Personální zajištění

VÝROČNÍ
´
ZPRAVA

aktivit ČSOP Nový Jičín
Výbor organizace pracoval roku 2007 ve složení:
Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda),
Marcela Orlová (hospodářka), Naa Michálková (jednatelka), Zdeněk Sedlář, MUDr. Ludmila Máslová
(revizorka organizace).
g

2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 70/02 V NOVÉM JIČÍNĚ

Zaměstnanci: Petr Orel (vedoucí zařízení), Jan Kašinský (zástupce vedoucího), Radim Wryszcz (ošetřovatel), Marek Hanzlík (ošetřovatel na částečný pracovní úvazek) a Mgr. Petr Urban (do 31. 3. 2007),
Filip Apjar, DiS. (od 2. 4. 2007).
g

ZÁCHRANNÁ STANICE
CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
INFORMAČNÍ CENTRUM
CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI

Stálí spolupracovníci: Radim Maloušek (zajištění
provozu a další služby), Miroslav Tarča (údržba areálu,
zajištění provozu), ing. Otakar Závalský (zabezpečení odborných projektů), Miroslav Bitter (správce
webových stránek).

g

POODŘÍ
BARTOŠOVICE NA MORAVĚ

O ostrahu areálu v Bartošovicích na Moravě se
na plný úvazek opět starala naše Sára (služební pes —
leonberger), vydatně podporovaná Dášenkou.
g

TEXT VÝROČNÍ ZPRÁVY g P. OREL, J. KAŠINSKÝ, F. APJAR
ÚPRAVA g J. ŠAMAJ, GRAFICKÝ ATELIÉR EVERWIN
FOTOGRAFIE g P. OREL, J. KAŠINSKÝ, P. ČOLAS,
K. KŘUPALOVÁ, ARCHIV STANICE
TISK g TISKÁRNA GRAFICO S.R.O, OPAVA
VYDALA g ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN V KVĚTNU ROKU 2008

Základní údaje

Poděkování

o organizaci

g

Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 1980,
od počátku roku 1992 provozujeme záchrannou stanici,
od roku 2000 také centrum ekologické výchovy a od roku
2006 Informační centrum CHKO Poodří. Jsme součástí
Českého svazu ochránců přírody, nejpočetnější nevládní
ekologické organizace v České republice.
g

Sídlo organizace: Nový Jičín, Palackého 74, 741 01
Adresa zařízení: ZO ČSOP Nový Jičín —
Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy,
Bartošovice na Moravě, čp. 146, 742 54
g Identifikační číslo: 47657901
g DIČ: CZ 47657901
g Bankovní spojení: GE Money Bank,
pobočka Nový Jičín, Štefánikova 1,
číslo účtu: 163322151 / 0600
g Telefon, záznamník a fax do stanice
a centra ekologické výchovy: 556 758 675
g Mobilní telefony: služba pro provoz záchranné stanice
a CEV (po pracovní době): 723 648 759 Jan Kašinský,
služba mimo pracovní dny: 602 271 836,
vedoucí zařízení Petr Orel: 602 540 037
g E-mailové adresy: Záchranná stanice (ZS) Petr Orel:
orel@csopnj.cz Centrum ekologické výchovy (CEV)
Jan Kašinský: kasinský@csopnj.cz
g Na internetu nás najdete na adrese: www.csopnj.cz
g Počet řádných členů k 31. 12. 2007: 26
g
g

Naplňování všech odborných programů a projektů,
údržba a dostavba areálu stanice by nebyla možná bez
pochopení, úzké spolupráce, finanční participace a nezištné pomoci celé řady spolupracovníků, firem, nevládních organizací a především orgánů státní správy a samosprávy.
Touto cestou co nejupřímněji děkujeme za veškerou pomoc, přízeň, důvěru, ale i slova povzbuzení.
Petr Orel, předseda organizace

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SE SÍDLEM V OSTRAVĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
g ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÁ RADA ČESKÉHO SVAZU
OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V PRAZE g NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA — NADAČNÍ FOND HYUNDAI g
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA g ZLÍNSKÝ KRAJ SE
SÍDLEM VE ZLÍNĚ g ORBIT s.r.o. V NOVÉM JIČÍNĚ g
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA V OSTRAVĚ g MODEL OBALY,
a.s. OPAVA g AOPK — SPRÁVA CHKO POODŘÍ g AOPK
— SPRÁVA CHKO BESKYDY g ČEZ, a.s. PRAHA g NADACE PARTNERSTVÍ BRNO g MĚSTO NOVÝ JIČÍN g
NADACE VIA BONA
g

g MATTONI g MINISTERSTVO

g SDRUŽENÍ STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PAVUČINA g STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV g MĚSTO
KOPŘIVNICE g STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ g MĚSTO
HRANICE g MĚSTO BÍLOVEC g MĚSTO VALAŠSKÉ MZIŘÍČÍ g EJOT CZ s.r.o. g ZAHRADNICTVÍ KORNER,
OSTRAVA-KOBLOV

g DÁLE DĚKUJEME TĚMTO MĚSTŮM A OBCÍM:

Třinec,
Frenštát pod Radhoštěm, Suchdol nad Odrou, Hlučín,
Bohumín, Kobeřice, Vítkov, Mošnov, Klimkovice, Rybí,
Brušperk, Fulnek, Mořkov, Bolatice, Kunín, Velké Hoštice, Jeseník nad Odrou, Jindřichov, Bernartice nad Odrou, Trnávka, Velké Albrechtice, Krásná, Bohuslavice,
Baška, Raškovice, Hladké Životice, Mankovice, Kozmice, Horní Suchá, Dolní Životice, Kravaře, Petřvald,
Frýdlant nad Ostravicí, Chlebičov, Šošovice, Šilheřovice,
Albrechtice, Šenov u Nového Jičína, Příbor, Dobrá, Pražmo, Hukvaldy, Skotnice, Těrlicko, Hradec nad Moravicí,
Hodslavice, Odry, Rychvald a

g Dagmar Strakošové, R. Opíchalovi, Základní škole
kap. Jasioka, Základní škola Pohorsta, Mgr. Jozefu Bohdanovi, PharmDr. Karlu Husákovi, Vítězslavu Tomáškovi — VIGO, MUDr. Jiřině Dobešové, J. Matyášovi, M. Salajkovi, Základní škole Pustějov, Ž. Dordové, Evě Borské,
Mateřské škole Skalička, Alexandru Kočímu, Základní
škole Štramberk a Základní škole Tyršova, Frenštát p.
R., SVČ Juventus — Stanici ml. přírodovědců Karviná,
SVČ Korunka — Stanici ml. přírodovědců Ostrava-Poruba,
SVČ Juventus — Stanici ml. přírodovědců Opava, Městské policii Ostrava a Městské policii Hranice n. M.
g Děkujeme dále OÚ v Bartošovicích, Regionu Poodří,
České spořitelně a.s., MVDr. Milanu Šturmovi, ing. Vladimíru Klečkovi, Veterinárnímu asanačnímu ústavu
v Mankovicích, všem účastníkům tábora Hnutí Brontosaurus, Miloši Majdovi, ing. Janu Korňanovi, Metodu
Mackovi, LČR s.p. — Lesní správa Frenštát p.R., ing. Enricu Gombalovi a Zdeňku Švidrnochovi.

Záchrana zraněných
či jinak hendikepovaných

volně žijících
živočichů
g Jde o jeden ze základních projektů naší organizace.
Tento program nechápeme jako ochranářskou práci, která zásadním způsobem ovlivňuje zachování a udržení
biodiverzity v naší přírodě. Z našeho pohledu jde hlavně
a především o etický a humánní přístup, o naši snahu
alespoň částečně odčinit ty antropogenní vlivy, které negativně ovlivňují životy zvířat. V mnoha případech pro
ně znamenají nesmírná utrpení a strádání, způsobují jejich přímé ohrožení, úrazy, onemocnění.

Územní působnost našeho zařízení je dána dohodou
v rámci tzv. Národní sítě záchranných stanic, fungující
pod patronací Českého svazu ochránců přírody. Dle této
dohody zajišujeme komplexní péči o zraněné volně žijící
živočichy na převážné většině Moravskoslezského kraje
(mimo Rýmařova a Bruntálu). Dále je to Zlínský kraj, a to
správní území pověřených úřadů Bystřice pod Hostýnem,
Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Z Olomouckého kraje jsou to Hranice na Moravě a Lipník nad
Bečvou.
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Čolek velký
Obojživelníci
Želva bahenní
Želva nádherná
Gekon sp.
Ještěrka obecná
Krajta královská
Užovka hladká
Užovka obojková
Plazi — 7
Volavka popelavá
Čáp bílý
Labu velká
Kachna divoká
Čírka obecná
Ostralka štíhlá
Krahujec obecný
Jestřáb lesní
Káně lesní
Orel skalní
Moták lužní
Moták pochop
Sokol stěhovavý
Ostříž lesní
Poštolka obecná
Bažant obecný
Čejka chocholatá
Vodouš bahenní
Bekasína otavní
Racek chechtavý
Holub hřivnáč
Holub domácí
Hrdlička zahradní
Andulka vlnkovaná
Papoušek nádherný
Korela chocholatá
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1
1
1
1
1
12
1
1
3
20
3
28
43
9

10
5
44
1
2
3
1
2
187
25
4
1
1
5
6
2
2
1
1
1
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1
2
3
17
41
4
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1
2
15
12
2
5

1
2
4
1
28

1
1
1
1
2

55
2

1
2
4
2
1
1

1
1
1

3
2
1

5
4
14
1
1
2

2
11 123
23
4
1
3
2
2

Celkový
součet

Vypuštění

Úhyn,
utracení
V držení

Druh a počet

Přijato
v roce 2007
Převod
z roku 2006
Předání

Přehled příjmů
za rok 2007 dle druhů:
1
1
1
1
1
12
1
1
3
20
3
29
43
9
1
2
12
5
44
2
2
3
1
2
189
25
4
1
1
5
6
2
3
1
1
1

Sova pálená
Puštík obecný
Sýček obecný
Výr velký
Kalous ušatý
Kukačka obecná
Rorýs obecný
Ledňáček říční
Žluna šedá
Strakapoud velký
Lejsek šedý
Pěnice černohla.
Pěnice pokřovní
Drozd kvíčala
Drozd brávník
Drozd zpěvný
Kos černý
Červenka obecná
Rehek zahradní
Rehek domácí
Sýkora koňadra
Vlaštovka obecná
Jiřička obecná
Dlask tlustozobý
Zvonek zelený
Stehlík obecný
Čížek lesní
Čečetka zimní
Zvonohlík zahr.
Křivka obecná
Pěnkava obecná
Pěnkava jíkavec
Strnad obecný
Vrabec domácí
Vrabec polní
Žluva hajní
Krkavec velký
Havran polní
Kavka obecná
Straka obecná
Sojka obecná
Ptáci — 67
Ježek západní
Ježek východní
Netopýr brvitý

10
26
2
21
2
81
3
1
6
4
4
1
1
1
4
18
1
1
2
2
3
19
2
8
3
1
2
1
3
1
2

1
2

1

2
2

2

1
12
1

8
2
1

1
14

8

1
1

14
1
51

30
3
1
4
1

2
3
4

1
1
1
3
12

1
6
1

1
2
2
3
15
2
7
3
1
2
1
3

4
1

1
2
1
21
1

1
25
1
1
3
6
5
7
1
672 18
164 36
4
1

4

1

2

1
2
5
1
3

1
4
2

1
11 261 33 385
12 98 90
4
1

11
28
2
2
23
2
81
3
1
6
4
4
1
1
1
4
18
1
1
2
2
3
19
2
8
3
1
2
1
3
1
2
1
25
1
1
3
6
5
7
1
690
200
4
1
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Netopýr ušatý
Netopýr rezavý
Netopýr večerní
Netopýr pestrý
Netopýr sp.
Zajíc polní
Veverka obecná
Ondatra pižmová
Fretka tchořovitá
Kuna skalní
Lasice kolčava
Lasice hranostaj
Jezevec lesní
Srnec evropský
Savci — 17
Celkem — 92

1
3
2
13
3
12
1
11
1
1
4
1
1
2
5
1
229 38
922 56

1
3
2
13
1
3
8
13
6
1
11
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
6
3
39 104 121 267
16 302 138 522 978
1
1

1
2
1
13
2
5
4
1

Kriticky ohrožený druh černá, silně ohrožený šedá, ohrožený zelená.

Rekapitulace příjmů
za celé období činnosti stanice
g Celkem bylo v období let 1983 až 2007 přijato 9 922
živočichů 202 druhů — z toho: obojživelníci 2 druhy,
plazi 11 druhů, ptáci 155 druhů, savci 34 druhů.
g Poprvé přijaté druhy v roce 2007: čolek velký, lasice
hranostaj, netopýr brvitý, vodouš bahenní a želva bahenní.
g Příjmy dle pověřených obcí 2007 g Bílovec 74 g Bohumín 10 g Bystřice pod Hostýnem 3 g Český Těšín 11
g Frenštát pod Radhoštěm 24 g Frýdek-Místek 87 g
Frýdlant nad Ostravicí 12 g Havířov 24 g Hlučín 12 g Hranice na Moravě 24 g Jablunkov 4 g Karviná 38 g Kopřivnice 62 g Kravaře 5 g Krnov 7 g Kroměříž 5 g Lipník
nad Bečvou 4 g Nový Jičín 146 g Odry 10 g Opava 43
g Orlová 7 g Ostrava 272 g Přerov 2 g Rožnov pod Radhoštěm 15 g Třinec 7 g Valašské Meziříčí 23 g Vítkov 8
g Vsetín 19 g ostatní 20
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Graf příjmů z jednotlivých krajů

Moravskoslezský kraj / 869

Olomoucký kraj / 31
Ostatní / 13

Zlínský jraj / 65

Bartošovice

Mapka územní
působnosti stanice

Regionální záchranné
programy
vybraných ohrožených druhů
Naplňování těchto projektů je především motivováno
snahou o obnovu a posílení populací vybraných druhů
z kategorií kriticky a silně ohrožených druhů živočichů.
Snažíme se klást důraz na komplexnost programů a vzájemnou provázanost jejich jednotlivých částí, jako jsou
monitoring, ochrana hnízdních biotopů a hnízdiš samotných, vytváření nových hnízdních možností (budky,
hnízdní podložky apod.), záchranné transfery, odchov
v zajetí, následné vypouštění mlá at a eliminace negativních jevů přímo ohrožujících jedince nebo celé populace.
g

(Tyto alba)

Sova pálená

Regionální záchranný program
g Tento projekt je řešen v úzké spolupráci se Správou
Chráněné krajinné oblasti Poodří. V rámci projektu probíhal monitoring na území okresů Nový Jičín a Frýdek-Místek, podrobně pak na území CHKO Poodří. Na území
tohoto chráněného území a v jeho okolí hnízdilo v uplynulém roce minimálně 11 párů sov pálených. To je poměrně výrazné posílení hnízdní populace této nádherné
sovy.

6
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Na území CHKO Poodří bylo v uplynulém roce vypuštěno 32 mlá at sovy pálené, 20 bylo z vlastního chovu,
9 převzato z odchovu ZOO Ostrava a 3 ze ZOO Olomouc.
Tato mlá ata byla po přibližně čtyřtýdenní přípravě v rozletové voliéře vypuštěna na vybraných lokalitách ve skupinkách 4 až 6 mlá at. Mlá ata jsou označena kroužky
Národního muzea v Praze. O tom, že tito vypuštění ptáci
bez problémů přežívají a hnízdí, svědčí mimo jiné další
zpětná hlášení.
Například sova vypuštěná roku 2000 ve Vražném, byla
nalezena usmrcena autem na podzim roku 2006 v Nové
Horce. Je zcela jednoznačné, že populaci sov pálených
v daném regionu významně pozitivně ovlivnila v pořadí
již druhá mírná zima a již druhý rok je také na vzestupu
stav hrabošů polních a dalších drobných zemních hlodavců.

(Athene noctua)

Sýček obecný

Regionální záchranný program
Také tento projekt je řešen ve spolupráci se Správou
CHKO Poodří se sídlem ve Studénce. Projekt je realizován již od roku 2000. Sýček obecný je bezesporu naším
nejvíce ohroženým druhem sov. V jarních měsících probíhal monitoring v terénu (s pomocí akustické nahrávky).
Tento monitoring prokázal výskyt v k.ú. Kunín, Bartošovice, Libhoš, Sedlnice a Košatka-Petřvaldík. Tedy pouze

g
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na lokalitách nebo v jejich blízkosti, kde již od r. 2000
probíhá repatriace odchovaných mlá at. V květnu pak
proběhla kontrola všech 72 budek vyvěšených na území
Chráněné krajinné oblasti Poodří. Sýček neobsadil žádnou z těchto budek, nebyly nalezeny ani žádné pobytové
znaky. Část budek je obsazena pěvci, veverkami či hmyzem. V letošním roce bylo na území CHKO Poodří vypuštěno 20 mlá at, z toho 16 odchovaných v našem zařízení. Zbývající mlá ata pocházejí z odchovů ZOO Ostrava a ZOO Plzeň.
Přirozené vyhnízdění se nepodařilo prokázat, předpokládáme však možné hnízdění na k.ú. Bartošovic a Kunína. Vycházíme z poměrně častých pozorování a z několika zpráv, které však nebylo možno operativně prověřit. Bohužel se projevuje mimořádně nepříznivý vliv
automobilové dopravy. Sýček přeletuje zpravidla nízko
nad zemí a riziko střetu s autem je zde mimořádně vysoké. Z 20 mlá at vypuštěných roku 2007 byla dvě nalezena po střetu s autem mrtvá a jedno mládě vážně poraněno. Podobná zjištění máme i v předchozích letech.
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Sokolí samec s uraženým levým křídlem,
o které přišel po nárazu do drátů elektrického vedení.

Raroh velký
(Falco peregrinus) a sokol stěhovavý
(Falco cherrug)

Monitoring a praktická ochrana
na území Moravskoslezského kraje v roce 2007
g Největší pozornost byla stejně jako v minulých letech
zaměřena na jediný známý hnízdící pár rarohů velkých
na severní Moravě v Osoblažském výběžku. Na této lokalitě hnízdní rarozi na umělé hnízdní podložce z roku
1996, na které je prováděna pravidelná údržba a doplňování výstelky. V roce 2007 zde byla úspěšně vyvedena tři mlá ata.
Hnízdění sokolů mimo „tradiční“ lokality v Jeseníkách
(tři hnízda) nebylo na území našeho kraje zjištěno. Pozornost byla tedy zaměřena na monitoring všech vyskytujících se jedinců. Například v průběhu srpna byli sokoli několikrát pozorováni v k.ú. Hodslavic, Hostašovic
a v Novém Jičíně.
Výroční zpráva za rok 2007
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Orel skalní (Aquila chrysaetos)

Návrat orla skalního
do Moravskoslezských Beskyd v roce 2007
g Příprava projektu byla zahájena v polovině 90. let minulého století, mimo jiné byla zjišována všechna historická data o výskytu a hnízdění orla skalního na území
České republiky a připraveny podklady pro vypracování
záchranného programu.
Předmětem projektu je obnovení hnízdní populace orla
skalního v Beskydech, resp. v České republice. Orel skalní
v České republice hnízdil prokazatelně před 115 lety
a tato populace byla člověkem postupně zlikvidována.
Tuto skutečnost dokládá řada archivních materiálů. Orel
skalní je velmi konzervativní druh, přísně vázaný na
místo svého narození, kam se v dospělosti vrací a obsazuje uvolněné hnízdní teritorium, nebo se usadí v jeho
okrajové části. Na tom je také založena filosofie projektu.
Na vybrané lokalitě v Beskydech budou mlá ata orla
skalního vypouštěna v průběhu let 2006 až 2010, tedy
po dobu pěti let, a to každoročně čtyři, maximálně pět
mlá at získaných jako dar ze Slovenska.
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V roce 2007 byly vypuštěny tři orlí samice, a to 15. srpna. Dva dny před tím, v pondělí 13. srpna, byly orlicím
Filoméně, Gabči a Hance připevněny vysílačky. Instalaci prováděl (tak jako v roce minulém) RNDr. Lubomír
Peške, uznávaný odborník na pozemní a satelitní radiotelemetrii ptáků. Vysílačky byly opět umístěny formou
batůžku na zádech, tentokráte však nový typ, s podstatně
menší hmotností než v roce 2006. Vysílačky váží 44 g
(v roce 2006 to bylo 56 g) a měly by vysílat signál také
4 až 6 let. Samice byly také naposledy zváženy, nejstarší
Filoména vážila 3 876 g, Gabča 3 726 g a Hanka taktéž
3 726g. Všechny samice se chovaly při posledním odchytu mnohem plašeji než mlá ata v loňském roce, což
přisuzujeme především částečné změně metodiky vypouštění.
Mimo tyto úspěšně odchované a následně vypuštěné
samice byli přijati také dva samci. Bohužel samec Emil
přes velkou snahu uhynul, a to na následky vnitřního
zranění, se kterým již byl přijat a samec Evžen byl přijat
následně. Šlo o mládě, které při vichřici spadlo z hnízda
a způsobilo si mnohočetné fraktury na obou křídlech.
Mládě bylo ještě na Slovensku úspěšně operováno. Zdravotní stav Evžena, který je i nadále v rehabilitaci, je uspokojivý. V říjnu byl i několik dnů ve volném letu, ale byl
odchycen a převezen zpět do stanice. Stávající opeření
je vlivem úrazu a následné léčby trvale poškozené a pro
další posouzení možnosti vypuštění je nezbytné přepeření tzv. prstových letek.
Tak jako v roce 2006, kdy došlo k vážnému narušení
průběhu projektu (postřelení samice Anči — ta byla úspěšně znovu vypuštěna do volné přírody 10. května 2007),
tak i v roce 2007 nastal velmi nepříjemný problém se
samicí Hankou. Tato samice se nám 3. září ztratila ze signálu, který byl zachycen až 22. září na k.ú. Staré Hamry.
Po několikadenním intenzivním dohledávání byla vysílačka nalezena na okraji liščí nory. To nás zmátlo a přes
značné podezření, že je zde vysílačka jenom někým nastrčena, jsme se nakonec přiklonili k názoru, že samice
zahynula po střetu s liškou. Posléze se ukázalo, že naše
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podezření bylo na místě, samici Hanku držel v zajetí
občan ze Starých Hamrů až do 22. listopadu 2007. Samice byla odchycena 7. září 2007 a po celou dobu byla
držena v malém nevhodném prostoru. Tím došlo k atrofii
svalstva, ztloustnutí (v den převzetí Hanka vážila 5,6 kg !)
i ke zcela nežádoucí vazbě na člověka.
Pravidelný monitoring dokazuje, že všichni ostatní vypuštění orli jsou v dobré kondici a užívají si volnosti. Jejich nejvzdálenější zálet byl v roce 2007 zaznamenán ve
Vysokých Tatrách v Tiché dolině, která je vzdálena vzdušnou čarou přibližně 145 km od místa vypuštění.
V intenzivních přípravách je celá řada dalších aktivit,
které by měly dále navýšit odbornou úroveň projektu,
ale i k jeho medializaci a podpoře. Na léta 2006 a 2007
byl projekt významně podpořen Fondem
mikroprojektů v rámci Iniciativy Společenství
INTERREG IIIA Česká republika — Slovenská
republika. Partneři projektu a participující organizace: Štátná ochrana prírody SR, AOPK —
Správa CHKO Beskydy, Zoologická zahrada

12
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Ostrava, Lesy České republiky s.p. — Lesní správa
Frenštát pod Radhoštěm,
NetCentrum, s.r.o. — Aktuálně.cz, NATURA TV, Záchranná stanice v Zázrivé
a RNDr. Lubomír Peške,
externí spolupracovník —
poradce pro radiotelemetrii. Generálním partnerem projektu je od roku 2007 Mattoni. Na realizaci projektu se
dále přímo podílelo dalších pět členů organizace, čtyři
zaměstnanci a 10 studentů středních a vysokých škol.
Dosavadní průběh projektu v roce 2006 a 2007 je možno
hodnotit pozitivně, a to nejen z odborného hlediska, ale
také z hlediska mediálního i z pohledu reakce veřejnosti.

Další ochranářské
projekty a aktivity
Monitoring a ochrana motáka lužního
(Cirkus pygargus) v roce 2007
g Aktivity probíhaly tradičně v okrese Opava a také na
Novojičínsku. Většina hnízdění bylo úspěšných a obešlo
se bez zásahu člověka. Z hlediska hnízdění tohoto druhu
šlo ve sledované oblasti o nadprůměrný rok, vyvedeno
bylo 20 mlá at.

Monitoring a praktická ochrana
výra velkého (Bubo bubo)
g Sledována byla dvě hnízda, jedno hnízdění bylo neúspěšné, druhé úspěšné, vyvedena byla dvě mlá ata.
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Kontrola a údržba umělých hnízd
a budek pro kalouse ušaté
a poštolky obecné v MS kraji
V roce 2007 byla provedena kontrola 47 hnízdiš poštolek obecných (zejména budek na stožárech VN a VVN,
budek na obytných budovách) a 15 umělých hnízd pro
kalousy ušaté.
Při údržbě, která spočívala ve zpevnění hnízd a doplnění výstelky, byly jen zjištěny pobytové znaky (peří, vývržky). Jiná situace byla zjištěna u poštolek obecných,
kde vzhledem k větší potravní přizpůsobivosti (nejen
drobní zemní hlodavci, ale i hmyz, ptáci a plazi) bylo ze
47 kontrolovaných hnízd a budek v okresech OP, OV, FM
a NJ obsazeno 39. Na sídlištích v Ostravě-Porubě byla
nevyhovující hnízda v truhlících a květinách na oknech
a balkonech nahrazena kvalitními, na míru vyrobenými
budkami (roku 2007 to bylo pět budek). Další dvě budky
byly instalovány ve Vsetíně. Do nich byla úspěšně přesunuta mlá ata z hnízd v okapu.

g
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Ornitologické zajímavosti
a další ochranářské aktivity
g Bylo prokázáno a zdokumentováno historicky první
úspěšné vyhnízdění rybáka bahenního v České republice
(Přírodní rezervace Štěpán).
g Prokázáno bylo také první vyhnízdění morčáků velkých na řece Opavě.
g Vyrobeno a distribuováno bylo okolo 180 budek, především pro sýkory a 40 krmítek pro pěvce. Zkontrolováno bylo téměř 400 sýkorníků vyvěšených pro Lesy
České republiky v minulých letech.
g Vybudováno bylo šest tůněk pro obojživelníky v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.
g Naše organizace také aktivně přispěla k pokračování
projektu na záchranu původních tisů na Libotíně a pro
příští období bude jedním z realizátorů tohoto projektu.
g V roce 2007 se nám podařil poprvé odchov jestřábů
lesních v zajetí. Jde o deponovaný pár, který v loňském
roce úspěšně vyvedl tři mlá ata (dva samce a jednu
samici).
g Nelze zapomenout na rozsáhlé brigádnické aktivity
v areálu stanice, náročnou údržbu Naučné a vlastivědné
stezky Františka Palackého, schůzovní činnost, angažovanost v Ústřední výkonné radě Českého svazu ochránců
přírody a dalších orgánech a komisích tohoto občanského
sdružení. Z klasické spolkové činnosti pak lze uvést například vánoční večírek pro členy a příznivce, společné
výlety na kolech apod.
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Záchranné centrum
g Funkcí záchranného centra jsme pověřeni od října 1997.
V průběhu let 1997 až 2007 prošlo tímto naším zařízením přes 1 200 odebraných zvířat z nelegálního držení.
V roce 2007 bylo z podnětu státních orgánů do našeho
centra přijato celkem 13 zabavených ptáků:

Křivka obecná 3 g Stehlík obecný 3 g Čečetka zimní 2 g
Pěnkava jíkavec 2 g Čížek lesní 1 g Kalous ušatý 1 g
Káně lesní 3 g Krahujec obecný 1 g Moták pochop 1 g
Poštolka obecná 2 g Ptáci 19 g Veverka obecná — bialka 2 g Savci 2 g Celkem 21

Ekologická výchova
a osvěta
Činnost centra ekologické výchovy
g Od roku 2000 byla základem ekocentra venkovní expozice živých zvířat tvořená v současnosti 16 voliérami,
velkým „safari“ výběhem a malým výběhem pro nelétajícího orla mořského. Ve voliérách je umístěno přibližně
35 druhů zvířat, ve všech případech jde o zástupce naší
fauny, především ptáků. Všechna zvířata, která jsou zde
trvale umístěna, mají závažné trvalé následky po zraněních a úrazech, která jim neumožňují život v přírodě, nebo
se jedná o zvířata držená dlouhodobě v zajetí a změny
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v jejich chování jim neumožňují pobyt ve volné přírodě.
Jedná se zejména o dravce a sovy, dále o krkavcovité
ptáky a malé pěvce. Ve výběhu se volně pohybují čápi,
volavka a husy. Někteří ptáci se zde i úspěšně rozmnožují (jeden pár sov pálených, poštolek obecných a v loňském roce poprvé vyhnízdil i pár výrečků malých). V některých případech využíváme tyto ptáky i jako pěstouny
pro osiřelá nebo opuštěná mlá ata.
Budky a hnízdní plošiny, určené pro hnízdění některých druhů, jsou umístěny tak, aby bylo možno ptáky sledovat, nebo je víko budek opatřeno zrcadlem a návštěvníci mohou průběh hnízdění sledovat během programů.
Ke krátkodobému zpestření programů přispívají i někteří
ptáci hnízdící volně v areálu střediska. V loňském roce
to byly sýkory koňadry, sýkory modřinky a vrabci polní,
kteří obsadili zavěšené budky v areálu venkovní expozice
i areálu „Živé zahrady“ a návštěvníci mohli sledovat krmení mlá at a jiné hnízdní projevy.
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Dalším oživením byly samotářské vosy, hojně osídlující „hmyzí hotel“ a různí vodní bezobratlí ve dvou zahradních jezírkách.
Centrum ekologické výchovy nabízí celkem osm ekovýchovných programů určených pro žáky a studenty všech
stupňů škol (Živá příroda; Ptáci na poli, v lese, u vody;
Ptáci a jejich potrava; Boudo, budko, kdo v tobě přebývá; Od vajíčka k mláděti; Šelmy — zvláště velké; Člověk
a zvíře a Terénní exkurze). Tyto programy jsou vždy upraveny tak, aby odpovídaly věku žáků, kteří tyto programy
absolvují. Pro studenty Veterinární a farmaceutické univerzity jsme realizovali odvozený program „Druhová
ochrana živočichů v záchranných stanicích“ a program
„Manipulace s nebezpečnými živočichy (dravci, sovy, brodiví)“. Naše CEV je zařazeno do společného programu
středisek ekologické výchovy Pavučina a ČSOP, přičemž
tento program finančně podporuje Ministerstvo životního
prostředí.
V roce 2007 absolvovalo výukové programy splňující
podmínky zařazení do Pavučiny 5 765 žáků a studentů
všech stupňů škol, od mateřských po vysoké. Kromě toho
jsme uspořádali přednášky a besedy prezentující naši
činnost, zvláště projekt „Návrat orla skalního“ pro studenty českobudějovických středních škol a Jihočeské
univerzity.
Prezentovali jsme naši činnost v rámci akcí ke Dni Země
v Ostravě-Porubě a Třinci. Na základě smlouvy probíhala
v Ekocentru stejně jako v minulých letech individuální
praxe studentů Střední zemědělské školy v Novém Jičíně,
Střední zemědělské školy v Rožnově pod Radhoštěm, Tauferovy střední odborné školy veterinární v Kroměříži. Celkem prošlo praxí v našem zařízení 28 studentů.
Výroční zpráva za rok 2007
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Nadále spolupracujeme s OMS ČMMJ při přípravě mysliveckých adeptů. Stejně jako v předcházejících letech
jsme nabízeli komentovanou prohlídku CEV vždy ve volných dnech v 11 hodin. Dny otevřených dveří probíhaly
v rámci „Otvírání Poodří“ a „Pooderských rybářských slavností“. Tyto akce pořádala obec Bartošovice ve spolupráci s regionem Poodří.
Přestože většina návštěvníků k nám jezdí z území Moravskoslezského kraje a z krajů sousedních, přivítali jsme
i návštěvníky ze zahraničí. Celkem se všech aktivit pořádaných Ekocentrem zúčastnilo 7 800 osob. Dalších 50 exkurzí pro mateřské a základní školy a 40 interních programů o přírodě realizoval ing. Otakar Závalský, člen naší
organizace.
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Informační centrum
g Na základě zapojení naší organizace do projektu „Sí
vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR“, který je realizován v rámci programu OPRZL, vzniklo v naší stanici koncem roku 2006
nové informační centrum. Tento projekt je sponzorován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Cílem projektu bylo vytvořit sí vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech, vytvořit nová pracovní místa a zvýšit kvalifikaci pracovníků všech infocenter. Zvýšení kvalifikace mělo být zajištěno pořádáním několika 2 až 3 denních školení, která
probíhala v průběhu roku 2007. Své služby měla centra
zaměřit na dvě skupiny — místní občany, samosprávu,
zemědělce, majitele lesních pozemků a návštěvníky.
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K tomu jim měla napomoct realizace dvou projektů na
témata: tvorba vize komunity (TVK), hospodaření v krajině (HVK), práce s návštěvníky (PSN). Naše informační
centrum se zaměřilo na témata: práce s návštěvníky a hospodaření v krajině. Ve spolupráci s CHKO Poodří byla témata blíže specifikována jako: „Možnosti využití pastvy
na trvalých travních porostech v chráněné krajinné oblasti Poodří“ a „Pasti a pastičky…. nová expozice pro
návštěvníky CHKO Poodří“.
Hlavními úkoly pro rok 2007 bylo pořádaní osvětových
akcí pro širokou veřejnost, poradenská činnost v oblastech
ochrany biodiverzity a krajiny (dravci, sovy, krajové odrůdy ovocných dřevin, ochrana ptactva, péče o hendikepované živočichy, příroda CHKO Poodří) a samotná realizace obou projektů. Pro oba tyto projekty bylo základem
vytvoření záměrů, které byly v květnu 2007 schváleny
a po jejich schválení se započalo s realizací obou projektů. V průběhu dalších měsíců proběhla řada jednání
s partnery projektu, kterými jsou CHKO Poodří, Moravan
a.s., obec Bartošovice, obec Petřvald, Region Poodří, ZO
ČSOP Nový Jičín. Na konci roku 2007 byl projekt „Možnosti využití pastvy na trvalých travních porostech v chráněné krajinné oblasti Poodří“ zvětší části dokončen. Byla
vypracována odborná studii hospodaření na území
v CHKO Poodří. Projekt bude pokračovat i v roce 2008
veřejnou přednáškou a samotnou realizací hospodaření.
Projekt „Pasti a pastičky…. nová expozice pro návštěvníky CHKO Poodří“ byl ke konci roku ve fázi dokončení:
korekce textů, grafické dokončení informačních panelů
a zabudování jednotlivých exponátů do areálu stanice.
V květnu 2008 bude tato nová část expozice zpřístupněna
veřejnosti.
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Ovce Valašky
g Do programu záchrany, selekce a rozšíření chovu Valašky jsme zapojeni od roku 2000. Naše chovné stádečko
čítá sedm ovcí a jednoho berana. V roce 2007 se u nás
narodilo šest jehňat.

Sad mizejících odrůd
g Jde o trvalý projekt, započatý koncem 70. let minulého
století, kdy byl v areálu stanice založen sad. Ten se rozkládá na ploše téměř jednoho hektaru a čítá okolo 80
stromů. Zastoupeno je zde okolo 60 odrůd, především
jabloní. Také v uplynulém roce probíhala pravidelná základní údržba sadu, výchovné řezy a ošetřování stromů.
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Finanční zpráva
za rok 2007
g

Příjmy celkem:......................3.729.078,- Kč

z toho:
Účelové prostředky z krajských úřadů,
měst a obcí……....................................1.110.435,- Kč
g Prostředky prostřednictvím ČSOP.............959.438,- Kč
g Výukové programy a vedení exkurzí........167.325,- Kč
g Dary........................................................ 464.622,- Kč
g Příjmy z reklamy..................................... 100.000,- Kč
g Ostatní příjmy související
s činností organizace................................927.258,- Kč
g

g

Náklady celkem:. ...............3.203.637,- Kč

z toho:
Krmení.................................................... 248.342,- Kč
g Veterinární služby,
laboratorní rozbory, léky........................... 44.914,- Kč
g Drobný hmotný majetek.......................... 141.907,- Kč
g Spotřeba materiálu................................. 172.711,- Kč
g Energie, plyn, voda................................. 105.737,- Kč
g Opravy a údržba..................................... 203.264,- Kč
g Mzdové náklady vč. odvodů a DPP...... 1.263.597,- Kč
g Cestovné.................................................... 17.617,- Kč
g Telefon, internet, poštovné........................ 96.528,- Kč
g Účetní služby..............................................78.540,- Kč
g Pojištění objektů a strojů........................... 40.255,- Kč
g Odpisy..................................................... 142.942,- Kč
g Grafické práce a tiskoviny......................... 67.288,- Kč
g Služby spojené s odbornými projekty......258.628,- Kč
g Ostatní služby a výdaje............................321.367,- Kč
g
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