevy 40 druhů ptáků, kteří
jsou v našich městech a vesnicích běžní a také
těch, kteří patří mezi vzácnější. Doprovodné
komentáře Karla Hudce, Karla Šťastného, Jiří-
ho Formánka a dalších významných orni-
tologů vás seznámí nejen se základními údaji
o těchto ptačích druzích, ale také s řadou zají-
mavostí z jejich života. Cena obou CD bude
přibližně 349 Kč a můžete si je objednávat na
adrese Radioservis a.s., Jeseniova 36, 130 00
Praha 3, na tel. 02/227153 84 nebo na e-mailo-
vé adrese: katalog@radioservis-as.cz, popří-
padě prostřednictvím internetového obchodu:
www.radioservis-as.cz.

Pokud se zajímáte o problematiku hlaso-
vých projevů našich živočichů, neměly by tyto
nahrávky ve vaší sbírce chybět. Více informa-
cí můžete získat na internetové stránce České-
ho rozhlasu www/rozhlas.cz/hlas.

Pro ty, kteří nemohou sledovat sobotní
Meteor, ještě jednu informaci. Pořad "Hlas pro
tento den" vysílá také ČRO 2 - Praha
v Dobrém jitru od března do konce června
v pondělí a ve čtvrtek od 5.30 do 5.45 hod.

Hezký poslech přeje
Petra Málková

Výstava Svět ptáků aneb co víme
o ptactvu Chrudimska

Okresní muzeum Chrudim, Správa CHKO
Železné hory a Výhodočeská pobočka České
společnosti ornitologické pořádají ve dnech
4.4. až 2.6. 2002 v Okresním muzeu výstavu
Svět ptáků aneb co víme o ptactvu Chru-
dimska. Otevřeno je denně od 9.00 do 17.00.
výstavu doprovázej í další akce, a to
přednášky:

18.4. Ze života ptáků, Mgr. Vladimír Lemberk
23.5. Dravci, Tomáš Diviš
23.5. Ptáci regionu, RNDr. František Bárta

Přednášky začínají v 18.00 v budově
Okresního muzea.

25.4. Vycházka za havrany, v 17.00 od budo-
vy Okresního muzea Chrudim vede RNDr.
Kryštof Harant.

Zúčastněte se akcí na ochranu
táhnoucích ptáků v Itálii

a ve Španělsku
Dobrovolníci z celého světa se každo-

ročně od začátku dubna do konce května
zúčastňují akce zaměřené na ochranu
táhnoucích dravců, čápů a jiných ptáků
migrujících přes Messinskou úžinu mezi
Itálií a Sicílií. Podobná akce probíhá od
poloviny července do poloviny října při
podzimním tahu v jižním Španělsku na
Gibraltaru. Akce pořádají partnerské orga-
nizace BirdLife v Itálii a ve Španělsku. Oba
průlivy jsou významnými tahovými cesta-
mi mnoha druhů ptáků, zejména pak dravců
a čápů, kteří zde na tahu často končí střeleni
bezohlednými pytláky. Nechcete k akcím
zaměřeným na jejich ochranu také připojit?

Messinská úžina i Gibraltarský průliv
představují jedny z nejvýznamnějších taho-
vých cest do Evropy. Gibraltar je od pobřeží
Afriky vzdálen pouhých 14 km. Každý
podzim se proto v oblasti Tarify shro-
mažďují stovky až tisíce tažných ptáků,
zejména čápů, supů a orlů. V Messinské
úžině byli na tahu pozorovány téměř
všechny druhy dravců vyskytující  se
v Západním Palearktu. Je zde možné spatřit
množství táhnoucích motáků stepních i
lužních, ostříže jižní, rarohy jižní, poštolky
rudonohé, poštolky jižní, orly křiklavé,
káně bělochvosté, sokoly stěhovavé a další
zajímavé druhy.

Podmínkou účasti není dokonalá znalost
ptáků ani oblasti, dobrovolníci budou na
místě vyškoleni odborníky. V Itálii bude za
pobyt, stravu, školení a materiály vybírán
poplatek 13 euro na den, účastníci mohou
ve stanici pobývat libovolně dlouho. Na
Gibraltaru budou probíhat 14 denní turnusy
počínaje 24. červencem. Za poplatek bude
zajištěno ubytování v hostelu, strava,
informační materiály aj.

Bližší informace získáte na adresách:
Andrea Corso, Via Camastra 10, 96 100
Siracusa, Italy (Messinská úžina) nebo
PROGRAMA MIGRES, Centro de Visi-
tantes "Huenta Grande", Ctra. A-340. El
Palayo, 11390 Algeciras (Cádiz) tel.
+34 956 67 91 58 (Gibraltar, zde je potřeba
se písemně přihlásit do 15. května.)

Setkání mladých ornitologů
Ve dnech 16.-20.8.2002 pořádá Nepo-

mucký ornitologický spolek (N.O.S.) letní
setkání mladých ornitologů, které se usku-
teční na Nepomucku. Optimální věk je 14-
25 let. Účastnický poplatek je 100 kč. Počet
účastníků je omezen, v případě zájmu
kontaktujte N.O.S. - Dvorec 92, 33503
Nepomuk 3, nebo mailujte na eobiont@
wo.cz. Obratem vám budou zaslány bližší
informace.

Václav Kovář
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Rádi bychom se s vámi podělili o naše
zkušenosti s hnízděním jiřiček, které se už více
než 25 let staly nedílnou součástí naší jiho-
české chalupy.

Pokud byla na chalupě hladká omítka,
nejevily jiřičky žádnou snahu o zahnízdění.
Jakmile jsme však omítli zeď do dvora hrubě
nahazovanou omítkou (protože jsme jinou
neměli), hned po jarním příletu si tam několik
párů postavilo hnízda a každým rokem jich
přibývalo.

Měli jsme radost z ptačího hemžení, ale pak
po řadě let nastala koncem srpna katastrofa
v podobě dlouhodobých dešťů. Hladové
jiřičky musely vylétat za potravou a vracely se
promoklé a prochladlé do hnízd, kam se
pokoušela zalézt i mláďata z prvního hnízdění.
Promáčená hnízda popadala a zoufalé jiřičky
bezradně poletovaly kolem. Narychlo jsme
upevnili pod střechou plochý košíček vystlaný
látkou, do kterého asi 10 jiřiček zalezlo, ale
kolem 25 kusů jsme našli na zahradě a okolí
mrtvých.

Proto jsme se hned pustili do výroby dvou
umělých hnízd a chtěli jsme zkusit, jestli by se

v nich jiřičky zabydlely. Použili jsme rozpů-
lený košíček pomazaný blátem, který jsme
přišroubovali k prkénku a sním pod střechu.
Jiřičky byly zpočátku nedůvěřivé, ale pak se
do provizorních hnízd nastěhovaly.

K našemu potěšení příští rok po příletu
hned začaly umělá hnízda upravovat jak
zevnitř, tak zmenšením vchodu, a protože
dorazily další páry, vyrobili jsme i pro ně
umělá hnízda. K jejich výrobě jsme použili
králičí pletivo, které jsme ve dvou vrstvách
miskovitě vytvarovali. Na vnitřní stranu jsme
nanesli kašovitou směs hlíny a sádry s vodou,
uhladili a po zatvrdnutí přišroubovali
k prkénku. Pak jsme stejnou kaši nanesli i na
vnější část pletiva a po zatuhnutí přišroubovali
k podbití střechy. Bylo překvapivé, že jiřičky
použily i čerstvě dodělaná, ještě mokrá hnízda.
Každoročně jsme podle potřeby přidělávali
další hnízda, která se nám postupně dařilo lépe
tvarovat.

Vloni postihla jiřičky další katastrofa
v podobě agresivního strakapouda, který
rozbil jejich přistavěné vchody a zlikvidoval
celou jejich první snůšku vajec a také již

vylíhlá mláďata, která jsme občas našli mrtvá
i na dvoře. Po usilovném plašení strakapouda
se nám podařilo aspoň mláďata z druhé snůšky
ochránit.

Na podzim po odletu jiřiček vždy vystří-
káme hnízda insekticidy proti parazitům. Jsme
rádi, že jiřičky přijaly naše pohostinství a
kromě vlaštovek, hnízdících v síni a dalších
ptáků v budkách i křovinách na zahradě, nám
každoročně svou přítomností a zpěvem zpří-
jemňují dny podzimu našeho života.

Text a foto Jarmila a Milan Slámovi

Z dopisů čtenářů

Plechování vletových otvorů - je nutné?
Stále se setkáváme v odborné i laické lite-

ratuře s doporučením oplechovat vletové otvo-
ry ptačích budek. A jaká je praxe? Nedávno
jsem se s tím setkal na území Chráněné
krajinné oblasti Jeseníky. Sýkorníky byly
vyrobeny odborně (viděl jsem jich desítky) a
naprosto jednotně. Výhrady bych měl pouze
k způsobu otvírání budek. Ve všech přípa-
dech, s nimiž jsem se setkal, však měly otvory
zajištěné masivními výlisky.

Zabývám se vyvěšováním sýkorníků a
pozorováním dutinových hnízdičů od roku
1972. Letošní hnízdní sezona je tedy třicátá.
Nejvyšší počet vyvěšených budek byl 135.
Dnes jich mám už jen 77 na třech různých
lokalitách v nadmořské výšce 420 - 600 m.
Jedná se o oblast severovýchodního okraje
Moravskoslezských Beskyd. Po celou tuto
dobu jsem zaznamenal jen několik případů,
kdy byly vletové otvory evidentně deformo-
vány některým z predátorů. A to v takové míře,

že bylo nutné budky opravit. Jinak ke zvětšo-
vání otvorů dochází tam, kde se do budky
nastěhují buď plši (z menší části) nebo veverky
(jednotlivé případy). V převážné většině však
si úpravy otvorů provádí drobné ptactvo samo.
Předpokládám, že tato činnost je mu vrozena.
Nejlépe je to ovšem vidět u brhlíka lesního.
Většinou se však jedná o zásah, který nemá až
tak velký vliv na velikost či tvar otvoru (často
zůstává nadále kruhový) a hnízdění probíhá
úspěšně dále. Jen v případech, kdy se velikost
otvoru zvětšila nad průměr 45 mm, používám
k překrytí půlkruhovou masku z tuhého plastu
(viz obrázek). A to zejména proto, aby byla
zachována optimální hloubka, tj. minimálně
16 cm od spodního okraje otvoru do dna.
Plechování otvorů u sýkorníků nemohu dopo-
ručit, ježto brání dutinovým hnízdičům uspo-
kojit přirozený pud. Práci to zbytečně kompli-
kuje a i prodražuje. Zvažme jen, jaký tvar a
velikost mají otvory přirozených dutin. A dále,

provádí-li se pozorování dlouhou dobu při
velkém počtu budek, představuje i několik
desítek poškozených budek zanedbatelný
počet. Každá různě poškozená ptačí budka se
dá ostatně poměrně snadno opravit.

Z roku 1927 visí letos ještě čtyři budky. Při
důsledné péči mohou správně vyrobené a
dobře umístěné dřevěné sýkorníky dosáhnout
životnosti dvacet i více let.

Text a kresba Bohdan Kubenka

Zimní potěšení
Chtěla bych tímto navázat na článek

pana Jana Korbela, který vyšel v letošním
jarním Ptačím světě.

Vypráví zde o svém mimořádném setká-
ní s červenkou obecnou. Musím přiznat, že
takový zážitek s tímto opeřencem nemám,
ale i já se těšívám celou zimu pohledem na
vždy hojně navštěvované krmítko. Naše
zahrada je v klidném prostředí na okraji
lesa, lemována z jedné strany živým plotem
z thůjí. Snad proto si ji již druhou zimu ke
svému dočasnému bydlišti vybrala krásně
vybarvená červenka obecná.

Trochu bázlivá a opatrná a vždy ustu-
pující před hýly, sýkorami, zvonky, brhlíky
a dalšími strávníky. Tuto zimu pravidelně
od 12. 12. 2001 každý den vyčkávala vždy
na blízké větvičce jabloně, využila volného
místa na krmítku, při vyrušení popolétla

a vše opakovala do sytosti. Pravidelně
kolem osmé ráno, kolem poledne a třetí
odpoledne. Při velké tlačenici v krmítku,
kdy byl hlad silnější než strach před hašte-
řícími se sýkorami, vzala za vděk zbytky
spadanými na chladnou hromadu navátého
sněhu.

Po třech měsících pravidelné stravy již
ani zmateně neodlétala při pohybu za
oknem a její  akrobatické kousky mi
mnohokrát zvedly náladu. Věřte, že i v těch
největších mrazech byla spolu s kosem,
načepýřená v ranních paprscích, stálým
strávníkem, který nepohrdl lojem ani směsí
ptačího zobu.

Nemám obavy o její přečkání zimy ve
zdraví, bylo to již druhé zimní období, kdy
byla mým stálým hostem a letos jsem ji
zastihla ještě 3. března.

Elena Kameníková

Jaroslav Cukr
* 1966 
† 2002

Zemřel Jaroslav
Cukr z Ledenice,
krajský koordinátor a
člen pracovní skupi-

ny pro výzkum, ochranu a evidenci čápa
bílého v ČR zřízené při České společnosti
ornitologické.

Obětavý a nadšený spolupracovník,
milovn ík  př írody a nesmlouvavý
ochránce, hlavně čápů bílých, který nám
v krátké době pomohl zmapovat všechna
čapí hnízda v jihočeském regionu.

Budeme Jaroslava Cukra velmi
postrádat a na jeho nezištnou a velmi
účinnou pomoc vděčně vzpomínat.

Čest jeho památce!
Bohumil Rejman
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Naši ptáci. Popisuje a život jich líčí Dr.
František Bayer. Se 40 tabulkami barvotiskem
provedenými a 19 obrazci v textu, 368 stran.
Kresby Emila Schmidta. V Praze 1888, nákla-
dem F. Tempského.

Ku ptákům často pronásledovaným, ale
nevinným náleží i ztepilá poštolka neboli
postolka. Člověk ani nemusí být přítelem
ptactva nebo nadšeným ctitelem přírody, aby
se mu jí zželelo: i ten, kdo nedpojatým zrakem
živočišstvo pozorovati umí, opravdu nedo-
vede pochopiti, kterak může někdo zastřeliti
tak užitečného ptáka buď ze žertu, pro vyra-
žení, buď proto, že každého ptáka dravého ku
škodné počítá. Jsou zejména myslivci, kteří
neznají slitování a kde kterou poštolku jen
proto pobijí, že snad někdy neduživého
zajíčka nebo churavou, opuštěnou kuroptev
popadne, že zejména mláďatům svým ptáče za
kořist přinese. Ale činí jim tím křivdu velikou;
náležíť k nejužitečnějším ptákům našim
vůbec, pohubí do roka ohromné množství
myší polních a hmyzů škodlivých, zvláště
brouků, motýlů, kobylek, i zasluhuje toho
právem, aby jí kde kdo šetřil.

Ve všech svých pohybech jest pták
opravdu roztomilý. Od rána do noci bývá na
nohou; lítá nevysoko nad zemí, křídloma
rychle třepotajíc, a vyslídí-li kořist nějakou,
chvíli se nad ní vznáší, perutěmi trochu
zachvívajíc, pak je k tělu přitiskne a rázem
dolů spadne, nad obětí svou náhle křídla
trochu poroztáhne a do drápů ji popadne.
Pozře ji z pravidla hned na zemi; je-li to však
zvíře větší, jinam uletí, aby je pohodlně rozsá-
pati mohla.

U nás v Čechách jest poštolka v létě zejmé-
na v hornatých krajinách, na příkrých, skalna-
tých březích řek a na zříceninách velmi hojna.
Žije vůbec všude v Evropě od krajin nejse-
vernějších až po jižní Španěly, obývající
v houštinách polních, v lesích, v rozvalinách a
spolu se sokoly i na věžích ve větších městech.
V chladnějších krajinách náleží ku ptákům
stěhovavým, přilétajíc tam z jihu v posledních
dnech února nebo v březnu a zase v říjnu nebo
spíš až v listopadu na jih se stěhujíc. U nás
prý někdy poštolky přezimují; v Rakousích,
v Solnohradsku a v Tyrolsku, vůbec v tep-
lejších krajích střední Evropy zůstanou na

zimu dozajista. A tam, kde bydlí, tedy v hájích
polních, na příkrých březích řek a v lesích si
v děravých stromech, ve zdech, ve skulinách
skalních a na stromech zejména v opuštěných
hnízdech vraních i pelech staví; často jej míva-
jí přímo u osad kavčích, vraních, poblíž hnízd
holubích a nezřídka jich na příhodném místě
hnízdí pospolu párů několik. Samička snáší
v květnu nebo v červnu čtyři až i devět bílých,
žlutavých anebo narudlých vajíček s hnědými
body a skvrnami; sedá na nich zpravidla sama
a sameček ji jen krmí. Mláďata mají s počátku
tělo pokryté prachem nažloutlým a později
peří podobné, jako dospělé, ale nikoli staré
samice; mladí samečkové mají skvrny menší
a bledší, samičky pak větší a tmavší.

František BAYER: nar. 1854 Mšené u
Budyně nad Ohří, zemřel 1936 v Praze.
Absolvent Filosofické  fakulty Karlovy
univerzity v Praze (PhDr.), učil na gymnáziích
v Domažlicích, Táboře a Písku, ředitel gymná-
zia v Praze. Kromě zoologie se věnoval i
paleontologii. (K. Hudec: Ornitologové České
republiky. Přerov 1999)

Zvláštní otisk z časopisu "Příroda" roč.
XXIII., č. 2. Brno 1930.

Pan Jar. Odehnal, velkostatkář ve Valči u
Hrotovic, zaslal mi k praeparování krahujce
samici ad. a sojku samce ad. O jich ulovení
píše: 22.XI. 1929 rozváželi moji lidé hlínu na
louce zvané "Kuželky", v kat. obci Valči, která
sousedí s lesem. Bylo zamračeno a zamhleno.
Pojednou bylo slyšeti u lesa nářek sojky ve
vzdálenosti asi 50 kroků. Šafář, který k zápa-

sišti pospíchal, našel v trávě krahujce a sojku,
oba v posledním tažení. Pitvou jsem zjistil:
Krahujec měl přeseknutou stehenní kost
a proraženou lebku nad okem od sojky. Sojka
měla probodnutá prsa krahujčími drápy
a roztrhnuté vole. Kusy masa z vole sojky
jsem našel ve voli krahujce. Sojka tedy
v posledním okamžiku usmrtila svého uchva-
titele, načež také skončila.

Jan Hála, řídící učitel v. v. v Dukovanech

Jan HÁLA (Halla): nar. 1868, zemřel 1953
Dukovany. Učitel v Pršticích, Tišnově,
Újezdu, ředitel školy v Heřmanicích, prepa-
rátor. Člen Ornitologické sekce Klubu
přírodovědeckého v Brně . Sbírka je
v Moravském zemském muzeu v Brně. Poří-
dil ji společně se svým synem Jaroslavem
(1905-1978), preparátorem v Heřmanicích
a Dukovanech. (Karel Hudec: Orni-
tologové České republiky. Přerov 1999)

Z dopisů čtenářů
Dva malí bráškové

Nejsou sice geneticky příbuzní, ale mají
v oblibě stejnou vodu v potocích a řekách.
Tehdy jsem bydlel ještě na Boušínské faře
a jednoho letního dne, kdy se na faře malo-
valo, byl jsem rodinnou radou vyzván, abych
se šesti tehdy ještě školou nepovinnými dětmi
šel na procházku.

Zašli jsme tehdy do Potůčků, které začínají
u hájovny pod Boušínem. Je to v podstatě
polní cesta stísněna z jedné strany skalami
a z druhé potokem. Ten ovšem není jediný,
protéká jich tudy několik. Potůčky jsou tak
vodnaté, že sítí přítoků připomínají žilnatinu
na listu. Tak s dětmi pomalu procházíme kory-

tem potoka, když tu se nám náhle nad hlavami
ozval hvízdot. Byl to hlas ledňáčka, který se
od nás vzdaloval klikatým letem a zářil jako
modrý diamant. Dětem bylo v Potůčkách, kam
celý den nepronikl jediný paprsek slunce,
zima a proto se odešly slunit na louku pod
hájovnu. Já jsem pokračoval korytem potoka
proti proudu až jsem došel k místu, kde si
potok zahrál na jezírko, neboť kameny napa-
dané ze skal zatarasily cestu proudu. Usedl
jsem na chvíli na jeden z kamenů vyční-
vajících z jezírka, kterých zde trčely desítky a
zaposlouchal se do šumění potoka. Sedím a
koukám, a tu pojednou se žblunknutím se
vynořil skorec a usadil se několik metrů ode
mne na oblém kameni. Začal zpívat a v té
chvíli mi došlo, proč se skorci říká také vodní

drozd. Srovnávat zpěv skorce a drozda je však
jako srovnávat Pavarottiho s neprospívajícím
žákem lidové školy umění. Skorec po chvíli
zneklidněl a opět s dutým plesknutím zmizel
ve vodě, kde mával křídly tak rychle, že se celý
obalil vzduchovými bublinami a vypadal jako
by byl oděn ve skafandru.

Skorec zůstává vodnímu živlu nakloněn i
v době hnízdění. Moje první setkání s ním
proběhlo u jezu na Berounce u Dobřichovic,
kde se voda rozstřikuje tak, že tvoří téměř
průhlednou vodní clonu. A právě z ní se
skorec vynořil, když odlétal z hnízda. Přeji
vám, milí bráškové, dostatek čistých vod se
spoustou rybek a larev vodního hmyzu.

Jiří Vaněk

Z historie
Jak se psalo o poštoce, ptáku roku 2002, v roce 1888

Ptáte se ....
Bydlím daleko od Prahy a chtěl bych se zapojit do činnosti České společnosti ornitologické. Jaké mám možnosti?

Členy České společnosti ornitologické (ČSO) jsou lidé z různých částí České republiky. Kontakt se sekretariátem ČSO je možný na adrese
ČSO, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10 - Hostivař, na telefonu nebo faxu 02/ 74866700 nebo prostřednictvím e-mailu na adresách
cso@cso.cz, cso@birdlife.cz. Důležité informace o možnosti spolupráce jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.birdlife.cz.
V některých částech republiky (jižní, západní, východní a severní Čechy, jižní a severní Morava) se navíc zájemci o ornitologii organizují
v klubech, respektive pobočkách ČSO, jejichž činnost je zaměřena především na výzkum a ochranu ptáků v příslušné oblasti. Kontaktní jména
a adresy najdete též na výše uvedené internetové adrese.                                                                                                                   Martin Fejfar

Zápas krahujce se sojkou
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✦      STRÁNKY  MLADÝ CH  ORNITOLOGŮ       ✦

Fotokvíz
Dokážete určit všechny ptáky na fotografiích? Se všemi se u nás můžete setkat, s některými běžně, s některými vzácněji. Správné řešení

fotokvízu přineseme v příštím čísle Ptačího světa.

Foto Jan Ševčík, Luděk a Dušan Boucní, Jan Košťál a archiv ČSO

6 PTAČÍ SVĚT LÉTO 2002



✦      STRÁNKY  MLADÝ CH  ORNITOLOGŮ       ✦

KŘÍŽOVKY
Tentokrát naleznete v tajenkách druhy, které nemají příliš společného. Snad jen černou barvu peří a výskyt ve vyšších polohách, i když každý

z nich obývá zcela jiné prostředí. S prvním se při troše štěstí setkáte i u nás, za druhým musíte putovat do jižněji položených hor, nejblíže na něj
narazíte v Alpách.

V minulých tajenkách se skrývali potápka roháč a lžičák pestrý (viz foto). Úspěšnými řešiteli byli Monika Pořízková z Chlumce, Jan Beránek
z Ořechova u Brna a Pavel Beneš z Dačic.

1. Deset krát deset

2. Pysk

3. Slovensky kdo

4. Hádka

5. Pomůcka lukostřelce

6. Jméno herečky Janžurové

7. Strom s nízkým kmenem

8. Název písmene X

9. 12 měsíců

10. Ten i ten

11. Přítel člověka

12. Otázka při sázce

13. Osobní zájmeno

14. Naše největší sova

1. Kolem

2. Výrůstek na hlavě jelena

3. Sladké plody (obecně)

4. Medonosný hmyz

5. Jaro (básnicky)

6. Dřevěná nádoba na vodu

7. Zelený šplhavec

8. Zařízení k čerpání vody ze studny

9. Korálové útesy

10. Hlodavci budující hráze

11. Všudypřítomná směs plynů

12. Český lidový tanec

13. Oplocený kus lesa

14. Dobrý řečník

A K S R A J K A B K Í T Y D R O P

K T Í K Ý H U Ť R T R V U A P Á Č

V Á J L K A U K H U R O S E L A Í

A A Ň P E B E N L R P D Z O R D R

K O A Ř A D U I Í A A O R Y B Á K

K K Í L U K N C K K N U L Ý H CH A

R E D D A B P A P O U Š E K Ř A V

Y H Č K Á Č R O M B L U Ň Á K L A

T E Ě Ý L T R H O O Ž P S N Í U K

A R K Á S U O V H H Ř T Í Ě S H N

S E C I B E R O C B A E T K I A Ě

V O L I D A H K Í L M E Ř D P Ý P

brhlík, buřňák, cvrčala, čáp, čírka, drop, drozd, dřemlík, dudek, dytík, hadilov, hoacin,
hohol, hýl, chaluha, chřástal, kajka, káně, kavka, kolpík, kulík, labuť, luňák, mandelík,
morčák, orebice, papoušek, pěnkava, pisík, rajka, rehek, rosela, rybák, satyr, stra-
kapoud, sýček, ťuhýk, turako,vodouš, vousák, žluna

OSMISMĚRKA
V osmisměrce se skrývá pták, který

nejčastěji obývá smíšené a listnaté lesy
vyšších poloh. V Čechách a na Moravě hnízdí
vzácně. Po celý rok se živí hmyzem, který
vybírá z nemocných nebo mrtvých stromů.
Sameček má temeno červené, samička bílé.
Správné řešení naleznete v příštím Ptačím
světě.

Foto Jan Ševčík
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ČSO pořádá výstavu v Národním muzeu
V minulém čísle Ptačího světa jsme čtenáře

informovali o výstavě s názvem Pašovaná
radost,  která  byla v březnu zahá jena
v Národním muzeu v Praze. Výstavu pořádá
ČSO spolu s Českou inspekcí životního
prostředí, Agenturou ochrany přírody a kraji-
ny ČR, Celní správou ČR, Ochranou fauny ČR
a Národním muzeem Praha za finanční
podpory britského Ministerstva pro mezi-
národní rozvoj a Nadace Partnerství. Při
prohlídce se návštěvník seznámí s proble-
matikou nelegálního obchodu s ohroženými
druhy živočichů a rostlin, které jsou chráněny
mezinárodní úmluvou CITES. Výstava potrvá
až do 9. června. V dnešním příspěvku bychom
rádi čtenáře stručně seznámili s proble-
matikou výstavy a přetiskujeme i ukázku
z článků z výstavních novin, které obdrží
každý návštěvník.

Co je nelegální mezinárodní obchod
s živými organismy?

Jedná se zejména o nedovolený vývoz
a dovoz živých živočichů a rostlin, ale
i výrobků z nich, ke kterému nevydaly
příslušné státy vývozní a dovozní povolení.
Vývozními státy jsou nejčastěji ekonomicky
chudé země disponující obrovským přírodním
bohatstvím, jako jsou např. některé africké
státy včetně Madagaskaru, státy jižní a střední
Ameriky či státy jihovýchodní Asie. Vzhle-
dem k chudobě obyvatel, nedostatečným
a často nedodržovaným zákonům, poskytují
tyto země ideální podmínky pro vznik
ilegálního obchodu s přírodním bohatstvím.
Stále rostoucí počet obyvatel ve většině těchto
zemí způsobuje další negativní tlak na zbylá
dosud neporušená území s obrovskou druho-
vou rozmanitostí. Pro mnoho domorodých
obyvatel je lov, odchyt či sběr živých orga-
nismů a jejich následný prodej překupníkům
významným, a často také jediným, zdrojem
obživy.

Cílovými zeměmi pro pašované organismy
jsou nejčastěji ekonomicky vyspělé země jako
USA, evropské státy, Japonsko, ale také Čína.
Ilegální obchod, i přes určitá rizika, přináší
jeho aktérům obrovské zisky. Cena exemplářů
během cesty ke konečnému majiteli vzrůstá
geometrickou řadou. Např. za vzácného
papouška dostane domorodý lovec několik
dolarů, obchodník v Evropě ho však prodá
třeba i za několik tisíc dolarů. Obdobně
vzrůstá i cena výrobků ze zvířat a rostlin jako
jsou např. předměty ze slonoviny či z ebeno-
vého dřeva. Nepřekvapí proto ani fakt, že
ilegální obchod s živočichy a rostlinami je
v celosvětovém měřítku třetím nejvý-
nosnějším, hned za obchodem se zbraněmi
a drogami.

A právě obrovské zisky při prodeji byť jen
jediného exempláře při jejich nesrovnatelně
nižších cenách v zemi původu, vede často

pašeráky a překupníky k obchodování "za
každou cenu". Zvířata jsou často přepra-
vována za nelidských podmínek, namačkána
v těsných prostorách bez dostatku vzduchu
a vody. Mnoho z nich transport nepřežije.
Jediný přeživší exemplář však překupníkovi či
pašerákovi svou cenou vše vynahradí. Škoda,
která tímto bezohledným chováním vzniká na
přírodním bohatství je však nevyčíslitelná.

Co je CITES?
"Obchod je hned po ničení přirozeného

prostředí druhým nejdůležitějším faktorem
ohrožujícím přežití některých druhů" píše se
v úvodu Úmluvy o mezinárodním obchodu
ohroženými druhy volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin, tzv. CITES
(Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and
Flora), která byla podepsána v roce 1973 ve
Washingtonu v reakci na masivní rozvoj
obchodu se zvířaty a rostlinami v 60. a 70.
letech minulého století. Od r. 1973 přistoupilo
k dohodě CITES již 157 zemí světa. V České
republice vstoupil zákon o CITES v platnost
1. ledna 1993.

Účelem úmluvy CITES je postavit obchod
s ohroženými druhy živočichů a rostlin
pod společnou kontrolu všech zemí světa, aby
se zabránilo úplnému vyhubení těchto orga-
nismů. Předmětem úmluvy je v současné době
asi 5 000 druhů zvířat a 25 000 druhů rostlin.
Podle stupně ohrožení jsou rozděleny do tří
kategorií. V příloze I (CITES I) jsou vyjme-
novány druhy přímo ohrožené vyhubením.
Obchod s nimi je zcela zakázán a povoluje se
jen velmi výjimečně. CITES II zahrnuje
druhy, které mohou být ohroženy pokud
obchod nebude přísně regulován nebo druhy
snadno zaměnitelné s druhy chráněnými přílo-
hou I. Obchodování s nimi je povoleno pouze
na základě zvláštních povolení (tzv. permitů).
Druhy ohrožené pouze na území určitého státu
jsou uvedeny v příloze III (CITES III).

Proč vznikla výstava Pašovaná radost?
Stále více lidí z České republiky podniká

cesty do exotických zemí a užívají si tak krás
dříve zapovězených. Mnoho z nich si ze svých
cest přiváží suvenýry v podobě ručně vyro-
bených předmětů z přírodních surovin či
dokonce živá zvířata a rostliny. Ne všichni
si však uvědomují, že se tímto počínáním
mohou dostat do rozporu se zákonem.
Výsledkem pak může být zabavení suvenýrů
a vysoká finanční pokuta. Při převozu živých
zvířat bez patřičných povolení většina lidí
vědomě porušuje zákon, málokdo si však
připustí, že protizákonný může být i dovoz
neživých předmětů jako jsou např. lastury,
mušle, koráli, výrobky ze slonoviny či ebeno-
vého dřeva, módní doplňky z hadí nebo
krokodýlí kůže.

A právě tato neznalost a všeobecně nízké
povědomí o problematice ilegálního obchodu

s chráněnými druhy v naší zemi, přivedla
organizátory na myšlenku seznámit širokou
veřejnost s tímto závažným problémem.
Vždyť který z českých občanů není tak trochu
sběratelem, pěstitelem, chovatelem či cesto-
vatelem. Každý člověk by si měl uvědomit,
zda svou zálibou či koníčkem nepoškozuje
přírodu jiných zemí a nezpůsobuje zbytečné
utrpení bezbranným tvorům. Ano, náš papou-
šek doma v kleci je naším miláčkem, krmíme
ho a opatrujeme a on nám naši lásku opětuje
svou roztomilostí a rozmanitými projevy
přízně. Ale víme čím si musel projít než se
k nám dostal? Jaké utrpení podstupovali jeho
rodiče? Kolik jeho sourozenců cestu nepře-
žilo? Výstava Pašovaná radost odpovídá i na
tyto otázky.

Co na výstavě uvidíte?
Samotná  expozice by návš těvn íky

rozhodně neměla nudit. Nebudou zahrnováni
fakty, nebudou nuceni přelouskat stovky tabu-
lek u jednotlivých exponátů. Vše podstatné
o problematice nelegálního obchodu s ohro-
ženými druhy, o CITESu, o práci celníků
a pracovníků inspekcí životního prostředí
a spoustu dalších zajímavostí a příkladů si
mohou návštěvníci přečíst ve výstavních novi-
nách, které každý zdarma obdrží při vstupu.
Při vlastní prohlídce budou návštěvníci puto-
vat spolu s papouškem Ferdou ze zeleného
pralesa až do těsné klece. Budou svědky
Ferdova násilného odebrání z rodného prale-
sa, jeho prodání na domorodém trhu, jeho
transportu letadlem namačkaného v plastové
lahvi, až konečně skončí v obývacím pokoji
svého nového majitele, kterého však drahá
živá hračka brzy omrzí. Ferda cestou ztratí
rodiče i sourozence. Po cestě se návštěvníci
seznámí s nevybíravými praktikami lovců
a překupníků a s různými způsoby ilegálního
transportu přes hranice států, při kterých zvířa-
ta nezřídka uhynou či dojde k jejich trvalému
poškození. Výstava je též doplněna o řadu
předmětů vyrobených ze zvířat a rostlin,
jejichž dovoz a vývoz se řídí stejně přísnými
pravidly jako u živých exemplářů.

Barbora Houdková

Součástí výstavy je i domorodý trh
Foto Zdeněk Vermouzek

ČSO pořádá výstavu v Národním muzeu

V minulém čísle Ptačího světa jsme čtenáře v  informovali o výstavě s názvem Pašovaná radost, která byla v březnu zahájena v Národním
muzeu v Praze. Výstavu pořádá ČSO spolu s Českou inspekcí životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Celní správou
ČR, Ochranou fauny ČR a Národním muzeem Praha za finanční podpory britského Ministerstva pro mezinárodní rozvoj a Nadace
Partnerství. Výstava návštěvníky seznamuje s problematikou nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, které jsou
chráněny mezinárodní úmluvou CITES. Výstava potrvá až do 9. června. V dnešním příspěvku chceme čtenáře stručně seznámit
s problematikou výstavy a přetiskujeme i několik článků z výstavních novin, které obdrží každý návštěvník.

8 PTAČÍ SVĚT LÉTO 2002



Kontrola v posledních letech zásadně vzrostla
O nelegálním obchodu s chráněnými druhy

zvířat a rostlin a o způsobu jeho potírání
v České republice jsme si povídali s dr.
Ladislavem Mikem, uznávaným odborníkem
na problematiku pašování zvířat a rostlin.
Řadu let pracoval jako vedoucí oddělení
České inspekce životního prostředí, které se
zabývá prosazováním zákona o CITES.
✧ Česká inspekce životního prostředí

prosazuje v praxi dodržování úmluvy
CITES. V čem to přesně spočívá?
Spolu s ČIŽP se na prosazování podílejí

okresní (dnes již krajské) úřady, kde musí lidé
provést registraci citesového druhu a celní
orgány, které s inspekcí spolupracují při
kontrole dovozu a vývozu.
✧ V čem spočívá registrace?

Registrace je vlastně taková občanka pro
zvíře. Koupí-li člověk zvíře, které je na sezna-
mech CITES, má povinnost ho do čtrnácti dnů
zaregistrovat na okresním úřadě nebo na
místní správě chráněné krajinné oblasti. Do
registračního listu se píše, jak jsem zvíře
získal, jaký má původ, jak je označeno. Dál ho
člověk může prodávat pouze s registračním
listem. Registrace se ukázaly jako velmi
účinná zbraň proti nelegálnímu obchodu.
✧ Jakou roli má tedy ČIŽP?

Úkolem ČIŽP je kontrolní činnost. Celníci
na nás mají spojení a pokud potřebují naši
pomoc, volají. To se stává docela často. Naším
úkolem je zjistit, zda jde o citesový druh,
popřípadě ho zabavit a předat do záchytného
centra.

Podařilo se nám vybudovat systém kontro-
ly tak, aby byl operativní a akceschopný. To
je podle mě největší úspěch v prosazování
zákona o CITES. Přes den si pokrývají území
jednotlivé inspektoráty, nepřetržitě fungují
dvě centra v Brně a v Praze, která mají
povinnost vyjíždět k akutním případům. Aby
se šetřily peníze, tak ale nejdřív zjistí, jestli by
příslušný oblastní inspektor přeci jen neměl
čas. Takže když volají z Rozvadova do Prahy,
pražský inspektor kontaktuje nejdřív kolegu
z Plzně a teprve až když ten nemůže, jede tam
on. Jsme vybaveni tak, abychom mohli být
přibližně do dvou hodin na kterémkoliv místě
v republice.
✧ Kontrolujete i vnitrostátně?

Inspekce vyhodnocuje registrační listy,
vydaná povolení k dovozu a vývozu a na
základě těchto informací jsme schopni udělat
si obrázek, jaká zvířata v republice jsou.
Z informací ze zahraničí a z interpolu
přibližně víme, že by se na území České
republiky mohla pohybovat nějaká zásilka a
podle toho můžeme cíleně hledat. Díky tomu
se mimořádně zvedla úspěšnost.

Inspektoři také začali pravidelně docházet
na burzy a lidé si na to už zvykli. Vedlo to
k tomu, že se na burzách nelegální věci,
alespoň otevřeně, neprodávají. Posun od roku
1997 je naprosto zásadní. Burzy jsou totiž
příležitost, aby se tu pašeráci setkávali.
✧ Existuje u nás nelegální organizovaný

obchod?
To co se podařilo eliminovat poměrně

rychle byli dobrodruhové-pašeráci. Lidé, kteří
slyšeli nebo je napadlo, že když pojedou do
Maroka, nasbírají tam pár ještěrek, tak si cestu
zaplatí.To už dnes riskuje jen málokdo.

Ale existují skupiny lidí, kteří se živý
prodejem zvířat a ti potřebují často sehnat něco
zajímavého. Když to jde legálně, tak to dělají
legálně, když ne tak to udělají i nelegálně. Zda
je to organizované? Není to přesně to, co se

tím obvykle myslí - totiž nějaké stálé sesku-
pení lidí, kteří navzájem komunikují a mají
nějakou organizaci. Ale ti lidé to zároveň
nedělají individuálně. Na určité konkrétní věci
se spojují, mají na sebe kontakty. Jsou propo-
jení informačně i do zahraničí a podle toho,
kdo a co potřebuje, tak se spojí a dohodnou.
✧ Jak se daří vymáhat případné uložené

pokuty?
Zákon ukládá vymáhání přímo ČIŽP a

musím říci, že, i když to není 100 %, je to
daleko vyšší procento než u pokut, které
v ostatních správních řízení vymáhají finanční
úřady. Co nám chybělo, byla je trestní posti-
žitelnost pachatelů, aby závažné případy
mohla vyšetřovat policie, která má mnohem
širší pravomoce.
✧ Co je v současné době okolo CITES

největší problém?
Stále ještě není dostatečně zmapován trh

s výrobky z částí zvířat. Už se dobře ví, co tady
je živého, i které firmy je potřeba hlídat, ale
největší objemy peněz tečou právě přes zpra-
cované produkty. Teprve objevujeme ten trh a
nevíme jak je velký. Výrobky z kůže, kaviár,
t radičn í  čínská  medic ína , výrobky
z exotických dřev, to jsou hlavní oblasti, na
které by se měla kontrola zaměřit.
✧ Co byste poradil lidem, kteří někam

cestují a nechtějí mít na hranicích
problémy?
Kdo se v tom trošičku vyzná a ví, co veze,

měl by se seznámit s přílohami CITES a podí-
vat se, jestli není v konfliktu, popřípadě si včas
zajistit vývozní nebo dovozní povolení. Kdo
se v tom nevyzná, ať nebere nic o čem neví, že
je to v pořádku. Včetně suvenýrů. Například
slonovina je legální pro vnitřní trh, takže se
v afrických zemích prodává na každém rohu.
Ale toho prodejce nezajímá jestli s tím cizinec
bude mít problémy na hranicích. Jednoduše
lze doporučit nenakupovat nic, co se týká
papoušků, opic, slonoviny nebo krokodýlů
bez citesového povolení.

Myslím, že je to problém osvěty. Hodně by
mohly udělat cestovní kanceláře a letecké
společnosti, měly by třeba vydávat nějaké
informační brožury pro své zákazníky.

Ptal se Jan Bouchal

UKÁZKA  Z  VÝ STAVNÍCH  NOVIN
Příklady druhů ohrožených
mezinárodním obchodem

Amazoňan mnohobarvý (Amazona versi-
color) pochází z ostrova Santa Lucia, kde
zbývá posledních asi 400 jedinců. Přestože
nikdy nebyl povolen vývoz tohoto druhu, před
několika lety bylo několik jedinců zadrženo na
ruzyňském letišti.

Suchozemský  plž  kaména  zelená
(Papustyla pulcherrima) obývá ostrov Manus
v Tichém oceánu. Díky své překrásně zbarve-
né ulitě se stal vyhledávanou trofejí sběratelů
celého světa, díky tomu je dnes velkou
vzácností a je zapsán v Červené knize Světo-
vého svazu ochrany přírody (IUCN).

V roce 1900 žil na zemi asi 1 milion tygrů
(Panthera tigris), do současnosti přežilo jen
asi 5000 jedinců. Důvodem dramatického
poklesu je ničení přirozeného prostředí a
nadměrný lov pro ceněnou kožešinu a jiné
části těla, které jsou dosud hojně využívané
zejména v tradiční čínské medicíně.

Ara Learův (Anodorhynchus leari)  je
kriticky ohroženým druhem, v pralesích
Brazílie žije méně než 150 těchto majestátních
papoušků. Protože jsou velmi žádaní na trhu,
odchyt pro obchod se nedaří i přes přísnou
ochranu zastavit.

Kaktusy rodu Turbinicarpus z Mexika,
jsou velmi oblíbené mezi pěstiteli kaktusů.
Jsou nenáročné, odolné a pravidelně kvetou.
Většina druhů má však pouze omezený areál ,
často se vyskytují jen na několika či jednom
kopci. Nezákonný sběr pro pěstitelské účely
vyústil v jejich přímé ohrožení a dnes je
obchod s těmito druhy přísně regulován.

Z mořské želvy karety pravé (Eretmoche-
lys imbricata) se získává cenná želvovina na
výrobu obrouček brýlí, ozdobných spon a
jiných luxusních předmětů. Karety byly
hromadně vybíjeny na plážích, kam se každo-
ročně vracely klást vejce. Teprve přísná ochra-
na těchto míst zachránila karety před úplným
vyhubením.

Nosorožec jávský (Rhinoceros sondaicus)
patří k nejohroženějším savcům světa, v příro-
dě přežívá asi 50-70 jedinců. Hlavní příčinou
ubývání nosorožců je bezohledný lov pro roh,
neboť mnoho lidí dosud věří nesmyslným
tvrzením o jeho léčivých účincích, zejména o
schopnosti prášku zvyšovat mužskou potenci.
Tržní cena kilogramu nosorožčího rohu převy-
šuje cenu kilogramu zlata.

Pytláctví a likvidace původního prostředí
přivedlo na samý okraj vyhubení gorilu
horskou (Gorilla gorilla beringei). Při snaze
získat živé mládě musí pytláci zabít jeho
matku a často též další jedince z tlupy, kteří se
snaží mládě bránit.

Odchyt pro obchod je příčinou téměř
úplného vyhubení ary Spixova (Cyanopsitta
spixii), v přírodě zbývá poslední žijící samec.
Nyní se rozbíhají složité a nákladné programy
s cílem obnovit populaci z jedinců v zajetí. I
ty ale narážejí na odpor chovatelů.

Móda bot a kabelek z krokodýlí kůže se
málem stala osudnou pro aligátora amerického
(Alligator mississippiensis), největšího seve-
roamerického plaza. Dnes mu však již nehrozí
vyhubení, neboť poptávka po krokodýlí kůži
je sycena ze zvířat chovaných na farmách.

         podle podkladů AOPK ČRFoto Petr Voříšek
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Příběh zatoulané chaluhy velké
Bylo 16.září roku 1998 a příroda už dávala

jasně najevo, že léto skončilo. Stmívalo se a já
koukal z okna vysokoškolské koleje, do které-
ho se opíral studený vítr. V tom mě někdo volá
k telefonu. "Ahoj Ondro, přijeď ihned domů,
mám pro Tebe překvapení!" nadšeně mi sdělo-
val táta do telefonu. Víc mi nechtěl prozradit.
I když bylo již pozdě večer, ani na chvíli jsem
neváhal, nasedl v Praze do autobusu a vydal
se do Březnice. Věděl jsem, že kvůli nějaké
hlouposti by na mě táta takhle nenaléhal.
Celou cestu jsem se těšil a přemýšlel o tom, co
to může být. Když jsem konečně dorazil
domů, uvítal mě taťka slovy: "Ani se nezouvej,
jdeme do školy." Z toho jsem byl už úplně
zmatený a oťukával ho, ať mi alespoň naznačí,
o co jde. Poznal jsem jeho taktiku: taková věc
se nestává každý den a budu Ondru napínat do
poslední chvíle. Ve škole mě vedl na konec
dlouhé chodby vedoucí na školní hřiště. Už
zdálky jsem rozpoznával siluetu velkého ptáka
uzavřeného do prosklené místnůstky na konci
chodby. Když jsme přišli blíže, nevěřil jsem
svým očím. "To koukáš, viď?" řekl táta.
"Vždyť to je chaluha, kdes ji vzal?" ptám se
chvějícím se hlasem. On se jen usmíval
a otevřel skleněné dveře. "Stůj a nehýbej se,"
řekl. Chaluha se po chvíli uklidnila a vyběhla
otevřenými dveřmi na chodbu za hlasitého
pleskání chodidel s plovacími blánami o
dlaždičky. Neubránil jsem se smíchu. Tenhle
ptačí král severských moří najednou vypadal
v chodbě základní školy tak komicky. Prohlí-
žím si ptáka zblízka a konstatuji, že je to chalu-
ha velká (Stercorarius skua). "Nedávno jsem
o ní viděl film, taky si myslím že je to ona,"
potvrzuje mi táta. "A to není všechno, podívej
se jí pozorně na levou nohu!" Klekám si na
zem a teprve poté rozpoznávám, že chaluha
má na noze ocelový kroužek, na kterém čtu:
British Museum Natural History, London. "To
je úžasný, máme šanci se o tom ptákovi něco
dozvědět, odkud se sem dostal a tak," říkám.
Zahnali jsme chaluhu zpět do prosklené
místnosti a nechali ji odpočívat.

Cestou domů vyzpovídám taťku, kde se ve
škole chaluha vzala. Táta konečně vypráví:
"Dopoledne jsem měl důležité jednání a v tom
někdo klepe na dveře ředitelny. Vstoupili dva
malí kluci a dost zmateně mi vysvětlovali, že
včera večer na dvorku mezi slepicemi chytili
divnou káni s plovacími blánami. Nemohl
jsem se jim hned věnovat a řekl jim, ať počkají
na chodbě. V duchu jsem si říkal - co je to za
nesmysl? Po skončeném jednání jsem je
pozval do ředitelny a zeptal se jich, co že to
chytli. Jirka mi podal velkou papírovou krabi-
ci omotanou izolepou a proděravěnou mnoha
otvory a povídal: "Podívejte se sám."Odnesli

jsme ptáka v krabici do té skleněné místnosti
a opatrně vypustili. Poznal jsem, že je to
chaluha, ale nevěděl jsem přesně který druhu.
Zeptal jsem se kluků, kde toho ptáka našli."

Jirka prý nadšeně vyprávěl: "No, včera
večer nás moje mamka poslala na dvorek
zahnat slepice do kurníku. Už jsme skoro
všechny zahnali, když na mě Pepa křičel: "Ty
jo, co je tohle? Vždyť to není slepice!" Tenhle
pták pobíhal mezi slepicema a nelétal. Říkali
jsme si, že by mohl být zraněný, tak jsme se
rozhodli ho chytit. Došel jsem domů pro deku,
tu jsme na něj hodili a pak ho zavřeli do krabi-
ce. No a táta říkal ať to donesem do školy, že
si s tím budete vědět rady.

"Smál jsem se a kluky pochválil, že se
zachovali správně a vlastně udělali důležitý
krok k záchraně chaluhy," pokračoval táta.
"Prohlédl jsem ji, jestli není zraněná, ale nic
jsem nenašel. Jen trochu věšela pravé křídlo.
Pak jsem přemýšlel, čím ji nakrmit. Odpo-
ledne přinesl školník nějaké ryby a ty jsme
chaluze hned nabídli. Okamžitě se na ně vrhla
a spořádala je všechny, dohromady určitě víc
než půl kila."

Šli jsme si lehnout a já se moc těšil na zítřek
až půjdeme za Davidem, jak jsme si chaluhu
pojmenovali podle známého britského orni-
tologa Davida Attenborougha.

Ráno jsme koupili kuřecí krky. "Zkusím
nakrmit Davida z ruky" řekl táta. David se
vůbec nebál a zhltl celý krk najednou. Já pak
zkusil natáhnout ruku s krmením asi metr
a půl nad zem a čekali jsme, jestli si David pro
ně vylétne. Chtěli jsme si ověřit, že má křídla
v pořádku. Nemuseli jsme čekat dlouho, bez
větších problémů vyletoval pro nabízenou
potravu. "Co s ním dál?" ptal se mě táta. "Měli
bychom ho dát třeba do ZOO, kde se na něj
podívá veterinář a kde mu můžou poskytnout
náležitou péči. My Davida asi teď neuživíme,"
směju se když mu podávám desátý krk.

Slovo dalo slovo a asi po deseti dnech jsme
chaluhu už vezli do pražské ZOO, kde si ji
převzal pan doktor Karel Pithart. Za tu dobu
jsme si Davida už oblíbili a těžko jsme se
s ním loučili. "Tady mu bude líp," ujišťoval mě
táta. Pak už jsme se jen občas jezdili do ZOO
na Davida dívat. Když jsem se jednou zase po
delší době do ZOO dostal, ve voliéře s kolpíky
a kvakoši, kam Davida původně umístili, jsem
ho nenašel. Volal jsem panu Pithartovi a ptal
se na jeho další osud. Vysvětlil mi zmizení
chaluhy z voliéry: "Byl to takový danajský
dar, po čase se chaluha osmělila a začala
doslova tyranizovat ostatní obyvatele voliéry.
Vůbec třeba nepouštěla kvakoše k žrádlu a tak
jsme ji museli dát do separace do zadní volié-
ry." Takové chování je snadno vysvětlitelné.
Chaluha velká je mořský pták získávající
potravu všemi možnými způsoby. Mezi ně
patří i tzv. kleptoparazitismus - chaluha "otra-
vuje" jiné mořské ptáky, např. racky, tak dlou-
ho, až upustí nebo vyvrhnou jimi ulovenou
kořist, většinou rybu. Další nechvalně známou
vlastností chaluhy je to, že dokáže využít
nepozornosti rodičů a ukrást a zabít i téměř
dorostlá mláďata jiných ptáků přímo z hnízda.
Její "povaha" se tedy projevila i v zajetí.

Až v roce 2001 došlo zpětné hlášení
z Velké Británie. Stálo v něm: Chaluha velká,

kroužek HT77054, byla kroužkována jako
nevzletné mládě 20. července 1998 na Herma-
ness,  nejseverně jším c ípu souostrov í
Shetlandy v Severním moři. V Březnici
v České republice byla tedy odchycena už po
57 dnech od kroužkování.

Byl to tedy jeden z prvních letů mladé
chaluhy, který skončil takhle nešťastně. Pták
byl téměř jistě zavát vichřicí (i v Čechách
tehdy již třetí den vál velmi silný západní vítr)
do vnitrozemí, celých 1561 km od místa naro-
zení.

Hned nás napadlo pokusit se o návrat Davi-
da na Shetlandy a opětovné vypuštění do
přírody. Proč by měl strávit zbytek života
v izolaci ve voliéře? Nejprve jsme zavolali
panu Pithartovi do ZOO a on souhlasil. Pak
jsme si Davida odvezli zpět do Březnice, kde
jsme pro něj zbudovali prostornou voliéru.
Sehnali jsme kontakty a napsali e-mail adre-
sovaný Kevinu Osbornovi ze společnosti
Shetland Wildlife, ve kterém jsem mu vylíčili
celou situaci. Poprosili jsem ho, jestli by
nemohl v této věci něco podniknout. Dlouho
se Kevin neozval. Až z jeho odpovědi jsem se
dozvěděli, že se mezitím radil s odborníky.
Napsal nám: "Na vypuštění chaluhy na
Shetlandy teď bohužel není vhodná doba. Je
podzim a tito ptáci odtud již táhnou jižním
směrem podél pobřeží Atlantského oceánu.
Bude nejlepší, když chaluhu vypustíte
u nejbližšího pobřeží." Přiznám se, že tomu
jsem úplně nerozuměl, kde máme v Čechách
vzít pobřeží? Nebo se máme sebrat a odvézt
chaluhu do Španělska? Víc jsem již kvůli
zahraničn í cestě neměl  čas vyřizovat
a rozhodli jsme se ponechat si chaluhu do jara.

V zimě jsem předali chaluhu Pavlu Křížko-
vi z Ochrany fauny Votice, jehož záchrannou
stanici částečně sponzoruje Britská ambasáda.
Slíbil nám, že se pokusí využít dobrých vztahů
s touto institucí a vyřídit návrat Davida do
Skotska. Dnes je 27. března 2002 a Pavel mi
volal potěšující zprávu: "Letadlo i převzetí
chaluhy ve Skotsku zdejší ornitologickou
společností je zajištěné, teď už jen vyřizujeme
všechny formality, veterinární kontroly apod.
Velkou zásluhu na tom má Steve OConnor."
(pozn. Steve je Skot delší dobu žijící
v Čechách, spolupracuje s Ochranou Fauny
ČR).

Už je tedy téměř jisté, že David odcestuje
zpět do své vlasti. Strávil však dlouhou dobu
v zajetí a jeho návrat do přírody jistě nebude
jednoduchý. Nikdo nám nemůže zaručit, že
v přírodě obstojí a přežije. Jak mi ale Pavel
potvrdil: "I zlatá klec je jenom klec." U ptáka,
který tráví většinu času na křídlech nad širým
oceánem to platí dvojnásob.

Text a foto Ondřej Sedláček
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Do rumunské Dobrudže za zimujícími berneškami a kachnicemi
Ve dnech 9. až 18. listopadu 2001 podnikla

sedmičlenná výprava ornitologů ze všech
koutů České republiky (V. Gahura, D. Horal,
V. Mrlík, K. Šimeček, P. Štěpánek, R. Vařejka
a Z. Vondráček) výpravu dvěma osobními
auty do rumunské Dobrudže, především do
oblasti Dunajské delty a jezerního komplexu
Razelm - Sinoe. Hlavním cílem bylo pozo-
rování vzácných druhů zimujících vrubo-
zobých ptáků, zejména bernešek rudokrkých,
hus malých a kachnic bělohlavých. Na jeden
den jsme využili průvodcovských služeb orni-
tologa Eugena Petresca z Tulcei, zbytek poby-
tu jsme se pohybovali sami. Asi polovinu nocí
jsme strávili v terénu a polovinu v motelech
(v ceně zhruba 200-300 Kč / osobu a noc).

V oblasti Delty a Razelm-Sinoe zimuje
prav idelně  nejméně  20.000 bernešek
rudokrkých, maxima dosahují až k 55-60.000.
Naši expedici jsme naplánovali na dobu, kdy
by zde již zimující ptáci měli být ve značných
počtech; bohužel, v loňském roce se příchod
zimy poněkud opozdil (v době našeho pobytu
dosahovaly denní teploty někdy až 150C
a noční nikdy neklesly pod 20C) a s ním i přílet
většiny zimních hostů. Přesto jsme si nakonec
bernešek rudokrkých, tohoto světově ohro-
ženého druhu, užili dost. Do paměti se nám
vryl především ranní rozlet z jezera Agighiol,
z něhož se za svítání zvedlo asi 900-1000
těchto nádherných pestrobarevných husiček,
které jsme se brzy naučili rozlišovat od převa-
žujících hus běločelých i podle vyššího
a jednoduššího hlasu a hlavně podle zvláštní-
ho způsobu letu v typicky "špaččích" forma-
cích. Na téže lokalitě jsme pak v hejnech hus
běločelých rozlišili i dva příslušníky dalšího
světově ohroženého druhu - husy malé.
Jedním z vrcholů celé cesty pak pro nás bylo,
rovněž na Agighiolu, pozorování osmi racků
velkých (Larus ichthyaetus), s nimiž jsme se
všichni setkali poprvé v životě a na jejichž

"oslí" hýkání hned tak nezapomeneme. Díky
opožděnému příchodu zimy jsme se navíc
mohli podvakrát pokochat pohledem na
poslední pelikány bílé (deset na jezeře Sinoe a
čtyři u vesnice Plopul), jichž už většina od září
odtáhla za teplem do Afriky. Z dalších pozo-
rování bych zmínil např. hejna 90 kormoránů
malých, 150 husic liščích, 80 ostralek, 164
tenkozobců, 50 kolih nebo 80 břehoušů
černoocasých, na černomořském pobřeží pak
40 jespáků písečných nebo jednotlivé rybáky
severní a opožděné rybáky černé a bahenní.
Zajímaví ptáci se dali vidět i v polích, např.
dospělá káně bělochvostá mezi Istrií a Sinoe
nebo fantastické hejno minimálně 800
kalander zpěvných mezi Corbu a Vadu, které
se neustále "převalovalo" nízko nad polem
sem a tam a občas z něj jednotliví ptáci doslo-
va "vystřelovali" nahoru i dolů. Několikrát
jsme zahlédli dřemlíka i sokola a ve dvou
vesnicích nás potěšil sýček obecný; početný
byl chocholouš. Vrcholným zážitkem pro nás
ovšem bylo noční vytí šakalů (čerstvě hraba-
nou šakalí noru jsme pak ráno nalezli kousek
od vojenského bunkru, ve kterém jsme trávili
noc v oblasti Vadu) a také večerní pozorování
mývalovce kuního, který na mořském pobřeží
sbíral mlže. Překvapením pro nás bylo -
v takto pokročilou roční dobu - pozorování
aktivní blatnice skvrnité, a našli jsme i krunýř
želvy bahenní. Nesmím zapomenout ani na
pohostinnost lipovanského rybáře Porfeje
Ivanoviče Ivanova z kirhany Vadu, v níž
večer padly zbytky našich zásob tvrdého alko-
holu.

Za kachnicemi bělohlavými jsme se vypra-
vili na tradiční zimoviště na jezeru Techirghiol
jižně od Konstance, kde zimuje v průměru 800
a některé zimy až 1500 těchto úchvatných
středoasijských kachniček. Celé jezero má
plochu 1170 ha a jeho největší část je slaná.
Úzká kamenná hrázka ji odděluje od části

brakické a za další hrázkou je pak ještě část
sladká. Kachnice je nutno hledat na části
brakické. V době naší návštěvy se zde zdržo-
valo 109 kachnic (většina v jednom hejnu),
z toho 35 kačerů.

Při zpáteční cestě jsme se ještě krátce zasta-
vili v Maďarsku v pusztě Hortobágy. Tato
oblast je vyhlášená podzimním průtahem jeřá-
bů popelavých a od slovenských kolegů
i z internetu jsme věděli, že byl toho roku
opravdu mimořádný. Podle dostupných odha-
dů se zde letos shromáždilo nejméně 60.000
ptáků, z nichž většina nocovala na nejse-
vernějším rybníku soustavy Hortobágy
halastó - Kondás. Jeřábi se zde objevují
počátkem září, průtah vrcholí na přelomu října
a listopadu a většina jeřábů odlétá na zimoviště
v Tunisku poté, co přijdou první tvrdší mrazy
(za mírných zim zde ojediněle mohou i zimo-
vat). To byla shodou okolností právě doba naší
návštěvy - ranní teplota dosáhla -60C. Tisíce
jeřábů, které nám při ranním rozletu v neko-
nečných řetězech přelétaly přímo nad hlava-
mi, byly posledním zážitkem z naší cesty.

Výpravu do těchto poměrně snadno
dostupných a pro nás i levných oblastí mohu
každému ornitologovi vřele doporučit, a to
i v relativně neobvyklém zimním období.

David Horal

Teskná labutí píseň
Dne 22. ledna tohoto roku se krátce po

poledni v zátoce Sv. Tomáše na Maltě znena-
dání objevil sportovní člun se třemi ozbro-
jenými muži na palubě. Nedaleko břehu, kde
trávilo slunečné odpoledne několik místních
rybářů a skupinky zahraničních turistů, spusti-
li střelbu do nic netušícího vodního ptactva.
Výsledkem bylo sedm usmrcených labutí
velkých, které jsou v těchto zeměpisných
šířkách vzácnými zimujícími hosty. Střelci po
incidentu naložili několik bezvládných
ptačích těl a zmizeli v dáli. Za sebou nechali
ohromené svědky se zbylými mrtvolkami
ptáků. Přivolaná policie neváhala při zásahu
použít i armádní vrtulník, a tak byli pachatelé
zjištěni a zadrženi.

Malta je středomořský stát rozkládající se
na několika ostrovech jižním směrem od Sicí-
lie. Díky své výhodné poloze s příznivým
klimatem se stala vyhledávaným zimovištěm
a významnou zastávkou migrujících ptáků.
Společně s opeřenci hostí Malta zástupy

turistů z evropského kontinentu, kteří jezdí
obdivovat historické a přírodní krásy ostrovů.

Idylický obrázek jihoevropského letoviska
však pravidelně hyzdí zprávy o lovu ptactva.
Tato "kratochvíle" místních obyvatel je zde
silně zakořeněná, a proto i přes odpor místních
a mezinárodních organizací zabývajících se
ochranou ptáků neustále přežívá. Maltské
orgány státní správy sice pod tlakem ze zahra-
ničí přijaly příslušné předpisy, které staví lov
ohrožených druhů ptáků mimo zákon, ale jak
ukazuje praxe, chybí dostatečná kontrola
a vůle udělovat přiměřené tresty. Proto
pytláctví pokračuje i nadále a Malťané dál střílí
po všem, co má křídla. Skupiny monitorující
lov na Maltě odhadují, že zde padnou každo-
ročně za oběť lovecké vášni asi 3 milióny
opeřenců. Běžné druhy putují na místní tržiště
a vzácnější do soukromých sbírek.

Poslední, výše popsaný případ bezohledné-
ho hulvátství však zvedl mohutnou vlnu odpo-
ru z celé Evropy. Fakt, že čin byl spáchán

v turisticky atraktivní oblasti před zraky
mnoha zkoprnělých svědků, vzbudil nevoli
i v místním tisku a u oficiálních představitelů
státu. Z mnoha stran se totiž ozývají hlasy, že
bude-li ilegální střelba ptáků nadále pokra-
čovat, může to způsobit citelné oslabení
cestovního ruchu, na kterém je maltské hospo-
dářství závislé. Své politování nad smrtí labutí
vyjádřil i maltský prezident pan Guido de
Marco. Jeho prohlášení však bylo povrchní
a řádně diplomaticky zaobalené. A není divu,
neboť na jedné straně čelí mezinárodní kritice
ochránců přírody a hrozbě rozpadu cestovního
ruchu a na druhé stojí nezanedbatelné
procento voličů-lovců, které přichází o svou
tradiční zálibu. Odpovídajícím způsobem
uspokojit požadavky obou stran nelze. Bude
tedy nadmíru zajímavé sledovat, jaký osud
labutí střelce stihne. (Další názory a informace
k tématu lze najít na internetové adrese: www.
proactnow.org/maltabulletins2002)

David Rešl a Jana Svobodová

Berneška rudokrká        Kresba Juan Varela
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Již v Caracasu, 6,5 milionové metropoli
nás přivítali kondoři havranovití (Coragyps
atratus) v jejich přirozeném živlu - na
smetištích. Rovněž elegantní volavky bílé
(Egretta alba) kontrastovaly na nevzhledném
kanále mezi mrakodrapy. Pud nás však vedl
pryč z nezajímavé a nebezpečné latinskoa-
merické civilizace.

Jako první zastávku jsme zvolili proslulou
pět kilometrů dlouhou jeskyni v NP Guacharo,
útočiště asi 15 000 ex. lelků jeskynních (Stea-
tornis caripensis). Večer jsme byli svědky
jejich úžasného hromadného vylétávání do
okolních zalesněných kopců za potravou -
palmovými plody. Kromě lelků je zde možné
snadno vidět i křečíky dlouhoocasaté (Pero-
myscus leucopus), druh přizpůsobený životu
ve tmě.

Cesta pokračovala dál na východ do delty
Orinoka, území velké jako naše republika. Při
cestování stopem nebo frekventovanými spoji
autobusů jsme se nevyhnuli nástrahám rozta-
hané aglomerace podél pobřeží. Pokusy
o krádeže, smlouvání i dezorientace byly na
denním pořádku. Zážitky z delty nám ovšem
útrapy civilizace vykompenzovaly. Při plavbě
po labyrintech kanálů mezi nekonečnými
mangrovy a bažinatými pralesy jsme pozo-
rovali přeletující hejna ibisů rudých (Eudo-
cimus ruber) a anhingy americké (Anhinga
anhinga). V lagunách postávali velké volavky
jihoamerické (Ardea coccoi), nechyběly hojné
volavky rusohlavé (Bubulcus ibis), proměnli-
vé (Butorides striatus), impozantně působil
nápadný bukač tygrovaný (Tigrisoma linea-
tum). Na větvích břehů vyhlížel kořist
ohromný rybařík obojkový (Megaceryle
torquata)  a menší  ze lený  (Chloroceryle
americana). Ani početné hoaciny chocholaté
(Opisthocomus hoatzin) posedávající na
křovinách v užších kanálech nelze opome-
nout. Vydařila se i pěší nebo spíše brodící tůra
bažinným pralesem, kde nás kromě ataku-
jících moskytů a muchniček doprovázeli
přeletující tukani rudozobí (Ramphastos tuca-
nus) a arassariové černohrdlí (Pteroglossus
aracari). Vyplašili jsme slunatce nádherné
(Eurypyga helias), kukačky ani (Crotophaga
ani) a rýhozobé (C. sulcirostris). Také datel
čárkovaný (Dryocopus lineatus) se nedal
přehlédnout. Měl bych se zmínit i o pa-
poušcích - na nocoviště se slétávala velká
hejna amazoňanů pomoučených (Amazona
farinosa) a žlutočelých (A. ochrocephala), tu
a tam pokřikovaly skupinky aratingů
hnědohrdlých (Aratinga pertinax). Ze savců
jsme viděli fascinující delfínovce amazonské
zvané inie (Inia geoffrensis), které se něko-
likrát vynořily na hladině a delfíny skákavé
(Tursiops truncatus). Na stromech líně pose-
dávali vřešťani rezaví (Alouatta seniculus) a
také leguáni zelení (Iguana iguana).

Po deltě jsme nejvíce času strávili v ty-
pických jihoamerických pampách nazý-
vaných Los Llanos, v tuto dobu zcela zapla-
vených. Zamířili jsme do NP Cinaruco - Capa-
naparo, soutok dvou řek do mohutného toku
Orinoka. Na písčitých březích řeky krmili
mladí rybáci brazilští (Phaetusa simplex)
a amazonští (Sterna superciliaris). Domov
nám připomněli lovící orlovci říční (Pandion
haliaetus) a kvakoši noční (Nycticorax nycti-
corax). Hladinu řeky brázdili zajímaví zobou-
ni černí (Rhynchops niger). Při dalším tranzitu
napříč rovinatou krajinou zpestřenou pouze
soliterními stromy, jsme z autobusu koukali na
kajmany brýlové (Caiman crocodilus), až dva
metry dlouhé a želvy tereky velké (Podocne-
mys expansa) slunící se v tůních hned u silnice.
Asi nikdy nezapomeneme na noční setkání se
dvěma mladými mravenečníky velkými
(Myrmecophaga tridactyla) motající se u
silnice. Naše pozornost se soustředila na pátrá-
ní po plachých kapybarách (Hydrochoerus
hydrochaeris). Po náročném pochodu pod
sálajícím sluncem ve vedru 370C jsme našli
několik stád. Zvěř se tady vyskytuje jen
vzácně díky intenzivnímu lovu, proto jsme si
z dálky důkladně prohlédli jelínka červeného
tzv. mazamu (Mazama americana). Z brodi-
vých ptáků dominovaly volavky hvízdavé
(Syrigma sibilatrix), jenž se ozývaly typickým
voláním. Neušli nám ani plaché čáje chocho-
laté (Chauna chavaria), čápi maguari (Euxe-
nura maguari), jabiru (Jabiru mycteria) a ne-
syti lesní (Mycteria americana). Velice nás
potěšili kurlani chřástalovití (Aramus guarau-
na) sbírající měkkýše v mokřinách. Při chůzi
zamokřenou stepí před námi pobíhaly čejky
jižní (Vanellus chilensis) a kulíkovité (V.caya-
nus), vylétla i bekasina jihoamerická (Galli-
nago paraguaiae). Pestrou paletu bahňáků
doplňovali dytíci pruhovaní (Burhinus bistra-
tus), pisily karibské (Himantopus mexicana),
ostnáci jihoameričtí (Jacana jacana) a kulíci
neotropičtí (Charadrius collaris). Narazili
jsme i na hnízdící pár sov králičích (Speotyto
cunicularis). Z dravců jsme zaznamenali
karanča jižní (Polyborus plancus), ostříže
proužkované (Falco rufigularis) nebo kondo-
ra královského (Sarcorhamphus papa).

Na západě Venezuely jsme navštívili
pralesní rezervaci Ticoporo a řeku Santa
Barbara. Tyto lokality nám přinesly nové
druhy: kvakoše žlutočelého (Nyctanassa
violacea), volavku černohlavou (Pilherodius
pileatus) a orlokáni samotářskou (Harpy-
haliaetus solitarius). V Andách jsme při
výstupu na vrchol Pico Humboldt (4 950
m.n.m.) pozorovali pět druhů kolibříků ve
výšce 3 500 m.n.m., např. kolibříka zele-
nočelého (Doryfera ludoviciae) a kolibříka
oranžovohrdlého (Heliangelus mavors).

Vrubozobé zde v horách zastupovaly dva ex.
čírky žlutozobé (Anas flavirostris).

Na závěr jsme si nenechali ujít návštěvu
dvou národních parků na pobřeží Karibského
moře: NP Morrocoy zahrnuje mangrovové
zátoky, korálové útesy a přímořské laguny -
rezervaci Cuare. Zde jsou největším lákadlem
plameňáci kubánští (Phoenicopterus ruber).
Po naivní snaze je spočítat jsme jejich počet
v laguně nakonec odhadli asi na 5 000 ex. Nad
mořskými vlnami plachtili fregatky velké
(Fregata magnificiens) a pelikáni hnědí (Pele-
canus occidentalis). Zaregistrovali jsme i další
druhy - ibis bílý (Eudocimus albus), lesní
(Mesembrinibis cayennensis), volavka tří-
barvá (Hydranassa tricolor) a rybák krá-
lovský (Sterna maxima).  Okol í tohoto
přírodního skvostu ovšem není nijak vábné -
špinavé pláže, vykácené svahy a na silnicích
mnoho zajetých zvířat např. pes maikong
(Cerdocyon thous) nebo vačice opossum
(Didelphis marsupialis), což svědčí o ne-
šetrnosti většiny jihoameričanů k přírodě.

NP Henri Pittier , který je nejstarší ve Vene-
zuele (založen 13.2.1937), chrání zachovalý
zbytek horského mlžného pralesa. Neodolali
jsme nabídce výstupu na jeho nejvyšší vrchol
Pico Guacamaya (1 828 m.n.m.) s místními
ornitology. Po cestě jsme měli to štěstí
zahlédnout dva endemické druhy - rorýse
skvrnité (Cypseloides cherriei) a papoušky
červenouché (Pyrrhura hoematotis). Pěvce
zde zastupovali koloniálně hnízdící vlhovci
chocholatí (Psarocolius decumans), červe-
nohnědí (P. angustifrons) a žlutoocí (Icterus
icterus), národní pták Venezuely. Z početných
druhů tangar uvedu jen příklad tangary vavří-
nové (Tangara gyrola) nebo kropenaté (T.
guttata). Z těch nejmenších libohlásek
zlatobřichý (Euphonia xanthogaster) a střízlík
šedoprsý (Henicorhina leucophrys). Neoby-
čejná pozornost patřila arassariům modrolícím
(Aulacorhynchus sulcatus), jejichž výskyt je
omezen na provincii Aragua. Jako přikovaní
jsme stáli při pozorování orla ozdobného
(Spizaetus ornatus) a kolibříka briliantového
(Heliodoxa leadbeateri). Na vysokých stro-
mech se proháněly malpy plačtivé (Cebus
nigrivittatus) a malpy mnědé (Cebus apella).
Největší překvapení na nás čekalo dole v údolí
u řeky: dva kvesalové chocholatí (Pharo-
machrus antisianus) seděli ve stínu džungle a
nadšení vzbudil i přes cestu plazící se křovinář
sp. (Bothrops venezuelensis), jeden z nejje-
dovatějších hadů v jižní Americe.

Závěrem tedy doporučuji všem, kdo touží
poznat bohatství fauny neotropické oblasti,
navštívit právě tuto exotickou zemi a dou-
fejme, že se její krásy podaří uchovat i nadále.

Text a foto Petr Hůlka

Za ptáky do světa
V ornitologickém ráji Venezuely

Venezuela patří mezi ornitologicky nejbohatší země jižní Ameriky a to díky vlhkému
horkému klimatu a pestré rozmanitosti tropické přírody. Naším cílem bylo proniknout
hlouběji do nedotčených koutů a vyhnout se rušným turistickým zónám. Během roku 2001
jsem navštívil Venezuelu počátkem března, kdy vrcholila doba sucha a podruhé s kolegou
v listopadu na konci deštivé sezóny. Obraz vyprahlé krajiny v březnu se nám nyní naskytnul
odlišně - řeky byly rozvodněné a savany zamokřené. Rád bych tedy čtenáře seznámil
s alespoň výčtem ptačích druhů a jinými zástupci neotropické fauny, se kterou jsme se
setkávali během třítýdenního putování.
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