Poradní sbor Projektu ČIŘIKÁNÍ 3. zasedání
PŘEROV, 21.11. 2015
V sobotu 21. listopadu se v Přerově konalo 3. zasedání Poradního sboru, který je národním koordinátorem záchrany
a podpory koroptve polní (Perdix perdix) a obnovy jejího biotopu
ve volné krajině. Sbor se zabývá také celkovou obnovou zemědělské krajiny a zvyšováním
její druhové pestrosti (biodiverzity). Propojení teorie a praxe při podpoře ohrožených polních
ptáků a drobné zvěře garantuje složení sboru z řad vědeckých pracovníků, samostatných
expertů i zkušených praktiků. Poradní
sbor klade také důraz na multioborovou

spolupráci,

specialisté

kterou

zajišťují

ochranu

přírody,

legislativu,

dotační

na

environmentální

politiku, agroenvironmentální opatření,
krajinnou
ornitologii,

ekologii

a

inženýrství,

myslivost,

sokolnictví,

zemědělství nebo třeba specialisté na
záchranné

chovy

cílových

dru-

hů. V současné době je v Poradním
sboru celkem 19 členů a 3 externí
konzultanti.
Po uvítacím slovu a připomenutí
poslání Poradního sboru byli přijati
2 noví členové z Trutnovska a Znojemska, kteří nás posílí se svými praktickými zkušenostmi z oborů lesnictví, myslivosti, zemědělství
a záchranného chovu ohrožených
hrabavých

ptáků.

seznámení

se

Následovalo
stavem

ře-

šení klíčových úkolů, které jsou
zaměřeny např. na problematiku
genetiky a záchranných chovů koroptve polní, na tvorbu vhodných
krajinných prvků, oblasti chovu koroptve polní, environmentální legislativu nebo třeba na problematiku predátorů koroptve. Před polednem představili členové realizačního týmu
pilotní projekt „Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách

Přerovska“, který podpořilo Ministerstvo zemědělství a Olomoucký kraj. Po obědě
následovalo pojednání a diskuse nad příležitostmi a problémy komplexních pozemkových
úprav

z

pohledu

ochrany

a

pod-

pory biodiverzity. Pak byly komentovány
k extenzivnímu

videozáznamy

(přírod-

nímu) odchovu koroptve polní s důrazem
na zdravotní stav odchovaných mláďat a
posilování
Součástí

antipredačního
bylo

také

chování.

praktické školení

v určování pohlaví nedospělých koroptví.
Po představení problematiky oblastí chovu
v ČR bylo podrobněji pojednáno o nově
vyhlášené Oblasti chovu koroptve polní
Osek - Buk, která je první v okrese Přerov. Závěrem přítomní členové diskutovali o předátorech koroptve polní s ohledem na jejich populační sílu, preferovanou potravu, loveckou
strategii, ale i s ohledem na stav krajiny s nedostatkem úkrytů.
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