Základní organizace 70/02
Èeského svazu ochráncù
pøírody v Novém Jièínì

Výroèní
zpráva

Stanice pro záchranu
volnì ijících ivoèichù
a Støedisko ekologické výchovy
v Bartoovicích na Moravì

za rok 2003

Bartoovice
leí 13 km severovýchodnì od Nového Jièína. Nachází se
v centru Chránìné krajinné oblasti Poodøí a obec se rozkládá
v údolí Bartoovického potoka, který ústí do øeky Odry. Ves
je pøipomínána poprvé v roce 1383 a 1398. Bartoovice jsou
obcí s velkou zemìdìlskou tradicí a v souèasnosti mají pøiblinì 1500 obyvatel.
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Podìkování
Naplòování vech odborných programù a projektù, údrba
a dostavba areálu stanice by nebyla moná bez pochopení,
úzké spolupráce, finanèní participace a nezitné pomoci orgánù státní správy, samosprávy, nevládních organizací, firem,
nadací a externích spolupracovníkù.
Co nejupøímnìji dìkujeme za vekerou pomoc, pøízeò, dùvìru, ale i za slova povzbuzení. Za finanèní a materiální podporu jsme vdìèni tìmto subjektùm a jednotlivcùm:

g

MINISTERSTVU IVOTNÍHO PROSTØEDÍ v Praze
KRAJSKÉMU ÚØADU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
se sídlem v Ostravì
g MAGISTRÁTU MÌSTA OSTRAVY
g MÌSTU NOVÉMU JIÈÍNU
g KRAJSKÉMU ÚØADU ZLÍNSKÉHO KRAJE
se sídlem ve Zlínì
g
g

FIRMÌ ORBIT spol. s r.o. se sídlem v Novém Jièínì
AUTOPALU s.r.o. v Novém Jièínì
g AUTO KODA a.s. Mladá Boleslav
g SEVEROMORAVSKÉ ENERGETICE a.s. v Ostravì
g POJIOVNÌ GENERELI GROUP
g
g

DÁLE TÌMTO MÌSTÙM A OBCÍM: Havíøov, Frýdek-Místek,
Karviná, Rychvald, Vítkov, Kopøivnice, Tøinec, ilheøovice,
Frýdlant nad Ostravicí, Bystøice pod Hostýnem, Èeladná, Trojanovice, Trnávka, Moøkov, Tìkovice, Holasovice, Kunín, Horní
Suchá, Velká Polom, Frentát pod Radhotìm, Klimkovice,
tìpánkovice, Ha, Starý Jièín, Albrechtièky, Slatina, Staøíè,
Zaviice, Krásná, Nýdek a Kruberk.

g

DÌKUJEME: Pojiovnì Generali group, Èeské spoøitelnì,
a.s., Správì CHKO Poodøí se sídlem ve Studénce, Frentátské
lesní a.s., Frentát pod Radhotìm, ASOMPO, a.s. ivotice,
MVDr. Milanu turmovi, Balakomu a.s. Opava, manelùm Husákovým, Vìøe Frydrychové, Rostislavu Opíchalovi, Ing. Petru
Králíkovi, Radmile Tomákové, M. Sawkové, Alenì Trnkové,
Základní kole kpt. Jaroe v Havíøovì, Supermarketùm ALBERT
ve Frýdku-Místku a v Opavì, Veterinárnímu a asanaènímu
ústavu v Mankovicích, vem úèastníkùm týdenního tábora
Základního èlánku Brontosaurus irafa a zvlátì pak jeho
veliteli Romanu Hakenovi, Základní kole v Bartoovicích
na Moravì  vedení koly a ákùm, Miroslavu Tarèovi, Sávo
Novákovi, Miloi Majdovi, Mgr. Michalu Adamcovi, Internet
Clubu v Novém Jièínì, Ing. Vladimíru Kleèkovi, Základní organizaci ÈSOP v Odrách, Kmenu Lesní moudrosti Wabasch Ostrava.

g

Za spolupráci a pochopení velmi dìkujeme starostce Bartoovic MVDr. Kateøinì Køenkové a Regionu Poodøí, manaeru
tohoto svazku obcí Ing. Oldøichu Usvaldovi.

Ústøední výkonné radì Èeského svazu ochráncù pøírody
v Praze
g Sdruení støedisek ekologické výchovy Pavuèina
g

Nový Jicín
¡
¡
Mesto

g vzniklo pravdìpodobnì v 80. letech 13. století. V souèasné
dobì patøí mezi nejvýznamnìjí hospodáøská, správní, politická a kulturní centra Moravskoslezského kraje. Z hlediska
historického a architektonického je v mìstì nejcennìjí a jedineèné uchované historické jádro, které bylo v roce 1967 vyhláeno mìstskou památkovou rezervací.

Ateliér
amaj

Záchrana zranìných
a jinak handicapovaných

ivoèichù

Slovo úvodem
g Uplynulý rok byl poznamenán velmi bolestivou a citelnou
ztrátou. Dne 1. bøezna 2003 nás navdy opustil zakládající
èlen, dlouholetý pøedseda a finanèní hospodáø naí novojièínské organizace pan JUDr. Petr Slovák. Tato ztráta bezesporu
poznamenala èinnost organizace, nebo Petr Slovák nebyl
jen právníkem, finanèním hospodáøem organizace, tahounem
øady akcí, ale pro nás vechny pøedevím dlouholetý a spolehlivý kamarád.

Rok 2003 byl pro nai organizaci rokem volebním, na pìt
let byl zvolen výbor organizace, který prakticky zajiuje její
chod a spolkovou èinnost.
Tak jako v minulých letech hlavní ochranáøské úsilí bylo
vìnováno naplòování odborných programù uskuteèòovaných
v naem zaøízení v Bartoovicích. Díky systematické práci se
podaøilo splnit vìtinu cílù a daøilo se stabilizovat a rozvíjet
vìtinu odborných programù. Z dùvodu nedostatku finanèních
prostøedkù byla pøeruena práce na projektu Záchranný program koroptve polní. Návtìvnost naeho zaøízení stoupla
o dalích 17 procent. Mezi tìmito návtìvníky byla také celá
øada osobností, velmi nás potìila návtìva ministra ivotního
prostøedí pana RNDr. Libora Ambrozka.
V øíjnu loòského roku tomu bylo právì 20 let od zaloení stanice v Bartoovicích (tehdy se jednalo o zaøízení Okresního
vlastivìdného muzea v Novém Jièínì a neslo název Stanice
pro záchranu dravcù a sov). Z tohoto dùvodu uvádíme ve výroèní zprávì také nìkteré statistické výsledky za celé období.
Výroèní zpráva za rok 2003
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Snad nejnároènìjí a urèitì nejménì záivná je práce spojená s finanèním zajitìním provozu záchranné stanice,
støediska ekologické výchovy a dalích odborných programù.
V této souvislosti povauji za stìejní úspìch prosazení projektu Centrum ekologického vzdìlávání, informací a druhové
ochrany pøírody do akcí podpoøených Státním fondem ivotního prostøedí.
Výroèní zpráva je vdy urèitým ohlédnutím a zhodnocením
èinnosti organizace v uplynulém roce, pøedevím pak tímto
poskytuje informace vem naim partnerùm, pøíznivcùm, sponzorùm a pøátelùm. Vìøím proto, e po proètení této zprávy si
kadý ètenáø udìlá obrázek, jak velký objem a pestrost práce
máme za sebou.
Upøímnì dìkuji vem, kteøí pøispìli k realizaci vech aktivit Èeského svazu ochráncù pøírody Nový Jièín.
Petr Orel, bøezen 2004
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g Územní pùsobnost naeho zaøízení je dána dohodou v rámci
tzv. Národní sítì stanic, fungující pod patronací Ústøední výkonné rady Èeského svazu ochráncù pøírody. V rámci této
dohody zajiujeme komplexní péèi o zranìné, èi jinak handicapované volnì ijící ivoèichy na pøeváné vìtinì Moravskoslezského kraje (mimo Rýmaøov a Bruntál), dále pak Zlínský
kraj (pouze jeho èást, tj. správní území tìchto povìøených
obcí a mìst: Bystøice pod Hostýnem, Valaské Meziøíèí, Ronov pod Radotìm a Vsetín). Z Olomouckého kraje to jsou
povìøené obce Hranice na Moravì, Lipník nad Beèvou a Prostìjov a èást Jihomoravského kraje. Díky rozvoji a zahuování
Národní sítì stanic, na kterém má svùj koordinaèní a metodický podíl také nae organizace, by se toto území mìlo do
budoucna jetì dále zmenit, nebo finanèní náklady a èasové
ztráty spojené s dopravou zvíøat nejsou únosné.
V roce 2003 jsme do naeho zaøízení z výe uvedeného území pøevzali celkem 703 ivoèichù, co je v porovnání s rokem
2002 ménì o 107 jedincù. Tato skuteènost je pøedevím dána
tím, e loòský rok byl velmi nepøíznivý pro hnízdìní a vyvádìní mláïat u vech druhù potravnì závislých na drobných
zemních hlodavcích, pøedevím na hraboi polním, jeho populace se zhroutila a podstatnì nenarostla ani v podzimních
mìsících. Smyslem a posláním záchranné stanice není samozøejmì zvyovat poèet pøíjmù, naopak pùsobit preventivnì,
tak aby byl co nejvíce minimalizován poèet tzv. zbyteèných
pøíjmù, jako je napø. pøedávání nìkterých neuváenì odebraných oputìných mláïat apod. Vyputìno do volné pøírody
pak bylo 56 procent, 6 procent zùstává v léèení i po 31. 12.
2003, s perspektivou na vyputìní. 35 % zvíøat muselo být
utraceno nebo uhynulo, zbylá procenta pak tvoøí trvale handicapovaní jedinci, kteøí jsou vyuíváni k expozièním  výukovým úèelùm, k odchovùm apod. Ji tradiènì nejvìtí procento
tvoøí mláïata  236 exempláøù (nevzletná, pøedèasnì vylétlá
nebo vysílená) . Pomìrnì velká èást pøijatých ptákù (11,41%
tj. 59 jedincù) je i nadále následkem zranìní na elektrických
sloupech a vedeních VN 22 kV. Výraznì narùstá poèet obratlovcù, pøedevím ptákù, zranìných dopravními prostøedky.
Tento relativnì prudký vzestup je logický a pøímo souvisí se
zvyující se rychlostí automobilù, ale i vlakù. Ptáci, kteøí v okolí
dopravních tepen velmi èasto vyhledávají koøist, nestaèí vèas
zareagovat a dochází tak velmi èasto k tragickým støetùm.
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Savci jsou jako v minulých letech nejpoèetnìji zastoupeni jekem západním (142 exempláøù). Mezi nejvzácnìjí pacienty
v loòském roce patøili: bukaè velký, èápi èerní, orli moøtí, raroh velký, døemlík tundrový nebo výreèci malí.
Zcela zásadní vliv na úspìnost pøi léèení naich chovancù
má pozitivní pøístup a dlouholeté praktické zkuenosti naeho veterinárního lékaøe, pana MVDr. Milana turma. Dolo
k dalímu rozvoji spolupráce s Veterinární a farmaceutickou
univerzitou v Brnì (Parazitologický ústav, Klinika chorob ptákù, plazù a drobných savcù, Ústav biologie a chorob volnì
ijících zvíøat). Trvá velmi dobrá spolupráce se ZOO v Ostravì,
Stanicí mladých turistù a pøírodovìdcù v Opavì, Stanicí mladých pøírodovìdcù v Karviné, Ostravì-Porubì a Moravskou
ornitologickou stanicí v Pøerovì. Dobrá komunikace a spolupráce je také se vemi sousedícími záchrannými stanicemi.
V rámci odborné a metodické úlohy na národní stanice jsme
pak dle potøeby pøebírali pacienty z oblastí mimo nai pùsobnost, zajiovali jsme prokolení pracovníkù stanic sdruených
v Národní síti stanic a konzultovali øadu pøípadù a záleitostí
souvisejících s fungováním a provozem tìchto zaøízení.
Aby bylo mono alespoò èásteènì sledovat osudy naich
chovancù ve volné pøírodì, bylo oznaèeno krouky Národního
muzea v Praze 109 vyputìných ptákù, mimo jiné 1 døemlík
tundrový, 1 moták luní, 1 vèelojed lesní, 42 potolek obecných a 30 sov pálených.
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Pøíjem handicapovaných
ivoèichù
dle druhù v roce 2003

V rámci záchranných transferù bylo v roce 2003 pøemístìno
z ohroených lokalit 2 400 ab nebo jejich vývojových stádií
(skokani + 2 blatnice skvrnité) a 13 uovek obojkových.
Nelze v této výroèní zprávì neuvést, e na sklonku roku
nás navdy opustili dva dominantní dravci, kteøí strávili v naem zaøízení desítky let, doslova patøili k inventáøi stanice
a pøes své trvalé handicapy patøili k nejvýznamnìjím ozdobám stanice.
Prvním z nich byl samec orla skalního zvaný Jarda. Ten
byl pøijat do péèe 27. 12. 1977 (nar. pravdìpodobnì v roce
1975), tedy v dobì kdy se o výstavbì stanice teprve zaèalo
uvaovat. Následkem postøelení brokovou zbraní mu muselo
být amputováno celé levé køídlo. Témìø nepøetritì tvoøili spoleènì se samicí Dinou (takté postøelenou v roce 1977) harmonický pár. Jako adoptivní rodièe odchovali desítky mláïat dravcù støední velikosti. Jarda byl zcela dominantním
jedincem, vzbuzoval obdiv a respekt. Jeho srdíèko dotlouklo
15. listopadu 2003, tedy ve vìku 28 let! Z pitevní zprávy zpracované Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brnì vyplývá, e ná Jarda uhynul následkem kolapsu obìhového
systému v kombinaci s vysokým vìkem.
Druhým byl samec orla køiklavého Koran, který byl pøijat do stanice 17. 2. 1988 (nar. 1976) ze Slovenska, ji jako
jedenáctiletý. I tento nádherný dravec doplatil na èlovìka
a to tak, e byl odchycen do nástrahových elez, následkem
èeho utrpìl nìkolikaèetné fraktury konèetin a byl trvale postien. Dne 3. 12. 2003 uhynul ve stáøí 27 let na selhání jater
a ledvin v dùsledku chronického procesu neinfekèního pùvodu a také v tomto pøípadì sehrál negativní roli vìk (pitevní
zpráva VaFU v Brnì).
Výroèní zpráva za rok 2003
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g Uovka obojková P1, V1 g elva nádherná P1, Pø 1 g elva
zelenavá P1, Pø1 g Volavka popelavá P3, U3 g Bukaè velký
P1, U1 g Èáp bílý P16, Pøe1, V10, U6, L1 g Èáp èerný P3,
U1, TH1, Pø1 g Labu velká P41, Pøe1, V22, U19, Pø1 g Kachna
divoká P14, V13, U1 g Orel moøský P2, TH2 g Vèelojed lesní
P2, V1, L1 g Krahujec obecný P16, V5, U7, L4 g Jestøáb
lesní P6, V4, TH1, Pø1 g Kánì lesní P49, Pøe1, V12, U34, Pø1,
L3 g Moták luní P1, V1 g Moták pochop P5, Pøe2, V4, U3
g Raroh velký P4, V3, L1 g Raroh velký x sokol Pøe1, Pø1 g
Ostøí lesní Pøe1, TH1 g Døemlík tundrový P1, V1 g Potolka obecná P107, V73, U32, L2 g Baant obecný P22, V22 g
Kulík øíèní P1, U1 g Bekasína otavní P1, V1 g Racek bouøní
P1, Pøe1, U2 g Racek chechtavý P5, V1, U 4 g Holub høivnáè
P7, V2, U5 g Hrdlièka zahradní P2, V1, U1 g Sova pálená
P1, V1 g Putík obecný P31, V13, U15, Pø1, L2 g Výr velký
P2, U1, L1 g Výreèek malý P2, L2 g Kalous uatý P13, Pøe1,
V7, U7g Rorýs obecný P74, V51, U23 g Ledòáèek øíèní P2,
V2 g luna zelená P6, V3, U3 g Strakapoud velký P2, V1, U1
g Strakapoud prostøední P2, V2 g Drozd kvíèala P1, U1 g
Drozd zpìvný P6, V3, U3 g Kos èerný P16, V11, U5 g Èervenka obecná P1, V1 g Rehek domácí P2, V1, U1 g Vlatovka
obecná P9, V7, U2 g Jiøièka obecná P5, V5 g Dlask tlustozobý
P1, TH1 g Hýl obecný P1, V1 g Pìnkava obecná P1, V1 g
Vrabec domácí P9, V8, U1 g paèek obecný P1, U1 g Krkavec
velký P1, V1 g Havran polní P1, U1 g Kavka obecná P6,
V5, U1 g Straka obecná P5, V1, U3, TH1 g Sojka obecná P3,
U1, TH1, L1 g Jeek západní P142, Pøe21, V87, U50, Pø1,
L25 g Jeek východní P13, Pøe1, V11, U1, L2 g Netopýr vodní
P1, U1 g Netopýr uatý P1, V1 g Netopýr èerný P1, V1 g
Netopýr rezavý P4, V1, U3 g Netopýr pestrý P2, V1, U1 g
Netopýr sp. P1, U1 g Zajíc polní P5, U5 g Ondatra pimová
P1, U1 g Kuna lesní P1, V1 g Kuna skalní P7, V3, U2, Pø2 g
Psík mývalovitý P1, Pø1 g Srnec evropský P6, U5, Pø1.

Celkem: P/pøijato 703; Pøe/poèet exempláøù pøevedených z loòského roku (ne trvalých handicapù) 31; V/vyputìno 408;
U/uhynulo, utraceno 260; TH/trvalý handicap v drení stanice
8; Pø/pøedáno jiné stanici, organizaci èi fyzické osobì 13;
L/dosud v léèení (zimování) s pøedpokladem vyputìní 45.
Druhy kriticky ohroené jsou vyznaèeny zelenì. Druhy silnì
ohroené jsou vyznaèeny tuènì.
6 Výroèní zpráva za rok 2003

Záchranné programy

od roku 1983

g Do záchranné stanice bylo za dvacet let pùsobnosti
pøijato celkem 6 472 ivoèichù.

Bartoovice

Od roku 1983 do 31. prosince 1991 bylo pøijato 998 exempláøù ( tj. období, kdy tuto èinnost zajiovalo Okresní vlastivìdné
muzeum a Okresní národní výbor v Novém Jièínì.
119
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150

PØIJATÉ EXEMPLÁØE
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ohroených druhù

g Realizace tìchto programù je motivována snahou o obnovu
a posílení vybraných druhù kriticky a silnì ohroených druhù
ivoèichù. Dùraz je kladen na komplexnost programù a vzájemnou provázanost jejich jednotlivých èástí, jako je monitoring  sledování vybraných druhù v terénu, ochrana hnízdních
biotopù a hnízdi, vytváøení nových hnízdních moností (budky, polobudky, umìlá hnízda a hnízdní podloky), záchranné
transfery, odchov v zajetí, vypoutìní mláïat, eliminace negativních jevù atd.

Sova pálená (Tyto alba)
Sova pálená je zaøazena podle vyhláky è. 365/ 1992 Sb.,
kterou se provádí nìkterá ustanovení zákona ÈNR è. 114/ 1992
Sb., o ochranì pøírody a krajiny, mezi silnì ohroené druhy.
Problematikou záchrany tohoto druhu se zabýváme od roku
1993. Monitoring je pøedevím soustøedìn na Novojièínsko,
Ostravsko a Frýdecko-Místecko. Kadoroènì jsou provìøována
vechna známá i potencionální hnízditì. Z témìø nulové populace na poèátku 90. let jsme mohli konstatovat, e díky aktivním ochranáøským pøístupùm je populace sov pálených
na území okresu Nový Jièín stabilizována. V roce 2001 byl
pøedpoklad 20 hnízdních párù, v roce 2002 16 obsazených
hnízdních teritorií. V roce 2003 byl zaznamenán velmi citelný pokles populace sov pálených ve sledovaném regionu,

Graf pøíjmù z jednotlivých krajù

Moravskoslezský kraj / 595

Zlínský kraj / 88

g

Ostatní / 8
Olomoucký kraj / 19

Mapka územní pùsobnosti stanice

Rekapitulace pøíjmù
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námi nebylo prokázáno ádné zahnízdìní, zjitìny byly
pouze pobytové znaky ( hlasové projevy, peøí, vývrky apod.)
v budkách a jejich okolí. Tento dramatický pokles populace
má z nejvìtí pravdìpodobností na svìdomí ji druhá, resp.
tøetí (2003/04) pomìrnì tuhá zima za sebou, doprovázena
i vysokou a trvalou snìhovou pokrývkou a ji zmiòované
totální zhroucení hraboí populace v minulém roce. Zcela
jednoznaènì se ukazuje, e tento druh je velmi citlivý na
pùsobení nepøíznivých vlivù. Zasluhuje trvalou pozornost,
nebo staèí jen relativnì málo a populace se opìt hroutí.
V roce 2003 jsme od vlastních párù odchovali celkem 22
mláïat a dalích 8 mláïat jsme pøevzali ze Zoologické zahrady v Ostravì. Vechna tato mláïata byla po náleité
pøípravì vyputìna na vybraných lokalitách v CHKO Poodøí
a v nejbliím okolí (jedna skupina byla vyputìna na zemìdìlské farmì v Libhoti ). Od roku 1994 jsme vypustili pøes
230 jedincù.

Sýèek obecný (Athene noctua)
g Také

v tomto pøípadì se jedná o silnì ohroený druh. Populace této malé sovièky je vak na tom jetì hùøe, v Èeské republice existuje pouze ostrùvkovitá populace. Nae organizace
se zabývá intenzivnìji záchranou sýèka obecného od roku
1998. Vzhledem k èasové i finanèní nároènosti projektu je
soustøedìn na území CHKO Poodøí a na její nejblií okolí.
V roce 2003 byla provedena fyzická kontrola vech 80 kusù
budek vyvìených pro sýèka obecného v minulých letech.
Zhotoveno a vyvìeno bylo dalích 20 kusù budek, a to v k.ú.
Studénka a Nová Horka. Polovina byla vyvìena na stromech

Sýèek sraený automobilem

a dalí èást na budovách. V jarním období byl prokázán
výskyt sýèkù v Bartoovicích v areálu zámeckého parku, hnízdìní vak potvrzeno nebylo. S velkou pravdìpodobností se
jedná o exempláøe námi odchované a následnì vyputìné
v k.ú. Kunína.
V uplynulém roce jsme odchovali celkem 8 mláïat sýèkù,
2 mláïata byla pøijata ze ZOO Ostrava. Z toho est mláïat
bylo pøipravováno na vyputìní spoleènì s jedním chovným
párem. Tato skupina byla následnì vyputìna v areálu zámeckého parku v Kunínì. Jedno z tìchto mláïat bylo po 14
dnech nalezeno sraené na komunikaci Nový JièínOpava,
cca 500 m od místa vyputìní. Tato tragická událost je také
potvrzením toho, e hlavnì u mladých ptákù je doprava velmi
váným negativním faktorem.
Celkem bylo námi vyputìno 24 exempláøù (od roku 2000).
Oba projekty (sova pálená, sýèek obecný) jsou øeeny ve spolupráci se Správou CHKO Poodøí se sídlem ve Studénce.

Sokol stìhovavý (Falco peregrinus)
a raroh velký (Falco cherrug)
Na záchranných programech tìchto velkých sokolovitých
dravcù participujeme v souèinnosti s Poradním sborem pro
záchranu sokola stìhovavého a raroha velkého v Èeské republice, který ustanovila Agentura ochrany pøírody a krajiny.
Oba druhy velkých sokolù jsou zaøazeny mezi kriticky ohroené taxony naí fauny. Výsledky hnízdìní v ÈR v roce 2003
byly následující: 14 párù sokola stìhovavého zahnízdilo, ale
pouze z 8 hnízd byla vyvedena mláïata, u raroha velkého
to bylo 8 párù, resp. 7 párù, z jednoho hnízda nebyla vyvedena mláïata.

g
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Monitoring sokola stìhovavého probíhal v celém Moravskoslezském regionu, pøedevím pak v lokalitách kde byl tento
druh pozorován v minulých letech, pøípadnì v místech, kde
dolo v minulých letech k vypoutìní mláïat sokola metodou volného letu (Nový Jièín, Ostrava). Pozorování v terénu
jsme pak zaznamenali v oblasti Poodøí (mladý samec v podzimích mìsících), nahláeno nám bylo 6 dalích pozorování,
následnì vak nepotvrzených. V rámci projektu byla provedena kontrola 12 ks budek, vyvìených pro tento druh v minulých letech na výkových budovách, ale s negativním
výsledkem. Úspìnì se podaøilo odchovat pouze jedno mládì  samce, který byl zaøazen do chovu.
Monitoring raroha velkého probíhal zhruba ve stejném rozsahu jako u pøedchozího druhu, pøedevím na území okresu
Nový Jièín. V tomto území byl zaznamenám výskyt celkem
v esti pøípadech. Zkontrolovány byly vechny v minulosti vyvìené polobudky a hnízdní ploiny, ale také s negativním
výsledkem. Velká pozornost byla vìnována také hnízditi
rarohù velkých v Moravskoslezském kraji (Závalský). Odchov
mláïat se ve stanici nepodaøil, snesená vajíèka byla neoplozená. Tak jako v pøedchozích letech (od roku 1993) byla námi
metodou volného letu vyputìna do volné pøírody dalí tøi
mláïata raroha velkého, která byla z chovu záchranné stanice
v Pavlovì. Celkem jsme ji vypustili 46 mláïat rarohù velkých.
12 Výroèní zpráva za rok 2003

Orel skalní (Aquila chrysaetos)
g Záchranný program tohoto druhu je pøipravován ji od poloviny 90. let, intenzivnì od roku 1997. V prùbìhu roku 2003
se pøedevím dopracovával vlastní záchranný program. Poslední verze tohoto programu ctí Osnovu pro zpracování záchranných programù pro zvlátì chránìné druhy ivoèichù
(AOPK, 2002) a pøebírá nìkteré praktické zkuenosti z projektu repatriace orla skalního v Irsku. Podaøilo se získat dalí
externí spolupracovníky na projektu. V jarním období bylo
opìt mnoho hodin vìnováno podrobnému monitoringu v terénu, pøedevím na území CHKO Beskydy, ale také v pøilehlých okrajových oblastech, dále v prùbìhu celého roku byly
získávány praktické zkuenosti z terénu na Slovensku (Orel,
Závalský) a v USA (Závalský). Spoleènì se Správou CHKO
Beskydy se sídlem v Ronovì byla realizována dalí øada
praktických i administrativních krokù.
Za velký úspìch povaujeme prosazení záchranného programu orla skalního v ÈR do slovenské koncepce ochrany
orla skalního na Slovensku a navázání spolupráce s realizátory obdobného projektu v Irsku.
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Záchranné centrum CITES
g Funkci Záchranného centra CITES (jmenovaného Ministerstvem ivotního prostøedí podle zákona è. 16/ 97 Sb.,
o podmínkách dovozu a vývozu volnì ijících ivoèichù
a planì rostoucích rostlin)
vykonáváme od podzimu
roku 1997. Nae centrum je
pøedevím urèeno pro exotické ptactvo a euroasijskou
faunu. V roce 2003 bylo do
Záchranného centra CITES
v Bartoovicích pøijato celkem
160 exotických ptákù.
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Dalí ochranáøské
aktivity
g Pro putíky obecné bylo zhotoveno a nainstalováno 21 budek,

které byly vyvìeny v okolí mìsta Ostravy, kde má tento druh
velmi dobré trofické podmínky. Pro sýce rousné bylo rozmístìno 9 hnízdních budek a to na lokalitách Ondøejník a Èeladná-Podolánky. Pro kalouse uaté bylo vyrobeno a vyvìeno 10 umìlých hnízd. Také v tomto pøípadì byla tato hnízda
vyvìena v okolí Ostravy. Výe zmínìné projekty zajioval
Ing. O. Závalský.
Vìnovali jsme se také údrbì biotopù pro obojivelníky.
Jednalo se pøedevím o snahu udret v období sucha vodu
v tùních, kde dochází k jejich rozmnoování (pøedevím na
k.ú. Starojická Lhota). Dále jsme zajistili vyseèení a odstranìní náletových døevin na genofondové ploe s výskytem
orchidejí na lokalitì Pod Skalkou v Novém Jièínì.
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Støedisko ekologické
výchovy

Panely s informacemi o naich aktivitách jsme mìli na akcích poøádaných ke Dni Zemì v Ostravì-Porubì ve spolupráci
se Stanicí mladých pøírodovìdcù a pøed Domem kultury Vítkovic ve spolupráci s Magistrátem mìsta Ostravy. Spolupodíleli jsme se na výstavì vìnované ptákùm, kterou v mìsíci
listopadu uspoøádalo sdruení Telepace Ostrava. Pro Sdruení
èeská ZOO jsme v rámci slavnostního vyhláení akce Odchovek roku uspoøádali informaèní pøednáku.

Ekocentrum Aquila

Pravidelný provoz Støediska ekologické výchovy (SEV) byl
zahájen v dubnu 2001. Areál støediska v souèasné dobì
disponuje v expozièní èásti 16 voliérami, velkým safari výbìhem a malým výbìhem pro nelétajícího orla moøského.
V nich je umístìno cca 25 druhù zvíøat naí fauny, vìtinou
ptákù. Vechna zvíøata, která jsou zde trvale umístìna, mají
závané trvalé následky po zranìní, která jim neumoòují
ivot v pøírodì, nebo se jedná o zvíøata drená dlouhodobì
v zajetí a zmìny v chování, ke kterým pøitom dolo, jim znemoòují ivot mimo lidskou péèi. Jedná se zejména o dravce
a sovy, dále pìt druhù krkavcovitých ptákù a malé pìvce. Ve
výbìhu se volnì pohybují èápi, volavky a husy. Nìkteøí
ptáci se zde i úspìnì rozmnoují (sova pálená, potolka
obecná) nebo je pouíváme jako pìstouny pro mláïata vypadlá z hnízd. To je pøípad kání lesních, která v loòském roce
postupnì dokrmila dvì mladé potolky, jednoho jestøába
a mladou káni lesní. Hnízda resp. budky jsou umístìny tak,
aby ptáci mìli potøebný pocit bezpeèí a návtìvníci mìli zároveò monost prùbìh hnízdìní sledovat. Takto odchovaná
mláïata mají výborné pøedpoklady pro úspìné vyputìní
do pøírody.

g
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Sad mizejících odrùd
Jde o trvalý projekt uskuteèòovaný v areálu stanice. Sad
zde byl zaloen koncem 70 let minulého století. Rozkládá se
na ploe jednoho hektaru a èítá okolo 100 stromù. Zastoupeno
je zde okolo 60 odrùd, pøedevím jabloní. Bìhem uplynulého
roku probíhala pravidelná základní údrba sadu, výchovné
øezy a oetøování stromù. Èást tìchto prací byla také zajiována dodavatelsky. Celkovì je mono konstatovat, e tvar
i vitalita stromù se nadále u vìtiny stromù zlepují. Úroda
byla tentokrát prùmìrná. Na údrbì areálu sadu má velký
podíl pan Mojmír Sobek, èlen naí organizace.

g

Støedisko ekologické výchovy je pøijato do spoleèného programu Støedisek ekologické výchovy Pavuèina a Èeského svazu
ochráncù pøírody. Tento program je finanènì podporován
Ministerstvem ivotního prostøedí. V jeho rámci v roce 2003
absolvovalo ekovýchovné programy 1 568 ákù a studentù
mateøských, základních a støedních kol a 455 studentù Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Katedry biologie
a ekologie Pøírodovìdecké fakulty Ostravské univerzity. Pøímo
ve støedisku nabízíme ná základní program: ivá pøíroda
nadosah, který mohou zájemci absolvovat v období od dubna
do konce øíjna. Dalí ètyøi programy: Ptáci na poli, v lese,
u vody; Boudo, budko, kdo v tobì pøebývá; Ptáci a jejich potrava; Od vajíèka k mládìti a elmy  zvlátì velké, vyadují
uèebnu, kterou zatím nedisponujeme a proto je nabízíme pøednostnì v zimním období.
Na základì smlouvy zabezpeèujeme v prùbìhu kolního
roku 2003/2004 individuální praxi ákù Støední zemìdìlské
koly a Støedního zemìdìlského uèilitì v Novém Jièínì, Tauferovy støední veterinární koly v Kromìøíi a Støední zemìdìlské koly v Ronovì pod Radhotìm.
Od kvìtna 2003 nabízíme ve volných dnech pro veøejnost
komentovanou prohlídku expozièní èásti støediska. Zaèátek
prohlídky byl vdy v 11 hodin. Stovky návtìvníkù proly
stanicí pøi dnech otevøených dveøí v rámci akce Otvírání
Poodøí, propagaèní akce Generali Pojiovny a.s., a ve dnech,
kdy se konal slavnostní výlov bartoovického rybníka. Pokud
pøièteme rodinné a individuální návtìvy, dojdeme k èíslu
4 200 osob v roce 2003, co je nárùst oproti roku 2001 o více
ne 30 procent. V kvìtnu probìhlo ve støedisku natáèení jednoho dílu dìtské pøírodovìdné soutìe Hra na zelenou uvádìné Èeskou televizí (viz foto).
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Pøíklady zastoupených odrùd:
Viktorie raná, Jadernièka moravská, Míeòské jaromìøièské
èeské èervené, Denise nova, Hladíkovo pøeúrodné, Car Alexandr, Kardinál íhaný, Vrovické rùové, Míeò jaromìøièská,
Hájkova mukátová reneta, Bojkovo obrovské, Bismarkovo aj.
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Ovce Valaky
V roce 2000 jsme se zapojili do záchrany, selekce a rozíøení chovu valaské ovce. V minulém roce èítalo nae stádeèko sedm kusù, jeden chovný beran a est oveèek. Narodilo
se celkem pìt jehòat. V rámci moností jsme dále vylepili
stájové podmínky tìchto hospodáøských zvíøat.

Dalí aktivity

Finanèní zpráva

naeho obèanského sdruení

g

Prostøednictvím naich èlenù aktivnì pùsobíme v samosprávných orgánech mìsta Nového Jièína (Rada a Zastupitelstvo mìsta NJ, odborné komise). Vzhledem k neujasnìným
majetkoprávním vztahùm se nepodaøilo zajistit údrbu Nauèné a vlastivìdné stezky Frantika Palackého. Stezka je naopak poznamenána dalí velkou devastací.
V rámci technických moností se dále podílíme na redukci
zdivoèelých holubù v Mìstské památkové rezervaci v Novém
Jièínì.

g

za rok 2003

g

Pøíjmy v roce 2003:
Zdanitelné pøíjmy...........................................201.471,- Kè
Granty.............................................................626.000,- Kè
Úèelové prostøedky mìst, obcí: Ostrava 100.000,- Kè; Nový
Jièín 90.000,- Kè; Karviná 10.000,- Kè; Frýdek-Místek 10.000,- Kè;
Havíøov 10.000,- Kè; ostatní mìsta a obce 70.100,- Kè.
g
g
g
g

g Pøíjmy za sluby:
g Krajský úøad Moravskoslezského kraje..........450.000,- Kè
g Krajský úøad Zlínského kraje............................50.000,- Kè
g Správa SCHKO Poodøí.......................................50.000,- Kè
g Ekologická výchova, informaèní aktivity
g

Údrba a dostavba

Pøíjmy celkem:.............................2.409.761,- Kè

v rámci SEV.....................................................158.950,- Kè
Ostatní..............................................................38.769,- Kè

g Dary:
g OrBit spol. s r.o. Nový Jièín.........,,,,,,,..............70.000,- Kè
g Autopal s.r.o Nový Jièín....................................65.000,- Kè
g Severomoravská energetika a.s. Ostrava..........40.000,- Kè
g ASOMPO a.s. ivotice........................................10.000,- Kè
g Ostatní dárci.....................................................17.727,- Kè

areálu stanice

g Údrbì a dostavbì byla vìnována velká pozornost, bohuel
rozsah a míra provedených prací vak pøímo souvisí s mnostvím finanèních prostøedkù, které mùeme na tuto èinnost
vyuít. Øada objektù (pøedevím døevìných chovatelských
zaøízení a dalí provozní budovy) mají za sebou více ne
dvacetileté fungování a jsou v nìkterých pøípadech ji na
hranici ivotnosti. Prací nejvìtího rozsahu byla pomìrnì
rozsáhlá rekonstrukce tzv. nových komor. Tato akce si vyádala nejvìtí finanèní náklady (170 000,- Kè). Provedeny
byly drobné opravy na zdìné provozní budovì stanice (izolace, oprava vnitøních omítek). Dle finanèních moností bylo
také pokraèováno v rekonstrukci centrálního objektu stanice.

g Ostatní

g
g

pøíjmy:................................................341.744,- Kè

Výdaje celkem:............................2.463.326,- Kè
Na záchranu handicap. ivoèichù:..............1.010.000,- Kè
Záchranný program sovy pálené......................45.000,- Kè
Záchranný program sýèka obecného................58.000,- Kè
Záchranný program sokola stìhovavého
a raroha velkého.............................................100.000,- Kè
Záchranný program orla skalního.....................40.000,- Kè

g Provoz støediska ekologické výchovy.............300.000,- Kè
g Údrba areálu sadu............................................5.000,- Kè
g Údrba a opravy objektù................................271.054,- Kè
g Údrba technického zaøízení............................68.325,- Kè
g Provoz záchranného centra CITES..................100.000,- Kè
g Ostatní provozní náklady a reie....................465.947,- Kè
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Základní údaje

Personální zajitìní

o organizaci

Obèanské sdruení zaloené v roce 1980, které je od roku
1992 provozovatelem Stanice pro záchranu volnì ijících ivoèichù v Bartoovicích na Moravì a od roku 2001 také støediska ekologické výchovy, které se rovnì nachází v tomto
areálu.

g

aktivit ÈSOP Nový Jièín

Výbor organizace pracoval v roce 2003 v tomto sloení:
Petr Orel (pøedseda), Ing. Ivo Mílek (místopøedseda),
Marcela Orlová (hospodáøka),
Naïa Michálková (jednatelka) a Zdenìk Sedláø

g

MUDr. Ludmila Máslová (revizorka organizace)
g Zamìstnanci: Petr Orel (vedoucí zaøízení),
Jan Kainský (zástupce vedoucího, odpovídá za provoz
støediska ekologické výchovy), Vilém ùrek (oetøovatel,
údrba), Zuzana Odvárková (oetøovatelka)

Externí spolupráce: Ing. Otakar Závalský
(spolupráce na realizaci a zpracování odborných projektù)

g

g

Civilní sluba: Richard Pospíil (ukonèena k 31. 8. 2003)

Ostraha stanice v Bartoovicích na Moravì byla zajiována Sárou (sluební leonberger)

g

Sídlo organizace: Nový Jièín, Palackého 74, PSÈ 741 01
Adresa zaøízení: ZO ÈSOP Nový Jièín  Záchranná stanice
a støedisko ekologické výchovy, Bartoovice na Moravì
èp. 146, PSÈ 742 54
g Identifikaèní èíslo: 47657901
g DIÈ: 374-47657901 (nejsme plátci DPH)
g Bankovní spojení: GE Capital Bank, poboèka Nový Jièín,
èíslo úètu: 163 322 151/0600
g Telefon, záznamník a fax do stanice
a støediska ekologické výchovy: 556 758 675
g Mobilní telefon: 723 648 759 (kontakt na slubu i mimo
pracovní dobu) 602 540 037 (vedoucí zaøízení)
g E-mailová adresa: csopnj@applet.cz
g Na internetu nás najdete na adrese:
www.csopnj.applet.cz
g Poèet øádných èlenù k 31.12.2003: 18
g
g
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JUDr. Petr SLOVÁK
(*5. èervence 1950 1. bøezna 2003)

g Petr Slovák se narodil v Ronovì
pod Radhotìm a pøestoe dlouhá
léta il v Novém Jièínì, srdce ho
vdy táhlo do rodného mìsta a do
Beskyd, které miloval. Byl zakládajícím èlenem ÈSOP, v roce 1984
se stal èlenem ÚV ÈSOP. Místopøedsedou ÚVR ÈSOP se stal v bouølivém roce 1989 a tuto funkci pak
zastával a do snìmu konaného
v roce 1997 v Kromìøíi. Po celou
tuto dobu svaz právnì zastupoval.
Mìl hlavní podíl na vypracování
prvních demokratických stanov
ÈSOP. Svým zásadovým a odváným postojem v listopadových
dnech, v dobì konání II. sjezdu ÈSOP v Praze (19.20. 11.
1989) umonil první veøejné vystoupení stávkujících studentù,
kteøí zde pøeèetli prohláení, jeho text byl následnì zahrnut
do usnesení sjezdu. Byl jedním z iniciátorù vzniku Severomoravského regionálního sdruení ÈSOP a od jeho vzniku také
jeho pøedsedou. Osm let také vykonával funkci pøedsedy naí
základní organizace ÈSOP v Novém Jièínì. Byl duí a tahounem vech spoleèenských akcí.
V posledních letech projezdil velký kus svìta a na øadu
ochranáøských a spolkových záleitostí ji nahlíel s urèitým
nadhledem.
Mìl dui a srdce velkého sportovce, sport miloval, nic dopøedu nevzdával. Tìm, kteøí jsme s ním hrávali tenis, chybí
jeho mentorování na kurtì, jeho valaský krok, kterému
jsme jen stìí staèili.
S osobností Petra Slováka odeel starostlivý otec a manel,
èlovìk, který dokonale znal své právnické øemeslo, významný
èinovník Èeského svazu ochráncù pøírody a pro nás pøedevím pøítel a kamarád.
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