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„Spojit příjemné s užitečným” … v kolika oblastech lidské činnosti se daří toto
klišé naplnit?
Mikulovská konference „Každý pták se
počítá“ připomněla, že pozorování a bádání ptáků jsou jedněmi z mála člověčích
aktivit, kde se volnočasová zábava a praktická užitečnost dalekosáhle prolínají.
Především díky zapojení mnoha neprofesionálů, tedy občanské vědě, může hrstka
profesionálů rozplétat dlouhodobý příběh
úspěchů i propadů populací našich ptačích sousedů, jak ukázala úvodní přednáška Ruuda Foppena, předsedy Evropské rady
pro sčítání ptáků. Na jedné straně, i nesystematická pozorování získaná jako „vedlejší produkt” relaxační procházky luhy a háji
mohou přispět k našemu poznání stavu

ptačích populací. Na straně druhé, cílený
sběr dat podle přesně vymezené metodiky
má nezadatelnou „přidanou hodnotu”: každý izolovaný záznam ptáka se sice počítá,
ale i jednoduchý kompletní seznam vede
ke kompletnějšímu pochopení toho, co se
v dnešní dynamicky proměnlivé krajině
s ptáky děje. Je tedy dobré svá data sdílet,
a když už na ptáky chodíme, zapisovat si
kompletní seznamy druhů. Nejde totiž jen
o poznání – ochrana ptáků není zadarmo
a každá koruna investovaná neefektivně
kvůli nedostatečným či nepřesným odhadům populačních trendů ohrožených druhů ptáků je zmařenou nadějí. Pokračujme
tedy v devadesátileté občanskovědní tradici ČSO: choďme na ptáky pro naši radost
i jejich užitek.
Tomáš Grim

Rozvoj Faunistické databáze ČSO
Obliba a využívání Avifu (avif.birds.cz) stále rostou, registrovaných uživatelů je již více
než dvojnásobek členů ČSO – přes pět tisíc
a měsíčně Avif navštíví přes deset tisíc unikátních návštěvníků. V době největšího zájmu,
typicky v neděli večer, je k serveru trvale
připojeno několik desítek až stovek uživatelů současně, což v kombinaci se starší technologií a rostoucím počtem záznamů vedlo
k přetěžování serveru, velkému zpomalování
a výpadkům. Koncem října jsme proto přistoupili k opětovnému navýšení kapacity serveru a k převodu přehledu pozorování na zcela novou, mnohem úspornější technologii.
Při používání Avifu je dobré vědět (a měli by
si to uvědomit zejména nečlenové ČSO, kteří jsou k Avifu občas až militantně kritičtí),
že provoz ani údržba databází a navazujícího
software nejsou zadarmo, Avif sám přináší
jen minimum prostředků z reklam, ČSO data
neprodává, ale zpřístupňuje zdarma, a současně si jako nezisková organizace nemůže dovolit
silný server za desítky tisíc Kč měsíčně. Přesto
se problémy s výpadky serveru podařilo snad
již definitivně vyřešit, takže Avif bude i nadále

plnit svoji nezastupitelnou roli při sdílení jednotlivých pozorování, kompletních seznamů,
dat atlasového mapování, sčítání vodních ptáků, mapování hnízdišť čejek, sledování čapích
hnízd a řadu dalších účelů.
Od 5. 11. se rozsah dat spravovaných systémem birds.cz významně rozšířil o veškerá
dosavadní data Kroužkovací stanice Národního muzea. Díky dohodě ČSO, Společnosti
spolupracovníků Kroužkovací stanice NM
a Národního muzea bude ČSO do budoucna
spravovat i údaje o okroužkovaných ptácích.
Všechny základní kroužkovatelské agendy jsou
již funkční na rings.birds.cz, postupně budou
přibývat zejména různé přehledy a interpretace dat, pro odborníky i pro veřejnost. Výhody
této dlouho připravované změny jsou nasnadě:
uživatelé (kroužkovatelé) budou mít všechna
svá data pohromadě, pod jedním uživatelským
účtem, a současně budou údaje o okroužkovaných ptácích využitelné společně se všemi
ostatními záznamy o výskytu či hnízdění.
Další rozvoj Avif můžete podpořit finančním darem (viz instrukce v článku na straně 4
těchto Zpráv).
Zdeněk Vermouzek

Malé členské granty ČSO na rok 2017
S posledním číslem Spolkových zpráv je
i letos spojeno vyhlášení malých členských
grantů pro podporu výzkumu nebo ochrany
ptactva. Typicky budou jejich příjemci členové ČSO, kteří se systematicky věnují amatérské ornitologii, ale jejich aktivitu limituje
nedostatek prostředků. V posledním roce
atlasového mapování se přímo nabízí zpracování dosud zanedbávaných oblastí.

Žádost o grant by měla být stručná a věcná. Všechny dokumenty (pravidla, formulář
hodnocení a formulář pro žádost o grant)
jsou ke stažení na webu ČSO nebo je na vyžádání zašleme.
Dotazy a vyplněné žádosti zasílejte na adresu Zdeňka Vermouzka, verm@birdlife.cz, 773
380 285. Uzávěrka je 31. 12. 2016.

Zdeněk Vermouzek

Výsledky voleb do výboru
a kontrolní komise ČSO
na období 2016–2020
Dne 15. 10. 2016 byly uzavřeny volby do výboru a kontrolní komise ČSO, od tohoto data
pracují oba orgány v novém složení.
Členové ČSO zvolili do výboru těchto
devět kandidátů (abecedně): Tomáš Bělka,
Tomáš Diviš, Martin Fejfar, Jiří Flousek, Barbora Kaminiecká, Vojtěch Kodet, Jaroslav
Koleček, Vojtěch Kubelka a Martin Pudil.
Do kontrolní komise ČSO zvolili členové
ČSO tyto tři kandidáty: Jan Buček, Petra Málková a Vojtěch Stejskal. Kompletní výsledky
voleb najdete na webu ČSO www.cso.cz/
vybor2016-20.html.
Výbor se sešel na své první schůzi 15. 10. 2016
a ve funkci předsedy potvrdil Jiřího Flouska
a ve funkci místopředsedy Vojtěcha Kodeta.
Všem členům nově zvolených orgánů ČSO
gratulujeme!
Zdeněk Vermouzek

Etický kodex člena ČSO
Členská schůze v Mikulově dne 15. 10.
schválila Etický kodex člena ČSO připravený
pracovní skupinou výboru pod vedením
Tomáše Diviše. Kodex je dostupný na webové
stránce www.birdlife.cz/kodex.html a je
jistě žádoucí, abychom se s ním my všichni
jako členové ČSO seznámili a samozřejmě
jej dodržovali. Zásady v něm uvedené jsou
prakticky obecnými zásadami slušného
a (environmentálně) odpovědného chování,
přesto je dobré si je občas připomenout –
i šířit ve svém, nejen ornitologickém, okolí.

Zdeněk Vermouzek

Přejeme všem členům ČSO příjemné prožití Vánoc a úspěšný příští rok 2017!


