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PŘÍLET STĚHOVAVÝCH PTÁKŮ
Česká společnost ornitologická (ČSO) spustila 1. března druhý ročník projektu Jaro
ožívá. Zapojit se do něj mohou amatérští ornitologové, děti a všichni milovníci přírody,
kteří netrpělivě očekávají přílet stěhovavých ptáků. Stačí jen bedlivě pozorovat oblohu a
nahlásit první pozorování pěti sledovaných druhů.

12. březen je spojen se jménem Řehoř, ke kterému se váže krásná pranostika „Na svatého
Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře, šelma sedlák, který neoře„.
Ano, pomalu, ale jistě se blíží příchod jara a do České republiky se již vrací některé ptačí
druhy z teplých krajin.
Zatím se vrátili ptáci, kteří zimují ve Středomoří, jižní a jihozápadní Evropě. Již přiletěli
skřivani, špačci, drozdi a čejky. Přílet ptáků, kteří k nám váží cestu až z Afriky můžeme
očekávat každým dnem.
Během března se přílet ptáků výrazně urychlí. Ornitologové očekávají, že se brzy objeví
konipasi bílí a horští, hejna holubů hřivnáčů, rehci domácí, drozdi zpěvní a bramborníčci. Na
podmáčených polích bude možno pozorovat hejna čejek chocholatých a na rybnících potápky
roháče, čírky obecné a modré, poláky velké i chocholačky.
Již minulý rok mohli zájemci na stránkách www.springalive.net přidávat svá pozorování
příletu čápa bílého, kukačky obecné, vlaštovky obecné, rorýse obecného a vlhy pestré.
Nejinak tomu v rámci celoevropského projektu Spring Alive bude v tomto roce.
Projekt Jaro ožívá je jednoduchý průzkum pozorování ptáků. Díky dětem a dospělým v celé
Evropě jsme schopni každý rok sledovat příchod jara. Účast je velmi jednoduchá a zábavná.
Všechno co potřebujete je zaregistrovat on-line své první pozorování ptáků.
V roce 2009 kampaň shromáždila přes 93 tisíc pozorování z více než 30 zemí Evropy a
zúčastnilo se jí 719 škol. Zapojením Jihoafrické republiky se projekt pozvolna rozšiřuje i na
kontinent, kde ptáci tráví zimní období.
Projekt se také snaží přitáhnout pozornost ke stěhovavým druhům ptáků, z nichž mnohé,
zatím ještě běžné, zažívají v posledních desetiletích dramatický úbytek. Např. u české
populace kukačky obecné došlo k výraznému úbytku až téměř na polovinu oproti počátku 80.
let minulého století.
Chcete-li netrpělivě vyčkávat jarní období, můžete vyhlížet stěhovavé ptáky, poslouchat ptačí
zpět a obdivovat první květiny, které pomalu, ale neúprosně získávají vládu nad zimou.
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Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl
ve Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu
ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod
Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte
navštívit přímo do našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete
nalézt i na našich webových stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese
http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně.

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“

