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O NÁS
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCÙ PŘÍRODY

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České
republice, sdružující zájemce o ochranu přírody, krajiny a o zachování čistého
životního prostředí. Zaměřuje se především na dobrovolnou práci pro přírodu. V
jeho řadách lze nalézt vynikající odborníky, vědce, profesionální i amatérské
ochránce přírody, ale především lidi, kterým není lhostejné prostředí, v němž
žijí, a kteří jsou odhodláni pro jeho zlepšení přiložit ruku k dílu.

NAŠE ORGANIZACE

22/07 základní organizace Českého svazu ochránců přírody vznikla v roce
1984. Zabývala se především prací s mládeží a pořádáním dětských táborů. Od
konce osmdesátých do konce devadesátých let přibyla ještě péče o poraněné
volně žijící živočichy, zejména dravce a sovy.
Od roku 1998 se naše základní organizace zabývá především údržbou
maloplošných chráněných území i ekologicky významných nechráněných území,
ochranou obojživelníků, dravců a sov, problematikou zemědělství, pořádáním
přednášek a besed pro školy, zájmové oddíly i veřejnost.

ČLENOVÉ V ROCE 2003

Na začátku roku 2003 měla naše organizace 10 členů: Jiřího Bohmanna,
Františka Groessla, Kateřinu Groesslovou, Mgr. Helenu Gruberovou, Věru
Kadlecovou, Bc. Hanu Krumlovou, Marii Krumlovou, MVDr. Martina Přibka, Mgr.
Lucii Šámalovou a Martu Vojtíkovou. Ke konci roku 2003 rozšířili naše řady čtyři
noví členové: Miloš Černý, Ing. Jiří Lahoda, Mgr. Pavlína Siranová a Kateřina
Triščová.
Složení výboru:
Předseda: František Groessl
Hospodář: Marta Vojtíková
Revizor: Jiří Bohmann
Člen výboru: Hana Krumlová
Kromě registrovaných členů se našich akcí účastní a naši činnost podporuje
několik dobrovolníků, kteří se pro nedostatek volného času či nechuť být v
jakékoliv organizaci nechtějí stát členy ČSOP. V Přehledu o činnosti v roce 2003
tyto nadšence označujeme slovem „nečlen“, které už se u nás vžilo. Toto
označení jsme převzali od našeho kamaráda a kolegy, který takovým
spolupracovníkům jejich spolku vystavil dokonce i průkazy nečlenů. Do takových
extrémů však nezacházíme.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali za spolupráci a podporu Ústřední výkonné radě
Českého svazu ochránců přírody, Ministerstvu životního prostředí České
republiky, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR - středisku Plzeň, Odboru
životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru životního
prostředí Městského úřadu Domažlice a Odboru životního prostředí Městského
úřadu Horšovský Týn, redakci Domažlicka, redakci Domažlického deníku,
Českému rozhlasu Plzeň, Českému rozhlasu Radiožurnál, Českému rozhlasu Praha,
Autoškole Hrabík, firmě Flabeg, Podkrušnohorskému zooparku Chomutov,
Obecnímu úřadu Pařezov, Obecnímu úřadu Otov.
Děkujeme Mgr. Janě Königsmarkové, Ing. Petru Sladkému, Ing. Lence
Pivoňkové, Ing. Romanovi Sýkorovi, Jiřímu Sladkému, Bc. Václavě Malé, Mgr.
Jaroslavu Tobiášovi, Karlovi Makoňovi, Romanovi Rozínkovi, Bc. Jaroslavu
Hruškovi, Janu Ticháčkovi, Martinu Horalovi, Zdeňkovi Vermouzkovi, Jiřímu
Hanušovi, Blance Berné, Kateřině Tvardíkové, Tomášovi Anderlemu, Josefu
Nevidzamovi, Františkovi Hrachovi a jeho přátelům, Eugenu Hutkovi, MVDr.
Přemyslu Rabasovi, Ivetě Rabasové, Daně Reinišové, Milanu Ježkovi, Václavu
Tauerovi, Jiřímu Šobrovi, RNDr. Petru Stauberovi, Marii Majerové, Martině
Gillarové, Tomáši Kobylákovi a ostatním členům ČSOP Trója, kteří se zúčastnili
pasení na Mělnickém tvrzišti, chovatelům, jenž se zapojili do projektu Accipiter,
účastníkům projektu Kuňka Anička 2003, Indimu a jeho kamarádům.
Náš dík patří i všem nečlenům: Kyselinovi - Jakubovi Neumannovi, Kláře
Neumannové, Lucii Sovové, Václavu Bollomovi, Qestovi, Lentilce, Julovi Nagymu,
Pharm.Dr. Jaroslavě Krumlové.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2003
PŘEHLED PŘÍJMŮ:
Krajský úřad Plzeňského kraje
- Obnova pruhového značení v PP a PR
- Kosení a pruhové značení v PP „Louka u Staré Huti“
a v PP „Louka u Šnajberského rybníka“
Program péče o krajinu MŽP ČR
- Likvidace náletových dřevin na Štítarském kopci
- Pastva koz a ovcí na Štítarském kopci
Městský úřad Domažlice
- Likvidace náletových dřevin na Pařezovském kopci
Program ČSOP Ochrana biodiverzity podporovaný MŽP ČR
- Projekt Accipiter
- Projekt Kuňka Anička 2003
Úroky
PŘÍJMY CELKEM

33.250,20.400,15.000,30.000,15.000,3.000,3.300,54,62
120.004,62

PŘEHLED VÝDAJŮ:
Digitální fotoaparát a příslušenství
Počítač a příslušenství
Výstava „Pozor vlci!“
Experiment Mínotauros
Odvody ÚVR ČSOP za členské příspěvky
Kurz první pomoci
Projekt Accipiter
Projekt Kuňka Anička 2003
Náklady na pastvu
Kancelářské potřeby
Poštovné
Náhradní díly a servis
Pohonné hmoty a maziva
Odvoz trávy z PP „Louka u Staré Huti“
Nátěrové hmoty
Ostatní
Poplatky za vedení účtu
VÝDAJE CELKEM

16.150,28.839,4.163,49.696,1.220,1.000,3.009,4.107,60
8.520,50
269,391,4.547,1.461,40
854,3.033,1.247,1.374,129.881,50

PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2003
KURZ PRVNÍ POMOCI

Na podzim loňského roku jsme se shodli, že by bylo vhodné osvěžit si základy
první pomoci, abychom ji dokázali v případě potřeby účinně poskytnout a svým
zásahem nezpůsobili víc škody než užitku. Informovali jsme se v domažlické
pobočce Českého červeného kříže, kde nám bylo sděleno, že kurzy pro veřejnost
již delší dobu pro nezájem neorganizují. Nakonec nám vyšla vstříc Autoškola
Hrabík v Domažlicích, kde pro nás kurz 22.2.2003 uspořádali. Zúčastnilo se jej
6 členů a 2 nečleni. Shlédli jsme krátké videozáznamy o poskytování první
pomoci v různých situacích, prakticky jsme si nacvičili umělé dýchání, nepřímou
masáž srdce, obvazování nejrůznějších poranění atd. Plánujeme opakování kurzu
během příštího roku.

VÝSTAVA A BESEDA „POZOR VLCI!“

Výstava fotografií pana Františka Hracha, jenž se dvacet let zabývá chovem a
výzkumem vlků, proběhla od 23.2. do 23.3.2003 ve vestibulu kina Čakan v
Domažlicích. Na přípravě výstavy se podílelo 6 členů a 1 nečlen. Velký dík za
úspěšnou realizaci patří vedoucímu kina panu Ticháčkovi, který nám vycházel
všemožně vstříc. Na třech oboustranných panelech měli návštěvníci možnost
obdivovat krásu vlka a dozvědět se něco víc o těchto pověstmi opředených
šelmách.
1.3.2003 se v kinosále uskutečnila beseda s autorem fotografií. Barvité
vyprávění o zajímavém ale nelehkém životě s vlky si přišlo poslechnout asi 120
zájemců. Beseda byla zpestřena promítáním diapozitivů, které naše organizace
nechala zhotovit z fotografií pana Hracha (budou jím využity při dalších
přednáškách o vlcích). Pan Hrach a jeho přátelé představili publiku dceru vlčice
Lupíny a čtyři československé vlčáky - zástupce nepříliš známého plemene psa.
Záměrem celé akce bylo představit vlky jako velmi inteligentní a společenské
tvory a ukázat, že jejich pověst mstivých a nemilosrdných zabijáků je zcela
nezasloužená. Podle reakcí publika bylo zřejmé, že návštěvníci odcházeli
spokojeni a jejich sympatie k vlkům několikanásobně vzrostly.

VÝSTAVA „PŘÍRODA HORŠOVSKOTÝNSKA“

Od 12. do 26. května 2003 proběhla v MKZ v Horšovském Týně výstava
„Příroda Horšovskotýnska“, kterou pořádal odbor životního prostředí Městského
úřadu. Měli jsme zde k dispozici dva oboustranné panely, které jsme věnovali
prezentaci naší základní organizace, projektu Accipiter, projektu Kuňka Anička
2003 a všeobecným informacím o Českém svazu ochránců přírody.

LIKVIDACE NÁLETOVÝCH DŘEVIN VE VKP A RBC „ŠTÍTARSKÝ
KOPEC“

Letos jsme již čtvrtým rokem káceli náletové dřeviny na Štítarském kopci.
Cílem zásahu je zachování vzácných a ohrožených druhů rostlin a hmyzu
vázaných na udržované extenzivní pastviny.
Práce probíhaly tentokrát čtyři dny, podílelo se na nich osm lidí. Silnější
dřeviny se kácely motorovou pilou, větší kusy se rozřezávaly kvůli lepší manipulaci
na více částí. Drobnější křoviny se odstraňovaly ručně pákovými nůžkami a
mačetou. Souvislejší nízké porosty trnek se likvidovaly křovinořezem s pilovým
kotoučem. Z důvodu bezpečnosti nebylo možné křovinořez používat na
nejstrmějších místech svahu. Pořezané dřeviny se pak stahovaly k jižnímu okraji
dotčeného pozemku, kde byly ukládány a hutněny.

Brigády se konaly ve čtyřech termínech: 8.3.2003 se zúčastnili 3 členové a 2
nečleni, 9.3.2003 2 členové a 2 nečleni. 23.3.2003 se na Štítarském kopci sešlo
5 členů posílených jedním nečlenem a 11.10.2003 se dostavili 4 členové.
Likvidace náletových dřevin na Štítarském kopci byla financována dotací z
Programu péče o krajinu MŽP ČR.

PASTVA KOZ A OVCÍ VE VKP A RBC „ŠTÍTARSKÝ KOPEC“

Je samozřejmé, že pouhé vyřezání křovin není dostačující, protože intenzivně
obrůstají kořenovými výmladky. Mladé výhony měly být proto odstraněny
spasením ovcemi a kozami. Pastva probíhala ve dvou termínech.
První pasení začalo 19.6.2003 a skončilo 23.6.2003. Nejprve bylo třeba
postavit ohradu, aby se zvířata pásla jen tam, kde to bylo žádoucí. Používali jsme
elektrický ohradník pro jeho spolehlivost a hlavně snadnou instalaci.
Na místa pastevců nastoupili dva členové roverského oddílu z Prahy. Pod
jejich neustálým bdělým dohledem se páslo 13 koz, jež byly každé ráno přiváženy
na místo a večer odváženy domů.
Stádečko jsme převáželi na přívěsu za osobním automobilem, na kterém byla
připevněna jednoduchá klec z latí. Dospělé kusy jsme museli uvazovat, aby
během transportu neterorizovaly kůzlata a nedocházelo k úrazům. Nakládky a
vykládky probíhaly až na několik výjimek bez problémů. KozaBUS budil značnou

pozornost domorodců, kteří nás zdravili pokřikem: ,,Cirkus Humberto jedééé!“
Osádku auta tvořili totiž kromě pastevců a řidiče ještě dva velcí psi.

Po zahnání na místo se kozy vydaly na obhlídku ohrady (poprvé vždy za
vydatné pomoci psů, pak již stádo chodilo samo). Zvířata si vyhlédla rozložitý
dřišťál, který byl při kácení ponechán jako soliter, rostoucí v horní části ohrady
a poskytující většinu dne stín. Po dvouhodinovém ranním napasení se stádo vždy
přesunulo pod dřišťál, kde přežvykovalo. Malé skupinky se postupně odcházely
pást, po napasení se vracely zpět. Prašná zem byla rájem pro oba kamerunské
kozly, kteří se s chutí váleli a zvedali tak oblaka prachu. Zejména odpoledne
zvířata sužoval bodavý hmyz (bzikavky a ovádi), proto často zalézala pod různé
převisy a do skalních skulin - i do takových, kam by se teoreticky koza v žádném
případě vejít neměla.
První dva dny pastevci během pasení likvidovali zmlazený akát, na což používali
pákové nůžky. Ostříhaný akát odnášeli mimo ohradu na úložiště. Zdánlivě
jednoduchý úkol jim znesnadňovaly zvědavé kozy, které se brzy přesvědčily o
vynikajících chuťových vlastnostech trnovníku akátu. Jakmile hlídači polevili v
pozornosti, vyrazily hromadně mlsat sladké výhony. Pastevci naštěstí rychle
zjistili, že s domluvou u koz nepochodí, chopili se prutů a zvířata vyhnali.
Ochutnávku jedovatých akátů kozy přestály bez zdravotních následků.

Vodu, kterou jsme dováželi, měla zvířata neustále k dispozici, stejně jako sůl.
Při nošení 50 l barelů s vodou od kostela k ohradě jsme litovali, že tam nepaseme
velbloudy. Jinak pastva probíhala k všeobecné spokojenosti bez problémů. Počasí
nám také přálo, bylo příjemně teplo. Poslední den večer jsme rozebrali ohradu.

Před druhým týdnem pastvy bylo nutné odstranit zbytek zmlazených akátů (při
první pastvě byla tato část ohražena, aby k ní zvířata neměla přístup). Tohoto
úkolu se dobrovolně chopily tři členky, které 5.8.2003 dorazily na místo
vyzbrojeny nůžkami, pákovými kleštěmi a mačetou. Začaly už brzy ráno, aby byly
do poledního vedra hotovy. Pilně se činily a když chtěly s pocitem dobře
vykonané práce vyrazit k domovu, rozhlédly se po pastvině a ouha! Na jejím konci
se vlnily dvoumetrové výhony akátu na ploše připomínající menší lesík. Naše tři
dobrovolnice je zkrátka přehlédly! Jak jsme později zjistili, dokonale obraly
všechny lístečky obrůstající kmínky, které zůstaly po výmladcích ostříhaných
před nedávnem astevci. Protože však děvčata měla připalujícího sluníčka a lezení
po skalách právě dost, zůstal akát toho dne stát a odstranili jej až druzí
pastevci první den svého pobytu.
Podruhé probíhala pastva od 8. do 17.8.2003. Pastevců bylo tentokrát pět dva roveři a tři Mamuti - členové oddílu experimentální archeologie z Prahy. Na

starost měli již zmíněných 13 koz (11 koz bez původu, dvě kozy kamerunské řečeno slovy pastevců 11 koz libosvárských a 2 zatracené potvory) a 7 ovcí (6
romanovek a 1 beran merino x texel). U stáda byli vždy dva pastevci, postupně se
střídali. Kozy a ovce bylo nutné převézt nadvakrát.
Základna byla zřízena u Starého mlýna ve Štítarech, na pozemcích pana
Martina Horala, na břehu řeky Radbuzy. („Nájemné“ bylo symbolické - 1 kg
kozího sýra.) Vysekali jsme část zarostlé loučky a na vzniklém prostranství jsme
zřídili noční ohradu pro zvířata. V ohradě byla vana s čerstvou vodou a sůl.
Večer jsme zde zvířata přikrmovali ovsem. Pastevci přebývali v indiánském týpí.
Ohradu z elektrického ohradníku jsme postavili stejným způsobem jako
poprvé, ale zjistili jsme, že na troud vyschlá zem poskytuje špatné zemnění a v
lanku je jen slabé napětí. Naštěstí zvířata takto vymezené hranice povětšinou
respektovala.
Spotřeba potravy byla podle pozorování pastevců velmi individuální, jak
dosvědčují jména, která svěřenci obdrželi. Např. Kombajn, Mlsná, Sekačka,
Nežera...Zvířata a to včetně ovcí (!) preferovala keře a jejich výmladky, traviny
a byliny nechávala bez povšimnutí.
Terén kozám ani ovcím nečinil žádné potíže. I 75 kg beran bravurně skákal po
členitých skalkách.
Klimatické podmínky během druhého termínu byly opravdu extrémní. Teplota
dosahovala na přímém slunci dvaapadesáti stupňů Celsia, na rozpálených skalách
nestačil teploměr. Proto se stádo vyhánělo za svítání, na lokalitě se páslo
maximálně do 11 hodin. Polední vedra trávila zvířata v zastíněné noční ohradě u
řeky. Odpoledne se vyhánělo po 16. hodině, zahánělo se se tmou.
Na místo jsme každé ráno a večer dojížděli na dojení. Kontrolovali jsme
zdravotní stav zvířat a stav spásané plochy. Pastevcům jsme dováželi proviant.
Pastva probíhala bez problémů, jen poslední den zvířata zapomněla na slušné
vychování a pokoušela trpělivost pastevců četnými úniky z ohrady.
Pastevci nehodlali kozám ustoupit, takže jsme večer odváželi spokojené stádo
i vyčerpaný dozor. Tedy až na kozu jménem Vlasáková, která opravdu ale opravdu
nechtěla zpátky do Libosvár. Při nakládání se po anglicku vypařila. Rychle se
stmívalo, několikrát jsme prolezli celý kopec a koza nikde. Teprve druhý den ráno
jsme ji našli pod oblíbeným dřišťálem. Domů se vezla jako lady na zadním
sedadle auta.
Ovce a kozy spásly výmladky dřevin lépe, než jsme očekávali. Plochu vzniklou
posledním kácením doslova vyholily - výhony nebyly ještě dřevnaté. Nejstarší
výmladky na druhém konci ohrady dokonale okousaly, zůstaly jen pahýly kmínků.
Pastva koz a ovcí na Štítarském kopci byla financována dotací z Programu
péče o krajinu MŽP ČR.

PROJEKT KUŇKA ANIČKA 2003

Již čtvrtým rokem probíhalo mapování obojživelníků na území bývalého okresu
Domažlice. Stejně jako minulý rok jsme se snažili do akce zapojit širokou
veřejnost prostřednictvím článků v regionálním tisku a rozhlasového vysílání.
Projekt Kuňka Anička byl letos realizován v rámci programu Českého svazu
ochránců přírody „Ochrana biodiverzity“ za finanční podpory Ministerstva
životního prostředí ČR. Podařilo se zmapovat 242 lokalit a zaznamenat výskyt 15
druhů obojživelníků. Akce se zúčastnilo 6 členů a mnoho dobrovolníků. Velkou
oporou nám byl od počátků mapování v roce 2000 pan Roman Rozínek z
Herpetologické stanice v Hradci Králové, kterému jsme také předali informace o
lokalitách, kde jsme zaznamenali výskyt druhů uvedených v NATUŘE 2000 k
dalšímu zpracování.

Ukázka zpracování výsledků mapování

E 19 Kaluže Z od Otova
- u Černého potoka + louže na pokračující cestě za brodem - Bombina variegata - 30 ad,
opatření: vyhloubit malou tůň v mokřině mimo příjezdovou cestu po obou stranách
Silážní jáma + kaluže - Bombina variegata - 20, značně znečištěno, zapáchá, není možná
reprodukce, opatření: transfer od siláže, vhodná náhradní lokalita - v těsné blízkosti podél
cesty na Otov je zcela zazemělá nefunkční tůň - prosvětlit, odtěžit sediment
E 20 Bývalý lom SV od Otova
- ve zcela zatopeném lomu jsou ryby, v kalužích na příjezdové cestě Bombina variegata
E 21 Otovský rybník

- velký rybník s intenzivním chovem ryb, bez vegetace, Bufo bufo - pulci, v kaluži u rybníka
Triturus vulgaris

PROJEKT ACCIPITER

Již dlouhá léta se táhne spor mezi ochránci přírody a chovateli drůbeže
(holubů) a myslivci o škodlivosti jestřába lesního. Okres Domažlice není
samozřejmě výjimkou. V posledních letech narůstá na jeho území používání
jestřábích košů. Občasné akce orgánů ochrany přírody nepřinesly žádné výsledky
dlouhodobého charakteru. Chovatelé pouze odchytová zařízení lépe ukrývají.
Podle našeho názoru tento postup nic neřeší. Pokud se podaří jestřáby odradit od
útoku na domácí zvířata, chovatelé se jich přestanou všímat (vyjímky budou
existovat stále).
Plašením jestřábů v chovech drůbeže a holubů se podle ústního sdělení pana
Petra Orla zabývala Záchranná stanice v Bartošovicích na Moravě. Zkoušeny byly
různé lesklé předměty (skleněné koule vycpané alobalem, lesklé třásně atd.), leč
efekt byl jen dočasný. Nejlépe se osvědčil pes pohybující se mezi drůběží a
pořádný kohout v hejnu. Stoprocentní je samozřejmě pouze voliérový chov, v
praxi bohužel používaný jen zřídka.
V minulém roce jsme vyzkoušeli plašící zařízení vyrobené ze zrcadel ve
vlastním chovu drůbeže. V oblasti docházelo zejména v období hnízdění jestřába
k častým útokům. Od instalace zařízení nebyl v jeho dosahu (cca 300m)
zaznamenán žádný útok jestřába.
Na jaře jsme vyrobili 18 různých druhů plašidel, jejichž základem byla kvalitní
zrcadla, dodaná firmou Flabeg Domažlice. Jednalo se o kusy vyřazené
kontrolními stroji (mikroskopické škrábance...) a o odřezky ze skelných pil.
Nejprve jsme zhotovili od každého navrženého typu 2 kusy a zkoušeli jejich
vlastnosti - odraz světla, pohyb v proudění vzduchu, mechanickou odolnost...
Snažili jsme se o co možná nejjednodušší montáž, levnou výrobu a kladli důraz na
neškodnost použitých materiálů. Pro širší využití jsme vybrali 7 druhů.
Rozhodující pro praktické použití je síla odrazu světla - čím větší plocha tím
samozřejmě silnější záblesky, zrcadla s fazetou jsou mnohem nápadnější.
Celkem jsme vyrobili 390 ks plašidel. Chovatelům jsme předali 350 ks, 40 ks
zůstalo na výměnu a doplnění. Naším původním záměrem bylo instalovat plašidla u
všech chovatelů osobně, ale pro velký zájem ze vzdálených míst (Klatovsko,
Plzeňsko, Vodňany apod.) jsme se této myšlenky museli vzdát. Na domažlickém
okrese jsme plašidla u některých zájemců zavěšovali sami, ostatním chovatelům
byly spolu s plašidly a kartou na vyhodnocení projektu zaslány instrukce, jak
zařízení nejlépe instalovat. Počet plašidel jsme odhadovali podle popisu lokality.
20 ks plašidel s metodikou jsme poskytli panu Vermouzkovi z ČSO (Volná
křídla), který je dále předal svým kolegům v sadách po 3 ks.
Celkem jsme jednali s 57 chovateli, kteří měli problémy s pravidelnými útoky
jestřábů ve svých chovech.
- 2 chovatelé odmítli další spolupráci poté, co zjistili, že patříme k ochráncům

přírody.
- 3 chovatelé odmítli instalaci plašidel z obavy, že zařízení bude hyzdit okolí
jejich domu.
- 15 chovatelů plašidla zatím nepověsilo, protože se na místě jestřáb přestal na
jaře objevovat. Instalací zařízení na těchto lokalitách bychom získali zkreslené
výsledky. Plašidla budou nainstalována po prvním útoku jestřába, pokud se znovu
vrátí. Na deseti místech bývaly útoky jen v zimě a brzy na jaře, na pěti
zbývajících po celý rok - dravec zmizel (úhyn nebo usmrcení?).
Nakonec byla plašidla pověšena na 37 místech.
- 5 chovatelů nám nezaslalo záznamovou a kartu ani jinak neoznámilo, jestli
zařízení funguje. Tyto chovatele jsme několikrát marně písemně urgovali.
- v jednom případě se výsledky nedají ověřit kvůli laxnosti chovatele - plašidla
spadla po nedbalé instalaci chovatelem a nebyla znovu pověšena. Údajně po
jejich zmizení se jestřáb opět objevil.
- ve čtyřech případech byla plašidla neúčinná (nepřehledný terén,
bažantnice).
- 27 míst zatím bez útoku jestřába, z toho 10 chovatelů zavřelo v listopadu
holuby a plašidla odstranilo. Na jaře zařízení znovu nainstalují.
Ve všech případech selhání plašidel útočili staří ptáci, pravděpodobně
specialisté na domácí zvířata.
Chovatelé jsou zatím s plašidly spokojeni, pan Šebesta z Havlovic nás
informoval o jejich odrazujících účincích i na ostatní dravce a brodivé ptáky.
Podle našich zkušeností ale fungují jen na jestřáby, s reakcemi brodivých
nemáme žádné zkušenosti. Ale vyzkoušíme je i u nějakých plůdkových rybníků,
kam si volavky, k velké nevoli rybářů, chodí přilepšovat. Jeden chovatel si
stěžoval, že plašidla nepůsobí na kunu, ta mu totiž v noci vybrala kurník.
Měli jsme možnost pozorovat několikrát jestřába v počáteční fázi útoku na
holuby (srpen, září). Poté, co se dravec přiblížil k plašidlům zhruba na 300 metrů,
se po záblesku prudce otočil a rychle zmizel.
Zatím je předčasné hodnotit účinnost plašidel, ačkoli na mnoha místech visí
již více než 10 měsíců. Výsledky mohou být zavádějící, protože rok 2003 měl
nadprůměrný počet slunečných dní. Teprve zimní období s nedostatkem potravy
a větší pravděpodobností snížené viditelnosti prověří jejich funkčnost.
I kdyby letos zařízení zachránila pouze jediný jestřábí život a jeden chovatel
škrtl jestřába ze seznamu svých nepřátel, považujeme projekt za úspěšný.
V projektu hodláme pokračovat i nadále, protože se domníváme, že se jedná o
velmi závažný problém. Další dílčí vyhodnocení projektu plánujeme na duben
2004.
Projekt byl realizován v rámci programu Českého svazu ochránců přírody
„Ochrana biodiverzity“ podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR.

PP „LOUKA U STARÉ HUTI“

Stejně jako v loňském roce jsme pokosili dvouhektarovou Louku na Staré Huti.
Veškerá pokosená travní hmota musela být tentokrát z přírodní památky
odvezena. Obrátili jsme se proto na místní statek s žádostí o odvoz travní
hmoty. Paní vedoucí nám ochotně slíbila valník přistavit a plný pokaždé vyvézt.
S kosením jsme začali 3.8.2003, kdy se zúčastnilo 7 členů. Valník na louce
nestál, protože na statku opravovali kombajn a neměli čas jej přetáhnout.
Pokosenou trávu jsme tahali v plachtách na velkou hromadu uprostřed posekané
plochy. Všichni brigádníci postupně odpadali a schovávali se ve stínu, neboť
počasí nám přálo, bylo 35°C ve stínu. Jen předseda obsluhující křovinořez se zdál
vůči horku imunní. V košili s dlouhými rukávy a v dlouhých kalhotách pokračoval
neúnavně dál, dokud nedošel benzín. A ještě si pochvaloval, jak si pěkně zasekal.

10.8.2003 dorazili 3 členové na místo naložit na valník hromadu z minulého
týdne. Telefonicky slíbený valník nikde a na statku ani noha.
17.8.2003 se sešlo 7 členů, kteří nestačili žasnout - valník tu opravdu stál,
pouze na špatném místě - asi o 200m výše pod lesem. Na statku slíbili chybu
během dne napravit. Kromě toho se naše malá mechanizace rozhodla stávkovat,
takže jsme řešili nejrůznější technické závady, nad kterými i odborníci v servisu

nechápavě kroutili hlavami. Zachránil nás kamarád z nedaleké obce, který nám
ochotně zapůjčil svůj bezporuchový profi křovinořez. Pokosili a uklidili jsme další
kus - opět na hromadu. Když jsme se chystali vyrazit domů, přijel traktor a
valník přemístil k první haldě, kterou jsme tedy ještě naložili, abychom se příště
nezdržovali.
24.8.2003 dorazilo na místo 5 členů a jeden nečlen. Nevyvezený valník už nás
ani nevyvedl z míry. Později dorazil traktorista a obsah valníku vyvezl na
hnojiště, prázdný valník pak přistavil k další hromadě, kterou jsme hned naložili.
Při této brigádě utopila většina zúčastněných svou obuv v bažinách uprostřed
louky, jedna členka si naplnila bahnem úplně nové gumovky (jak se přiznala v
listopadu na schůzi, ještě je nevyčistila).
29.8.2003 se zúčastnili brigády 3 členové a 1 nečlen. Tentokrát celý den
pršelo. Valník stál prázdný na správném místě. Hned jsme začali nakládat, aby
mohl být vyvezen a znovu přistavěn. Dokončili jsme kosení a úklid, naložili
poslední valník (doufáme, že tam nestojí ještě dnes).
Práce v PP Louka u Staré Huti probíhaly na objednávku Krajského úřadu
Plzeňského kraje a za jeho finanční podpory. Kromě kosení a úklidu travní hmoty
jsme měli za úkol také označit hranice PP pruhovým značením. Na značení se
podíleli 3 členové a jeden nečlen.

PP „LOUKA U ŠNAJBERSKÉHO RYBNÍKA“

30.8.2003 se sešli čtyři členové a tři nečleni v PP Louka u Šnajberského
rybníka, aby naposledy tuto sezónu prohnali svá těla při kosení a úklidu travní
hmoty. Protože k místu nevede příjezdová cesta (jediný přístup je přes mladý les
či přes bažiny), ukládá se zde pokosená tráva mimo PP na kompost. Zkušeně jsme
se pustili do práce a libovali si, jak nám to pěkně jde. Za chvíli bylo po radosti,
sekačka se rozhodla zpestřit nám poslední kosení. Opravit na místě se závadu
nepodařilo - šroub, který drží motor ve správné poloze, se rozpadl. Zbývající
plochu jsme posekali křovinořezem. Trvalo to mnohem déle, takže nás na místě
zastihla průtrž mračen, která na nás nenechala nitku suchou.
Práce probíhala na objednávku Krajského úřadu Plzeňského kraje a za jeho
finanční podpory. Kromě kosení a úklidu travní hmoty jsme měli také obnovit
pruhové značení hranic PP. Značení provedl jeden člen s jedním nečlenem
předchozí den.

PASTVA KOZ A OVCÍ NA MĚLNICKÉM TVRZIŠTI

Letos jsme chtěli vyzkoušet pastvu v navrhovaném VKP „Mělnické tvrziště“,
které je významné jak historicky (tvrziště ze 13.stol.), tak biologicky (suché
extenzivní trávníky s rozptýlenou zelení).
23.8.2003 dorazila vlakem do Hostouně skupinka jedenácti členů ČSOP Trója
z Prahy, aby si poslední volný týden vyzkoušela pasení koz a ovcí. Dva z budoucích
pastevců jsme i s veškerými zavazadly odvezli na Mělnické tvrziště, ostatní se
vydali na oběd do Hostouně. Nechtěli věřit, že v sobotu je v těchto končinách
všude zavřeno. Na vlastní oči se pak o tom přesvědčili, a když neobjevili ani
otevřený supermarket, nálada některých prudce poklesla. Než pak po delší době
bloudění dorazili, jejich kolegové postavili na místě větší část ohrady z
elektrického ohradníku. Ostatní hned přiložili ruku k dílu a během hodiny ohradu
dokončili a vybudovali i menší ohrádku z pletiva, kde měla zvířata nocovat. Poté
jsme jim pomohli postavit týpí a vrátili jsme se s koněm, který vše potřebné na
Mělnici dopravil, zpět na statek.
Pastevci dorazili do Libosvár dle dohody s úderem sedmé. Našim kozám
rebelkám poklesla čelist, když zjistily, jaká přesila pastevců proti nim stojí.
Čtyři nejzvědavější kozy jsme vzali na vodítko, zbytek dvaadvacetihlavého stáda
celkem způsobně vyrazil za nimi. Na 2 km vzdálené Mělnické tvrziště jsme
dorazili v rekordním čase. Zvířata se okamžitě vydala na průzkum ohrady a
nadšeně ochutnávala.
Večer se všichni shromáždili při dojení. Kromě jednoho pastevce, který
dokonce zvládl kozu podojit, nikdo z nich kozí mléko nikdy nepil a všichni čekali,
že bude „fakt hnusný“. Svůj názor si brzy poopravili. Každý si chtěl vyzkoušet
dojení. První dojiči povzbuzovaní četným obecenstvem přistoupili po krátké

instruktáži ke kozám a shodně došli k závěru, že „ty kozy žádný mlíko nemají“.
Nakonec se jednomu z nich podařilo nadojit asi půl hrnku. Než stačil s
vítězoslavným výrazem ochutnat, netrpělivá koza se ohnala a mléko rozlila. Poté
nastoupila rada starších s tím, že všem předvede, jak na to. Po četných pokusech
však i starší a zkušenější uznali, že dojení není „žádná sranda“ a žádali
předvedení od profesionálů, čehož se jim také dostalo.

Počet pastevců se stále měnil, někteří odjeli, jiní dorazili. Při pasení se
vystřídalo celkem dvacet lidí. Každý den hlídali dva „trojani“, ostatní podnikali
výlety do širokého okolí.
Největším problémem při pasení byla doprava vody. Původně jsme měli odběr
vody dohodnutý s místními obyvateli, ale studny v Mělnici byly na konci srpna
téměř vyschlé. Nezbylo než dovážet vodu z Libosvár. Denně alespoň 200 litrů.
Ráno a večer jsme dojížděli na dojení. Protože jsme však zrovna využívali
slunečných dnů a sklízeli obilí, naše večerní příjezdy se postupně měnili v noční.
Pastevci se nabídli nám při sklizni pomoci. Odrazovali jsme je od tohoto úmyslu,
ale jejich nadšení bylo nakažlivé. Jeden den dopoledne tedy dorazilo 9
dobrovolníků na statek. Po obhlídce toho, co je třeba udělat, prohlásili, že jsou
za pár hodin hotovi a stihnou se jít ještě vykoupat. Brigádníci si vyzkoušeli
sklizeň ovsa a prosa, někteří osekávali bramborovou nať, jiní obsekávali kosou či

křovinořezem ohrady. Další likvidovali kvetoucí šťovík na pastvinách. Největší
nadšení vzbudilo hrabání posekaného ovsa. Na koňské hrabačce se povozil každý.
Na koupání ten den už nedošlo. S nastávajícím soumrakem se vyčerpaní pastevci
odšourali na Mělnické tvrziště. Všichni se svorně shodli, že zemědělství bez
techniky, jen s využitím koňské a lidské práce je ... Někteří se vzpamatovávali
až do svého odjezdu zpět do hlavního města.
Pastevci odjížděli 31.8., ale už 29.8. projevili přání zahnat stádo zpět na
statek. Kozy totiž objevily slabá místa svého dozoru. Zlomyslně tu a tam
přeskakovaly lanko, aby zjistily, zda pastva tam není o něco lepší. Hlídači jim
mohli domlouvat horem dolem, ale kozy jsou vůči domluvám imunní, lépe rozumí
pořádnému proutku a jasnému vymezení toho, co smí a co ne. Pastevci však měli
příliš měkká srdce a tak neustále zaháněli neposlušné svěřence. 29.8. večer se
tedy stádo vracelo zpět domů.
Všichni pastevci obdrželi Certifikát, podle kterého jsou způsobilí pást a dojit
kozy a ovce a čestné uznání za ruční zemědělské práce.
Ještě je třeba se zmínit o jistém Honzovi, který měl zvláštního koníčka - řezání
a štípání dřeva. Když nebyl zrovna na výletě, měl v ruce sekyru nebo pilu. Zřejmě
ani nespal, protože v okolí tábořiště se kupila nařezaná naštípaná polínka. Marně
mu kolegové domlouvali, že už to stačí, a kdyby jej neodvedli s sebou na vlak, asi
by ještě řezal dřevo na Mělnickém tvrzišti.

OBNOVA PRUHOVÉHO ZNAČENÍ HRANIC U ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

Na objednávku Krajského úřadu Plzeňského kraje jsme obnovili pruhové
značení hranic u následujících přírodních památek a přírodních rezervací:
Bystřice, Červený vrch, Drahotínský les, Herštýn, Hora, Jezvinec, Malý Zvon,
Mlýneček, Mutěnínský lom, Nad Hutí, Německá hora, Netřeb, Orlovická hora,
Pleš, Salka, Skalky na Sádku, Sokolova vyhlídka, Starý Hirštejn, Svatý Bernard,
Hvožďanská louka a Dlouhý vrch.
Prací se zúčastnilo 6 členů a 13 nečlenů. Na obnovu nátěru jsme spotřebovali
17 kg červeného Profi Balakrylu. Obnovili jsme pruhové značení na 33 km
hranice.
Někdy se jednalo o příjemnou procházku, jindy o dřinu v těžkém terénu.
Nejproblematičtější byla Pleš (špatně znatelné hranice) a Starý Hirštejn (terén
pro horské kozy).
Cestou k Dlouhému vrchu jsme se zastavili na rozcestí a váhali, kudy dál.
Naštěstí jsme měli s sebou předsedu, který dokáže určit sever podle digitálek,
takže jsme nebloudili.

VÝSTAVA PRACÍ KLIENTŮ ÚSP STOD

Od 4.12. do 18.12.2003 jsme uspořádali prodejní výstavu prací klientů
Ústavu sociální péče ve Stodě (dekorativní a užitkové keramiky, malovaného skla,
ručně tkaných koberců a pestrobarevných polštářů). Výstava byla instalována v
Exofauně paní Martiny Gilarové v Domažlicích. Akce se setkala s velkým ohlasem,
největší zájem vzbudily ručně tkané koberce. Veškerý výtěžek z prodeje byl
předán ÚSP Stod.

LIKVIDACE NÁLETOVÝCH DŘEVIN NA PAŘEZOVSKÉM KOPCI
Ke konci roku započaly práce v navrhovaném VKP „Pařezovský kopec“. Jedná
se o na Domažlicku ojedinělé ladní společenstvo s výskytem vzácných a
chráněných druhů rostlin a hmyzu.
Na objednávku Městského úřadu Domažlice jsme měli odstranit náletové
dřeviny, ponechat pouze vzrostlé solitery. Vykácené dřeviny měly být spáleny,
ale pro množství stařiny a suché větrné počasí nebylo možné pálení bezpečně
provést. Práce budou dokončeny při sněhové pokrývce. Na akci se podílelo 10
členů a 3 nečleni. Uvažuje se o údržbě dané lokality pastvou.

EXPERIMENT MÍNOTAUROS

Protože celá akce začala až v závěru roku, zmíníme se o ní jen krátce.
Cílem experimentu je ověření možnosti využití primitivních plemen a
netradičních druhů býložravců jako hospodářských zvířat, jejich vlivu na
rostlinná společenstva a možnostech jejich využití k údržbě biologicky
významných územích.
Náklady na pořízení plemen, jenž se ve světě k takovým účelům používají
(skotský náhorní skot, salers a galloway), jsou příliš vysoké (od 33.000,- do
60.000,- Kč za mladé jalovičky, dospělí jedinci příslušně dražší). Proto jsme se
rozhodli vyzkoušet něco jiného.
Zvířata by měla splňovat následující požadavky:
1) odolnost vůči počasí
2) schopnost najít si potravu ve všech ročních obdobích
3) odolnost vůči nemocem a parazitům
4) finanční dostupnost
5) možnost chovu na pastvinách s jednoduchým oplocením (el. ohradník)

Tyto podmínky podle literatury a dostupných informací ze zoologických zahrad
splňují jak domácí, uherský stepní skot, zubr evropský, buvol domácí - kavkazská
rasa, ovce cápová, regenerovaný pratur a tarpan.
Po konzultacích s panem Hutkou, který má velmi rozsáhlé zkušenosti s velkými
býložravci z Kanady, jsme dovezli na konci prosince jednoho tříletého býka
původem z Ruska a dvě jalovičky (SRN, ČR) jaka domácího (Bos gruniensis). Jsou
ubytováni na statku v Libosvárech, prozatím nocují ve stáji, protože strávili
předepsanou karanténu v uzařeném boxu. Přes den jsou venku v ohradách.
Kromě jaků vyzkoušíme i uherský stepní skot, dvě jalovičky zakoupené v
Podkrušnohorském zooparku dovezeme v dubnu 2004.

Prvním krokem je ochočování zvířat a jejich přivykání na běžnou manipulaci.
Chceme ověřit udávané vlastnosti v našich podmínkách, aby zvířata v žádném
případě nestrádala.
Očekávaný přínos pro ochranu přírody
1) údržba krajiny bez používání mechanizace a chemických prostředků
2) snížení státních subvencí na ochranu přírody a krajiny
3) řízený „návrat“ velkých kopytníků do krajiny (pratur, tarpan ...)
4) smysluplné a hodnotné zachování primitivních plemen domácích zvířat
(ovce cápová, uherský stepní skot...)
Ekomonické aspekty
1) snížení nákladů na krmení a ošetřování zvířat
2) úspora pohoných hmot
3) zdroj velmi kvalitních a naprosto „ekologických“ produktů – maso, mléko...
6) zvýšení turistické přitažlivosti oblastí s chovem těchto tvorů
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