Informace !eské herpetologické spole"nosti 2006/4
web.natur.cuni.cz/chs
Bankovní spojení: eBanka, kód banky: 2400, !íslo ú!tu: 1612520001
Herpetologická knihovna: RNDr. Ji"í Moravec, CSc., Národní muzeum Praha,
tel.: 224 497 272, výp#j!ky v pátek od 14:30 do 15:30 hodin po p"edchozí domluv$.
Konference !HS 2007
Místo: He#manovice, Jeseníky; lokality mj. Triturus montandoni
Datum: 25. – 27. 5. 2007
Hlavní po#adatel: Václav Gvoždík
P#edb$žná p#ibližná cena: 660 K" pro 1 osobu za 2 noclehy a 2 plné penze.
Mapování výskytu obojživelník% a plaz% v !R
www.biolib.cz
Informace též na www.herp.biolib.cz
1. NOVINKY:
Muzeum p#írody !eský ráj a !eská herpetologická spole"nost vyhlašují akci:

„Obojživelník roku 2007“
Cíl projektu: probudit zájem ve"ejnosti o obojživelníky a plazy
Dlouhodobý cíl: zastavit ubývání obojživelník# a plaz#
Výbor %eské herpetologické spole!nosti vybral jako obojživelníka roku 2007 skokana
ostronosého, kriticky ohrožený druh, jedná se o jednu z nejohrožen$jších žab v %R. Akce
bude propagována pomocí informa!ního letáku, který bude krom$ obojživelníka roku 2007
p"edstavovat i r#zné !innosti související s ochranou obojživelník# a plaz# v podob$ odkaz#
na jednotlivé internetové stránky, organizace a spole!nosti. Bude obsahovat kalendá"
významných akcí, kde se ve"ejnost m#že seznámit s obojživelníky a plazy p"ímo z o!í do o!í
nebo nep"ímo na r#zných p"ednáškách. Kalendá" všech akcí bude na internetové stránce
www.mpcr.cz/obojzivelnikroku. Proto bych Vás cht$l požádat o zaslání informací o vašich
akcích, které se týkají ochrany obojživelník% a plaz%. Informace zasílejte nejlépe do 13.
#íjna.
Informa"ní internetová stránka (www.mpcr.cz/obojzivelnikroku) v!etn$ kalendá"e všech
akcí. Do kalendá"e akcí na internetu mohou být dopl&ovány akce, které se v!as nedostaly na
leták.
Ukazuje se, že v$tšina lidí se spíše zajímá o osud zví"ecích jedinc# (nap". o psy a ko!ky
v útulcích) než o osudy živo!išných druh#. U obojživelník# jsou osudy populací významn$jší
než osudy jednotlivc#. Jeden zvolený druh jako obojživelník roku 2007 má jako symbol
probudit ve ve"ejnosti zájem o osud „jednotlivce“ a jako vyslanec za ostatní druhy p"iblížit
celou skupinu.
Martin Šandera
m.sandera@tiscali.cz

2. R&ZNÉ
Spolupráce s !SOP
%HS zaslala vyjád"ení k n$kterým projekt#m, které podávaly ZO %SOP do programu
Ochrana biodiverzity: Sledování a ochrana obojživelník# a Sledování a ochrana plaz#.
Výstava ocasatých obojživelník% „Tajemný salamandr“
3. – 16. zá"í 2006 se konala v Duchcov$ výstava ocasatých obojživelník# „Tajemný
salamandr“. Výstavu po"ádalo Muzeum m$sta Duchcova ve spolupráci s Klubem p"átel
ocasatých obojživelník# (KPOO) CAUDATA, za podpory NaturaServis s.r.o. Vystaveno bylo
celkem 46 forem ocasatých obojživelník#, ve v$hlasném „obojživelni!ím“ viváriu v ZOO
Chemnitz mají pouze 18 forem „ocasá!#“. Více o výstav$ se do!tete v n$kterém !ísle
!asopisu Akva tera fórum. Více o KPOO na www.caudata.wz.cz.
P#írodov$dná expedice Maroko 2007
Jedním z po"adatel# je Jan Procházka, !len %HS.
Termín: 21.4. - 13.5. 2007. Cena: 13.500 (doprava, trajekt, ubytování tam kde je placené).
Hlavní cíle: vodopády Cascades d Ouzoud, Marrakech – prohlídka mediny, Asni, Národní
park Massa – "í!ní delta, ibisové, plame&áci, Aint Benhadou stará berberská pevnost, údolí
"eky Todra, sb$r zkamen$lin na kamenité hamad$, 300m duny Erg Chebbi, cedrové lesy u
Azrou, královské m$sto Fes – památka Unesco, národní park Taza, Chechauen
Informace: Jan Procházka clonner@email.cz
Balcanica.cz – databáze herpetofauny Balkánského poloostrova
Vážení kolegové, vážené kolegyn$,
možná jste již zaznamenali nedávno vzniklé webové stránky www.balcanica.cz zam$"ené na
herpeto- a batrachofaunu Balkánského poloostrova. N$kte"í z Vás jsou již dokonce
spoluautory. Práv$ Vás, další potenciální spoluautory, si dovolujeme oslovit touto cestou.
Cílem stránek je co možná nejkomplexn$jší databáze lokalit, kvalitních fotografií, publikace
odborných !lánk#, post"eh# a dalších záznam# s výše uvedeným tématem. Proto budeme rádi,
pokud budete mít !as a chu', kdybyste rovn$ž p"isp$li svými lokalitními záznamy, post"ehy
z terénu, publikovanými !lánky, fotografiemi, a dalšími údaji s tématikou nejen pozorování a
chovu balkánských obojživelník# a plaz#.
Bližší informace získáte práv$ na stránkách www.balcanica.cz, nebo na e-mailu
balcanica@balcanica.cz
T$šíme se na spolupráci.
Daniel Jablonski & Petr Balej
balcanica@balcanica.cz

tajemník, 29. 9. 2006

