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Zpráva
o spolupráci
mezi ČSO
a
E.ON, ČR, s.r.o.
za rok 2016

zpracovala Lucie Hošková
31. 1. 2017

Shrnutí:
Spolupráce České společnosti ornitologické a E.ON, Česká republika, s.r.o., pokračovala úspěšně i v roce
2016. Tak jako v roce 2015, byl i v roce 2016 E.ON, Česká republika,s.r.o. Hlavním partnerem ČSO, navíc i Hlavním partnerem konference Každý pták se počítá, pořádané Českou společností ornitologickou k 90. výročí
jejího založení.
Spolupráce mezi organizacemi probíhala v rovině odborné, v rámci níž byla dokončena a předána GISová
vrstva – prioritizace tras VN pro zabezpečení z hlediska ochrany ptáků. Neméně důležitá součást spolupráce byla ta věnující se propagaci pozorování ptáků a jejich ochrany, jakožto i vzdělávání v této oblasti.

TATO ZPRÁVA SE VĚNUJE DRUHÉ, PROPAGAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČÁSTI SPOLUPRÁCE.
Spolupráce ČSO a E.ON umožňuje ČSO rozvíjet aktivity vedoucí k rozvoji a popularizaci pozorování ptáků
(birdwatchingu). Vycházíme z předpokladu, že čím více lidí se zapojí do sledování ptactva, tím více lidí se bude
zajímat i o jeho ochranu, tato aktivizace veřejnosti je jedním z cílů ČSO, podle starého, pozapomenutého, ale
stále platného hesla Poznej a chraň. V tomto ohledu je velkým úspěchem široká oblíbenost faunistické databáze ČSO Avif.birds.cz, do které bylo vloženo již více než 1,5 mil. záznamů. V neposlední řadě se opět podařilo
zmapovat většinu čapí hnízdní populace. Do sčítání se zapojuje stále více lidí, kteří mohou nově využít i mobilní aplikaci se speciálním modulem přímo na čapí hnízda! Spolupráce v loňském roce také umožnila ČSO
výrazně zintenzivnit a zkvalitnit vzdělávací činnost a spolupráci se školami, především v rámci mezinárodního
projektu sledování příletu ptáků Jaro ožívá. Díky podpoře E.Onu vznikl vzdělávací krátký dokument Lidé, kteří
pozorují ptáky, zabývající se historií a propagací pozorování ptáků a občanské vědy.

Sledování hnízdění čápů
bílých v roce 2015
Webové stránky cap.birdlife.cz
Webové stránky vytvořené v rámci kampaně Pták roku 2014
byly plně funkční, pravidelně aktualizovány a především
veřejností využívány i v roce 2016. Došlo k jejich přejmenování
na Čapí hnízda, což je lépe komunikovatelné veřejnosti.
Velmi potěšitelné je zjištění, že návštěvnost webu i počet
spolupracovníků nadále rostou. Zintenzivnila se i propagace
v mediích i formou přímých mailů, což mělo za následek
zvýšení počtu spolupracovníků z loňských 522 na letošních 545
a v důsledku zvýšení počtu kontrolovaných hnízd o 10 %.
Projekt čapí hnízda byl prezentován i na celostátní konferenci
k 90 letům ČSO v Mikulově, pro tento účel byl vyroben
propagační banner a poster s výsledky.
Statistiky webu cap.birdlife.cz v roce 2016
a srovnání s roky 2015 a 2014
2016

2015

2014

Návštěvy

35 123

27 555

25 586

Uživatelé

13 887

15 309

12 258

Počet zobrazení

119 779

109 875

151 657

Zdroj: Google Analytics

cap.birdlife.cz

Výsledky sčítání čápů bílých
v roce 2016 (zdroj cap.birdlife.cz)
Celkem 545 spolupracovníků zkontrolovalo 1134 hnízd, tedy více než 80 %
všech čapích hnízd. Zaznamenaný počet mláďat byl 972, s průměrným
počtem vyvedených mláďat na jedno hnízdo 2,69.
Podrobný popis výsledků projektu je uveden v posteru z konference Každý
pták se počítá, Mikulov 14.–16.10. 2016 (příloha této zprávy).

Opravy čapích hnízd
V průběhu předjaří byla opravena celkem 4 čapí hnízda –
v Českém Meziříčí (okres Rychnov nad Kněžnou), Veselá (okres
Děčín), Dub (okres Prachatice) a Žďár (okres mladá Boleslav).

Putovní výstava Čápi 2014
Výstava Čápi 2014 vytvořená v roce 2014
u příležitosti kampaně Pták roku, putovala dále po ČR.
NP Podyjí

duben – květen

Dům umění Znojmo 

Vzdělávací aktivity
Spolupráce ČSO a E.ON Česká Republika, s.r.o. výrazně napomohla
rozvoji a zkvalitnění vzdělávací činnosti ČSO. Kromě již zmiňovaných
čápů jsme se soustředili zejména na českou část projektu Spring
Alive (v ČR Jaro ožívá), zaměřeného na sledování příletu stěhovavých
ptáků, a celkově na migraci včetně nebezpečí, kterým musí ptáci
na svých cestách čelit. Nadále jsme také rozvíjeli vztahy s učiteli,
jimž jsme poskytli nové vzdělávací materiály
Výsledky sezóny Jaro ožívá 2016
1480 účastníků (vzestup oproti 1293 v loňském roce)
2552 	vložených pozorování příletů stěhovavých ptáků na
www.springalive.net
45 zapojených škol
50 	nově zaregistrovaných učitelů v roce 2015
(celkem 354 registrovaných)
21× rozeslané informační emaily učitelům.
2 semináře pro učitele (Lovosice, Ústí nad Labem)
Aktivity v tomto roce byly zaměřeny na migraci a na sledování
vlaštovek a jiných ptáků v lidských sídlech, jakožto i na jejich
ochranu.
Škola v Lovosicích se pod naší supervizí zapojila do SpringTwins,
mezinárodní spolupráce s africkou školou – výměna pozorování
stěhovavých ptáků, informace o činnosti dětí apod.

Víkend pro rodiče s dětmi
V květnu 2016 jsme v jižních Čechách
(Malý Ratmírov u Jindřichova Hradce)
uspořádali tématický víkend
pro rodiny s dětmi
„Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?“
celkem 32 účastníků, z toho 16 dětí.

Určování
v přírodě

2

Ilustrace: Jan HOŠEK

Účastníci byli zábavnou formou seznámeni
s různými aspekty hnízdění ptáků.

1

mládě

3

4
1)
2)
3)
4)

tmavě modrý
až černý týl

Vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)

dospělec

Prostředí: Hnízdí v blízkosti člověka,
ve vesnicích i městech. Staví si miskovité
hnízdo uvnitř budov, nejčastěji ve stájích,
chlívcích, garážích či v zámeckých podloubích. Při sběru potravy a za tahu ji spatříme
i v otevřené krajině, často v blízkosti vodních
ploch (hromadně nocuje v rákosinách).
Výskyt v ČR: tažná (III.–IV. a IX.–X.),
pravidelně hnízdí na celém území
Stav a početnost v ČR: mírný pokles,
320–640 tis. párů

tmavě modrý
až černý
kostřec

Jiřička obecná
(Delichon urbicum)
Prostředí: Hnízdí v blízkosti člověka,
ve vesnicích i městech, v koloniích až
desítek párů. Staví si uzavřené hnízdo na
vnější stěně budov, nejčastěji v okenních
výklencích. Při sběru potravy a za tahu ji
můžeme spatřit víceméně kdekoliv.
Výskyt v ČR: tažná (IV. a IX.–X.),
pravidelně hnízdí na celém území
Stav a početnost v ČR: mírný vzestup,
600–1200 tis. párů

týl lesklý
modročerný

břicho
a podocasní
krovky bílé

Ve spolupráci s E.ON Česká Republika, s.r.o.
byl vydány propagační a vzdělávací materiál
Vlaštovky našeho okolí

krajní ocasní
pera dlouhá

kostřec bílý

úzká
dlouhá
křídla
hrdlo bílé

tmavé břicho

Rorýs obecný (Apus apus)

(náklad 10 000 ks, 4000 ČSO, 6000 E.ON).

rorýs obecný
vlaštovka obecná
jiřička obecná
břehule říční

Pozor!
Vypadám jako vlaštovka,
ale příbuzný nejsem!

Prostředí: Původně skalní druh, dnes nejčastěji hnízdí v dutinách na budovách
(větrací otvory paneláků, podstřešní prostory). Výborný letec, nikdy ho neuvidíme
sedět na drátech. Poznáme ho podle hlasitého „srí srí“, které vydává za letu.
Výskyt v ČR: tažný (IV.–VIII.), pravidelně hnízdí na celém území
Stav a početnost v ČR: pokles vlivem nešetrných rekonstrukcí domů, 60–120 tis. párů

svrchní strana
těla hnědavá

Břehule říční (Riparia riparia)
Prostředí: Hnízdí v koloniích až stovek párů v pískovnách, povrchových dolech, ve stržených říčních březích,
kde si dělá nory. Při sběru potravy a za tahu i v otevřené krajině, zejména v okolí vodních ploch (hromadná
nocoviště v rákosinách spolu s vlaštovkou obecnou).
Výskyt v ČR: tažná (IV.–V. a VIII.–IX.), hnízdí řídce v nižších polohách
Stav a početnost v ČR: v 90. letech prudký pokles,
pomalu se zastavuje, 15–30 tis. párů

hnědavý pruh
na hrudi

Rozvoj faunistické databáze
avif.birds.cz – propagace
sledování ptáků
a zaznamenávání pozorování
V propagaci pozorování a zaznamenávání ptáků do birds.cz jsme
v loňském roce zaznamenali výrazný nárůst oblíbenosti databáze
birds.cz
Počet pozorování k 31.1. 2016: 1501141 (rekordní nárůst o půl
milionu pozorování za rok). Registrováno již 5480 uživatelů
Toto obrovské množství údajů o výskytu vzácných i běžných
ptáků na českém území ukazuje, že lidé mají stále větší zájem
o přírodu kolem sebe, rádi ptáky pozorují a rádi se o své zážitky dělí
s ostatními. Jakoby mimochodem přitom vytvářejí neocenitelné
podklady pro ochranu přírody.
Faunistická databáze ČSO je příkladem občanské vědy, nového
fenoménu elektronického věku. Jednotliví pozorovatelé přispívají
díky svému koníčku k vytváření jedinečných podkladů pro
vědeckou práci i ochranu přírody. Za krátkou dobu existence
databáze jde o desítky případů, kdy data posloužila při rozhodování
státní ochraně přírody nebo byla podkladem pro vědeckou
práci. Jedním z dobře viditelných výstupů je Euro Bird Portal
(eurobirdportal.org), který slouží k vizualizaci a výzkumu výskytu
ptáků v čase a v prostoru.

birds.cz/avif

V rámci databáze Avif je realizována i průběžná výzva
veřejnosti Foťte ptáky na sloupech. Za rok 2016 bylo
vloženo 40 fotografií převážně káňat a poštolek, ale
např. i vzácné poštolky rudonohé.

Mobilní aplikace Avif Mobile
fungující na platformě Android
•

stoupá užívanost – v roce
2015 1829 záznamů v roce 2016 již
33 307 záznamů

•

Spuštění modulu „Čapí hnízda“,
umožňujícího zápis pozorování
na čapích hnízdech do faunistické
databáze ČSO.

aplikace Avif Mobile

V současnosti 378 aktuálních instalací,
cca 10 % aktivních uživatelů AVIFU
používá Avif Mobile

Film
Lidé, kteří pozorují
ptáky
E.ON podpořil vznik krátkého dokumentárního
filmu Lidé, kteří pozorují ptáky, který měl
premiéru na konferenci Každý pták se počítá.
Film se věnuje historii pozorování ptáků, vývoji
představ o ptačí migraci a celkově fenoménu
občanské vědy. Film je k dispozici na YouTube
ČSO a je plně k dispozici pro použití v rámci
Malé energetické akademie.
www.youtube.com/user/CSOBirdLife, dosud má
1 580 shlédnutí

ilustrační záběry z filmu

https://www.youtube.com/watch?v=sxA9L3s8KC8&t=3s

Konference Každý pták se počítá,
14.–16.10. Mikulov, k 90 letům ČSO
Konferenci udělil záštitu ministr životního prostředí Ing. Richard Brabec.
Celkem 242 účastníků, na webu www.birdlife.cz/konference2016
je k dispozici základní souhrn včetně odkazu na program,
pdf sborníku ke stažení a také na fotogalerii.
E.ON byl Hlavním partnerem konference.
Na konferenci byla prezentována spolupráce se společností E.On zejména
posterem Čapí hnízda a přednáškou Lukáše Viktory a Zbyňka Janošky Mapová
vrstva prioritního zabezpečení linek vysokého napětí v síti E ON Distribuce, a s
Sborník ke konferenci je ke stažení na
www.cso.cz/wpimages/video/Sbornik-konference2016.pdf
Podrobnosti viz zpráva o konferenci, předaná 3.11. 2016

Propagace
Práce s médii:
ČSO vydala 5 tiskových zpráv, kde byla uvedena podpora společnosti E.ON:
Čáp letí přes moře | 16.3.; Vydejte se zkontrolovat čapí hnízda! | 30.5.; Čápi po bouřkách | 30.5.;
Kam na výlet o prázdninách? Za čapími hnízdy! | 30.6.; Dobrovolníci v roce 2016 zkontrolovali 80 %
čapích hnízd | 15.11.

Další formy propagace
Mailingový seznam projektu Jaro ožívá – 972 kontaktů
Mailingový seznam spolupracujících učitelů – 428 kontaktů
Mailingový seznam lidí registrovaných v databázi AVIF.birds.cz – 5 480 kontaktů
Mailingový seznam členů a bývalých členů ČSO 2 600 kontaktů
Akce pro veřejnost:
zmíněné projekty a aktivity byly propagovány i na akcích pro veřejnost, zejména během
Vítání ptačího zpěvu – celkem 140 akcí po celé ČR na přelomu dubna a května; Den Země v Zábřehu (duben);
Bioslavnosti (areál firmy Pro-Bio – červenec); Ekojarmark Olomouc – květen; NGO Market Praha – květen

ú a s d č h j k l

Děkujeme, že jste byli
Hlavním partnerem ČSO
i v roce 2016!

Máte vlastní nápady na další zlepšení spolupráce? Rádi je uslyšíme!

Lucie Hošková
Česká společnost ornitologická
Te l : 6 0 2 9 7 2 3 6 8 | w w w. b i r d l i f e . c z

Česká společnost ornitologická | Na Bělidle 34 | 150 00 Praha-Smíchov
mobil: +420 602 972 368 | hoskova@birdlife.cz | www.birdlife.cz

Společně pro ptáky i pro lidi!
Ochrana, výzkum a propagace ptactva a jeho prostředí již od roku 1926
Největší organizace na ochranu ptactva v ČR
Více než 2 500 členů, 8 regionálních poboček
Výhradní Partner BirdLife International v ČR

