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1. NOVINKY:
Poděkování
Výbor ČHS děkuje Jiřímu Brůnovi za pozvednutí úrovně Herpetologických informací.
Zápis schůze výboru České herpetologické společnosti, Praha 11. 12. 2004
Přítomni:
Prezident: Ivan Rehák, viceprezident: Milan Veselý, tajemník: Martin Šandera, redaktor HI:
Andrej Funk, členové výboru: Robert Černý, Václav Gvoždík, Lukáš Kratochvíl
Bylo projednáno:
1) Rezignace Jiřího Brůny na člena výboru. Výbor ČHS se usnesl poděkovat Jiřímu Brůnovi
za pozvednutí úrovně Herpetologických informací.
2) Eufora (Evropské fórum pro plazy a obojživelníky) – podpoření této platformy.
3) Organizace 20. konference v Horním Prysku 2004.
4) Možnost podání grantů (zvýšení nákladu Herpetologických informací).
5) Přesun termínu konání konferencí na podzim – výbor zamítl (2 pro, 4 proti, 1 se zdržel
hlasování).
Zapsal: Martin Šandera
Změna kontaktů na tajemníka:
nový e-mail: m.sandera@tiscali.cz
nový mobil: 731 060 253
Způsob placení členských příspěvků:
1) Nejlépe převodem (nejméně časově náročný způsob je přes internet) nebo vložením peněz
přímo v eBance. Bankovní spojení viz výše. Vždy uvádějte variabilní symbol, kterým je
Vaše členské číslo (např. 068). Členské číslo naleznete v adresáři (tištěném; nový bude
rozesílán s HI) a na adresním štítku.
2) Osobně (např. na konferenci ČHS nebo na akcích TSP v Národním muzeu).
Pouze ve výjimečných případech lze platbu uskutečnit poštovní poukázkou na adresu
tajemníka.

Monitoring obojživelníků a plazů v ČR (stručná informace)
Cíl:
Zjištění početních stavů populací a dlouhodobé sledování změn početních stavů
Aktuální stav:
Technické zajištění a zpracování dat: AOPK ČR
Pracovní skupina pro přípravu metodiky: 14 členů
Oponentní a konzultační skupina: 9 členů, prozatím, další zájemci vítáni
Pracovní skupina pro přípravu metodiky stanovila rámcovou (předběžnou) metodiku.
V současné době ji připomínkuje Oponentní a konzultační skupina. Sladění metodiky je
plánováno na schůzce 12. ledna 2005 (10,00 – 15,00 hod., na ústředí AOPK v Kališnické ul.
v Praze), aby projekt mohl začít již v nadcházející sezóně.
Regionální koordinátoři:
Na lednové schůzce je mj. potřeba ustanovit regionální koordinátory. Ti by měli vzejít z řad
Pracovní skupiny pro přípravu metodiky (částečně; ne všichni se mohou z časových důvodů
věnovat monitoringu – vysvětlení viz níže), České herpetologické společnosti, Teraristické
společnosti Praha, dalších organizací a samozřejmě jsou vítáni další zájemci, kteří se
dlouhodobě monitoringu mohou věnovat. Úkolem regionálních koordinátorů bude též snaha
získávat další lokální zájemce, kteří by vstupovali do projektu od roku 2006.
Metodika je nastavena tak, aby byla co nejobecnější a nejobjektivnější, aby monitoring mohl
provádět každý zaškolený „amatérský“ přírodomilec. Největší úskalí je, že sledování na určité
lokalitě musí běžet dlouhodobě. U některých lokalit, kde bude více sledovaných druhů, to
představuje několik návštěv za sezónu ve stanoveném období (např. duben 2 až 3 krát,
květen, červen, srpen). Tzn. jeden člověk zvládne (podle časových možností) 2 až 5 lokalit
v dosahu svého bydliště (v rámci okresu).
Informaci, prosím, sdělte dalším případným zájemcům, i když se sami monitorování účastnit
nemůžete. Rozhodně jsou vítány vaše zkušenosti a připomínky a též aktivní účast na lednové
schůzce.
Martin Šandera
Bližší informace:
Roman Rozínek: roman.rozinek@naturaservis.net, mobil: 724 227 157
Mgr. David Vačkář (AOPK): david_vackar@nature.cz, tel.: 283 069 212
2. RŮZNÉ
Fotogalerie
Blíží se jubilejní 20. konference. To nabádá k tomu, abychom se ohlédli za historií ČHS.
Jednou z možností by bylo vytištění obrázků z minulých konferencí v HI a jejich umístění na
internetové stránky.
Pokud máte takové fotografie nebo diapozitivy a jste ochotní je poskytnout, pošlete je,
prosím, na adresu tajemníka. Po oskenování vám budou samozřejmě vráceny. Případně je
můžete posílat zpracované v elektronické podobě.
Doporučuji všem členům, kteří nemají e-mailovou adresu, aby si ji zařídili. Usnadní se
tím informační servis ČHS.
Sestavil Martin Šandera.

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VŠEM ČLENŮM PŘEJE
VÝBOR ČHS.

