Výzkumný terénní víkend Odry 2016
Kde nic, tu nic… Ani pírko, ani ptáček… Druhové seznamy „růžových“ čtverců bez majitele zejí
prázdnotou. Že by tu opravdu nežila ani sýkorka, kos či vrabec? Přijeďte se o tom společně
s námi přesvědčit sami! Třeba zdání klame a ptáky to tu jen žije…
Moravský ornitologický spolek zve své členy a příznivce na Výzkumný terénní víkend (VTV),
jehož hlavním cílem je nabýt znalosti o ptácích na méně probádaných lokalitách. A nyní,
v době tvorby atlasu hnízdního rozšíření ptáků, doplnit údaje z čtverců, které nejsou
obsazeny mapovateli, nebo ze kterých pochází jen minimum informací. Akce se v letošním
roce koná v malebné krajině Vítkovské pahorkatiny, na samotném okraji PO Libavá. Vítáni
jsou jak zkušení, tak začínající ornitologové, kteří se mohou novému přiučit…
Kdy? Pátek až neděle 27. – 29. května 2016
Program:
Pátek: Příjezd prvních účastníků předpokládáme během pátečního odpoledne, na chatě
bude služba cca od 18:00. Po příjezdu lze podniknout kratší výlet do okolí, v případě zájmu a
příznivého počasí je ve volných chvílích možný odchyt a kroužkování ptáků v okolí místa
ubytování (lze si vzít vlastní sítě). V pátek večer (cca od 20:00) akci zahájíme procházkou za
ptáky s noční aktivitou (monitoring chřástala polního a sov). V případě zájmu bude
následovat posezení a nezávislé debatování nejen o ptácích.
Sobota: Brzy ráno (nejpozději v 6:00) vyrazíme v malých skupinkách mapovat ptáky v oblasti
Nízkého Jeseníku. Důraz bude kladen na neobsazené čtverce, kde provedeme nejen
hodinovky, ale budeme se i snažit prokázat hnízdění v co nejvyšší kategorii. Zvláštní zájem se
obrátí na zvláště chráněné druhy a na prozkoumání opuštěných částí vojenského újezdu
Libavá. Večer lze podniknout opětovné mapování sov, kroužkování ptáků či posezení u
táboráku.
Neděle: V dopoledních hodinách bude pokračovat monitoring ptáků tak, abychom
promapovali co nejrozsáhlejší oblast. Následně se rozjedeme ke svým domovům s možností
zastavit se na některých vzdálenějších, nejen ornitologicky atraktivních, lokalitách.
Co zajímavého se dá vidět?
Vítkovská pahorkatina patří k oblastem poměrně málo probádaným, lze tedy čekat všelicos…
Mimo běžné ptáky můžeme v lesích očekávat sovy (puštík, sýc, kulíšek…), šplhavce (datel,
žluny…), a dost možná i lejska malého. Luční porosty v noci oživují svým skřípáním chřástali
polní a křepelky. A ve dne, na křovinatých mezích, se můžeme setkat s ťuhýkem, pěnicí
vlašskou a velká šance je i na karmínového hýla rudého. A kdo ví, třeba nás přiletí
zkontrolovat i „místní“ orli skalní. Nechme se překvapit…
Ubytování
Ubytování je zajištěno na železniční zastávce Klokočov (49.7377817N, 17.7694806E), která je
přeměněna v ubytovnu. Jedná se o zděnou budovu vybavenou postelemi, dvěma venkovními
latrínami a elektřinou. Pitná voda je k dispozici z místní studně. Maximální kapacita kolem 20
míst, neváhejte proto s přihláškami! Ubytování je zdarma.

Doprava
Vlak – vlak zastavuje přímo u chaty. Zastávka Klokočov je na trati č. 276 Suchdol nad Odrou –
Budišov nad Budišovkou.
Bus – nejbližší autobusová zastávka je Kamenka – hostinec (cca 2 km), odkud lze po polní
cestě západním směrem dojít do údolí (náročnější na orientaci). Další alternativy jsou
zastávky Klokočov a Klokočůvek – hostinec, odkud lze na chatu dojít po silnici.
Auto – možno dojet až k místu ubytování včetně parkování aut (silnice II/442).
Po předchozí telefonické domluvě je možno pro účastníky dojet autem na některou
z uvedených či jiných blízkých zastávek.
Stravování
Stravování si zajišťuje každý sám. Nejbližší restaurace jsou v Klokočově a v Klokočůvku.
V chatě je k dispozici lednice, vařič i nádobí.
Lahvové pivo zajistí organizátoři.
Co si vzít s sebou
Vlastní jídlo a pití, spacák, dobré terénní oblečení, zvláště pevnou obuv, pláštěnku (může
pršet!), dalekohled, psací potřeby, výhodou je přehrávač s hlasy ptáků. Vhodné je mít
turistickou mapu lokality, čelovku a dobrou náladu .
Další informace a kontakt:
Na akci se, prosím, přihlašujte nejpozději do 15. 5. 2016. Účastníky mladší 15-ti let prosíme o
písemný souhlas zákonných zástupců. Bližší informace budou s přihlášenými dohodnuty před
akcí.
Kateřina Ševčíková, e-mail: sevcikovaka@seznam.cz, tel: 776 746 980
Orientační mapa.

Terénní základna.

