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Program 

 
Čas (CET) Prezentace  
 Zahájení a představení projektu 
09:30-09:50 Představení projektu a jeho cílů Prof. Vladimír Bejček/Mgr. 

Emílie Trakalová 
ČZU  

09:50 – 10:15 Předběžné výstupy projektu – identifikované 
druhy ptáků zemědělské krajiny a zemědělské 
systémy, navržená schémata ochrany 

Ing. Václav Zámečník 
ČZU/ČSO 

10:15 -11:00 Přehled současného stavu ptáků zemědělské 
krajiny v ČR 

Ing. Václav Zámečník 
ČZU/ČSO 

 Přestávka 
11:10 – 13:00 Diskuse 

 
- Faktory zodpovědné za pokles početnosti ptáků 

zemědělské krajiny  
- Možné typy opatření pro vybrané druhy a 

zemědělské systémy  
- Zkušenosti účastníků – např. faktory ovlivňující 

implementaci schémat 
 
 

Všichni účastníci – 
moderator Ing. Václav 
Zámečník 

 Shrnutí a konec workshopu 
 

 
 

Další témata k diskusi: 
 
 
 Jaké příklady dobré praxe v ČR by mohly být zajímavé i pro další země EU? Existují v ČR 

vhodné demonstrační plochy?  
 Na co by se ochranná schemata měla zaměřit? Jaké zemědělské systémy? Které druhy 

polních ptáků? Jaká opatření? Možná zlepšení existujících agro – environmentálních 
klimatických schémat? Nové přístupy? (schémata založená na zkušenostech, colaborativní 
přístup, eko-schémata? Příklady dobré praxe ostatních zemí EU využitelné v ČR?   

 Zkušenosti a faktory ovlivňující atraktivitu a přijatelnost navrhovaných schémat v praxi?  
 Politika ochrany přírody a ptáků – Financování (SZP), příležitosti apod. 
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Národní workshop – cíle a otázky k diskusi

1

Informace a shrnutí – Iniciativa Birds @ Farmland, stav ochrany ptáků zemědělské krajiny v ČR, 
strategické plánování Společné zemědělské politiky, inovativní přístupy apod.

Které zemědělské systémy a druhy polních ptáků v ČR jsou prioritní/nejdůležitější?

Jsou existující opatření dostatečná nebo je třeba jejich zlepšení? Opatření s potenciálně 
největším dopadem: tvorba nových opatření nebo zlepšení stávajících? 

Praktické zkušenosti: Faktory úspěšnosti ochranných opatření polních ptáků v ČR

Příklady dobré praxe v ČR?

Dotační a finanční příležitosti a zkušenosti
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Birds @ Farmland

Prepared for the European Commission under service 
contract: 07.0202/2020/834463/SER/ENV.D.3
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T

Developing Tools to Support Farmland 
Bird Conservation in the EU

Mgr. Emílie Trakalová

Úvod
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Cíl

3

Dosažení lepší integrace ochrany ptáků zemědělské krajiny do současné 
zemědělské praxe

Jak?

 Zacílení na 10 členských států EU (AT, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, IT and PT)

 Spoluprácí se zemědělskými a environmentálními autoritami, odborníky a lidmi z praxe

 Poskytnutí výsledků všem 27 členským zemí jako podkladu pro další cyklus SZP (CAP)
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Cíle

4

1. Shrnutí vědeckých poznatků problematiky ochrany ptáků zemědělské krajiny,
identifikace vhodných postupů a pochopení řídících faktorů úspěchu

2. Upřesnění požadavků členského státu a uvedení příkladů dobré praxe 

3. Vytvoření 20 praktických schémat ochrany polních ptáků – min 2 za každou 
partnerskou zemi (‘Birds@Farmland Conservation Schemes’)

4. Posílit a stavět na práci evropských farmářů, vlastníků, ochranářů a myslivců a 
motivovat je ve smyslu jejich vlastnictví a odpovědnosti 

5. Vytvořit základ budoucí spolupráce všech relevantních subjektů dotčených 
problematikou a zlepšit poradenství poskytované zemědělským subjektům.

Období: Prosinec 2020 – Listopad 2022 (pokročilá úroveň plánování CAP/SZP)
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 Jsou důležitým indikátorem stavu životního 
prostředí, důkazem efektivity zaváděných 
opatření a klíčovým politickým cílem

 Udržitelný potravní systém spřináší řadu 
benefitů: sociální, ekonomické, zdravotní

 Vnímání zemědělství je poškozeno a musí 
se změnit – úbytky ptáků a hmyzu jsou 
jasným signálem k akci!

Proč chránit ptáky zemědělské krajiny? 

© Vasily Gelevachuk (photomaster)
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Proč chránit ptáky zemědělské krajiny?
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 Alarmující negativní trend: 55% za poslední 3 desetiletí*

 Podpora členských zemí pro dosažení požadavků dle: 

 Článku 3 a 4 Ptačí Směrnice: “Maintain, preserve or re-establish a 
sufficient diversity and areas of habitat …” and “put in place special 
conservation measures for the survival and reproduction of the 
species listed in Annex I of the Directive and migratory bird species.”

 Společné zemědělské politiky (CAP), konkrétně eko-schémat jako 
nového nástroje k dosažení cílů Evropské zelené dohody a agro-
environmentálně klimatických opatření PRV

* Eurostat- Common Farmland Bird Index: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_bio2/default/table?lang=en

* Member States reporting under the Birds Directive: https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020

* Pan-European Common Bird Monitoring Scheme – European Bird Census Council – EBCC: https://pecbms.info/trends-and-indicators/indicators/indicators/EU1_Fa/



| BIRDS @ FARMLAND

Důvody úbytku druhů ptáků zemědělské krajiny
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Ztráta 
stanovišť

Zničení hnízdních stanovišť např. odstranění mezí a 
neproduktivních ploch, odvodnění mokřadů, kultivace půdy apod. 

Vyčerpání 
zdrojů 
potravy

Ztráta přirozených vlastností stanovišť, přílišné užívání pesticidů 
ničí vhodné zdroje rostlinné a hmyzí potravy

Změna 
zemědělských 

postupů 

Dřívější setba, sklizeň v období hnízdění nebo s pomocí 
nevhodných strojů a metod, klimatická změna 

Ostatní 
hrozby 

Trávení, oplocování, neudržitelný lov, ilegální zabíjení, 
znečištěním, invazní druhy, predace

Zdroj: MS Art. 12 reports 2013-2018
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Fungují současná opatření?
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Vědecké poznání přináší smíšené výsledky:

Špatně 
zacílené

Finančně 
neatraktivní

Nedostatečně 
rozšířené Krátkodobé Byrokratické Bez 

výsledku
Špatně 

komunikované

Rozdílné názory zapojených subjektů:
“Agro – environmentálně klimatická opatření (AEKO) jen lehce zmírňují úbytek výskytu populací 
ptactva zemědělské krajiny – zejména těch, jejichž celý životní cyklus spočívá v Evropě - zdaleka 
nekompenzují negativní dopady intenzifikace zemědělství a neodvracejí klesající populační trendy “ 
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Harmonogram projektu:
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2nd Half 
June

Until End 
of April 

Until End 
of Mar 

Final CS 
June
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Organizace a instituce zapojené do projektu
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1. AT: Umweltbundesamt GmbH (Environment Agency Austria)

2. HU: BirdLife Hungary

3. ES: Consorci Centre de Ciencia i Tecnologia Forestal de Catalunya

4. CZ: Czech University of Life Sciences, Prague

5. BG: Dicon Group Ltd.

6. PT: CIBIO-ICETA, Universidade do Porto

7. FR: Institut Supérieur d’Agriculture et d’Agroalimentaire
Rhône-Alpes

8. IT: LIPU (BirdLife Italy)

9. FI: University of Helsinki

10. DE: Helmholtz-Zentrum Umweltforschung GmbH UFZ

11. EU (BG): Pensoft Publishers Ltd
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Birds @ Farmland

Prepared for the European Commission under service 
contract: 07.0202/2020/834463/SER/ENV.D.3
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T

Výběr zemědělských systémů a 
vlajkových druhů

Václav Zámečník,
ČZU/ČSO
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Zemědělské systémy a vlajkové druhy 
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Zemědělské systémy (AS)

 Na úrovni EU bude identifikováno nejméně
10 zemědělských systémů souvisejících s 
ochranou polních ptáků

Vlajkové druhy (FS)

 Na úrovni EU bude identifikováno nejméně 
15 vlajkových druhů ptáků zemědělské 
krajiny

Konečný seznam zemědělských systémů i vlajkových druhů bude sestaven na základě 
interaktivního procesu, zohledňujících priority všech 10 zúčastněných ČS
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 Analýzy existujících klasifikačních 
systémů pro Evropské zemědělské 
systémy.

 Tvorba metodiky k odvození 46 
zemědělských systémů rozdělených do 4 
kategorií (orná půda, trvalé porosty, 
živočišná výroba, smíšené systémy).

 Každý systém skrze EU je prostorově 
zmapován (25 x 25 km grid), a popsán.

Low-intensity Continental non-irrigated annual crops

Výběr EU zemědělských systémů 

I. Identifikace klasifikačního schématu
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Na základě kritérií (příklady): 

• Použitelnost na evropské úrovni a výskyt v 
10 partnerských ČS

• Počet hnízdících druhů v zemědělském 
systému

• Expertní hodnocení a literární rešerše 
nejdůležitějších relevantních zemědělských 
praktik 

Výběr EU zemědělských systémů

II. Identifikace klasifikačního schématu
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Předvýběr zemědělských systémů 
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1. Orná půda

• Kontinentální nezavlažované systémy nízké intenzity (Low-intensity Continental non-irrigated annual crops)

• Středomořské nezavlažované systémy nízké intenzity (Low-intensity Mediterranean non-irrigated annual crops)   

• Panonské nezavlažované systémy nízké intenzity (Low-intensity Pannonian non-irrigated annual crops)

• Nezavlažované systémy Černého moře a stepí (Black sea and Steppic non-irrigated annual crops)

• Pěstování rýže (Rice cultivation)

• Boreální nezavlažované systémy (Boreal non-irrigated annual crops)

2. Systémy pro chov hospodářských zvířat

• Vysoce intenzivní atlantické TTP (High-intensity Atlantic permanent grasslands)

• Středomořské pastevní tesy (Mediterranean wood pastures)

3. Systémy trvalých plodin

• Středomořské olivové háje nízké intenzity (low intensity Mediterranean olive groves)

4. Smíšené systémy – nebyl zatím definován žádný prioritní systém
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HLAVNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SYSTÉMY V ČR

16
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Kritéria výběru

 Druhy klasifikované jako druhy orné půdy a 
travního porostu dle čl. 12

 Druhy klasifikované jako „ ohrožené“ nebo „ v 
ohrožení“ na úrovni EU dle hodnocení 2020 
(téměř ohrožené, ubývající, vyhynulé, 
neznámé)

 Druhy s negativním, kolísavým nebo nejistým 
populačním trendem v dlouhodobém nebo 
krátkodobém horizontu dle čl. 12 15 

vlajkových 
druhů

Seznam možných 
druhů

5
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0

0 
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ptačí druhy 
Evropy

Birds listed
as cropland
& grassland

species

(Article 12)

“Threatened
” or “not 
secure” 
species in 
the EU 
assessment
2020 + 
negative 
trend

Identifikace 15 ohrožených nebo ubývajících druhů jako vlajkových druhů

Multi-kritéria v kostce:
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15 
vlajkových 

druhů

Výběr vlajkových druhů polních 
ptáků

Krok 1 – Pořadí druhů 
podle binomického
rozdělení

Krok 2 – Vyhodnocení 
seznamu vysoce 
hodnocených druhů, 
na základě 
kategorizace (např. 
lovné druhy, stálí nebo 
stěhovaví atd.)

Identifikace 15 ohrožených nebo ubývajících druhů

Multi-kritéria v kostce
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Krok 1 – Pořadí druhů 
podle binomického
rozdělení

Výše řazené druhy - přiřazení hodnoty (0 nebo 1):

• Výskyt ve > 50% ČS EU

• Výskyt ve > 50% z vybraných 10 ČS EU

• Dlouhodobý negativní trend (breeding overall)

• Krátkodobý negativní trend (breeding overall)

• Index druhů polních ptáků

• M-S A P Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland 
Habitats 

• Ptačí Směrnice

• Synergie s Evropskou Iniciativou opylovačů

• IUCN (CR, EN, VU, NT) 

• Zastřešující charakteristika/druh pro další druhy 

• Charismatické druhy (expertní hodnocení)

• Potenciálně vhodné pro biokontrolu (např. hmyzožraví ptáci)

• Národní nebo Evropské Druhové Akční plány

• Potravní specialista (jsou více ohroženi vyhynutím)

Identiface 15 ohrožených nebo ubývajících druhů

Multi-kritéria v kostce
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Srovnávací hodnocení

Hodnocení 15 druhů z hlediska následujících kategorií: 

• Lovná / neloví se

• Stálí, krátkodobě nebo dlouhodobě migrující

• Počet zemí s negativním populačním trendem 

• Počet zemí s vyrovnaným dlouhodobým populačním 
trendem

• Počet zemí s pozitivním dlouhodobým populačním 
trendem

• Počet zemí s nejistým nebo kolísavým dlouhodobým 
populačním trendem

• Počet zemí EU, kde druh hnízdí

• Případné ukázkové studie (pouze pokud je v některé ze 
zemí pozitivní trend)

• Conservation Evidence (popsané ochranářské aktivity)

Krok 2 – Hodnocení 
vysoce ohodnocených 
druhů, založené na 
rovnovážném 
rozdělení mezi 
kategoriemi (např. 
lovné druhy, stálí, 
stěhovaví ptáci apod. )

Identiface 15 ohrožených nebo ubývajících druhů

Multi-kritéria v kostce
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„Deštníkový“ charakter

Kritérium: Další druhy obývající stejná 
stanoviště prospívají z ochranářských aktivit 
zacílených na vybraný vlajkový druh

Kritéria: Jako „ charismatické“ byly vybrány ty 
druhy, které se běžné vyskytují v zemědělské 
krajině a jsou veřejnosti dobře známy skrze 
typické zbarvení, tvar, chování nebo zpěv. 
Výběr byl proveden expertním hodnocením 
druhů z pohledu atraktivity pro veřejnost i 
zemědělce.

Charismatické druhy

Potenciál druhů pro biokontrolu

Kritéria: Založeno na potravních preferencích 
dle Pearman / Storchov a Willman, např. 
druhy preferující hmyz nebo hlodavce

Kritéria: Druhy spojené se 
stanovišti s výskytem opylovačů 

EU Iniciativa na podporu opylovačů

Identifikace 15 ohrožených 
nebo ubývajících druhů
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Limosa limosa Vanellus vanellus Tringa totanus Alauda arvensis Hirundo rustica

Lanius senator Numenius arquata Saxicola rubetra Streptopelia turtur Falco vespertinus

Galerida cristata Perdix perdix Philomachus pugnax Sturnus vulgaris Tetrax tetrax

Identifikace 15 ohrožených nebo ubývajících druhů
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15 
vlajkových 

druhů

Latinský název Český název
Přítomnost v 10 
projektových zemích

Limosa limosa Břehouš černoocasý 10
Vanellus vanellus Čejka chocholatá 10
Tringa totanus Vodouš rudonohý 10
Alauda arvensis Skřivan polní 10
Hirundo rustica Vlaštovka obecná 10
Lanius senator Ťuhýk rudohlavý 7
Numenius arquata Koliha velká 10
Saxicola rubetra Bramborníček hnědý 10
Streptopelia turtur Hrdlička divoká 10
Falco vespertinus Poštolka rudonohá 4
Galerida cristata Chocholouš obecný 9
Perdix perdix Koroptev polní 9
Philomachus pugnax Jespák bojovný 7
Sturnus vulgaris Špaček obecný 9
Tetrax tetrax Drop malý 4

List of Dominant type of farming system represented
• Low-intensity Continental non-irrigated annual crops
• Low-intensity Mediterranean non-irrigated annual crops
• Livestock grazing in Alpine moors and heathlands
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Balance of the list
Hunted: 9
Resident: 6
Short migratory: 5
Long migratory: 9
Potential case study: FR, IT, UK, PT
Dominant type of farming system: 3
Minimum number of occurrences in 10 selected MS: 4

Identifikace 15 ohrožených nebo ubývajících druhů 
Výsledky
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15 
vlajkových 

druhů

Seznam 15 
vlajkových 

druhů
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Latinský název Český název
Přítomnost v 10 
projektových zemích

Limosa limosa Břehouš černoocasý 10
Vanellus vanellus Čejka chocholatá 10
Tringa totanus Vodouš rudonohý 10
Alauda arvensis Skřivan polní 10
Hirundo rustica Vlaštovka obecná 10
Lanius senator Ťuhýk rudohlavý 7
Numenius arquata Koliha velká 10
Saxicola rubetra Bramborníček hnědý 10
Streptopelia turtur Hrdlička divoká 10
Philomachus pugnax Jespák bojovný 7
Asio flammeus Kalous pustovka 10
Circus cyaneus Moták pilich 10
Falco cherrug Raroh velký 6
Glareola pratincole Ouhorlík stepní 6
Passer italiae Vrabec italský 3

Přehled dominantních typů zemědělských systémů
Low-intensity Continental non-irrigated annual crops
Low-intensity Mediterranean non-irrigated annual crops
Livestock grazing in Alpine moors and heathlands
Boreal non-irrigated annual 
crops
Low-intensity Pannonian non-irrigated annual crops
Mediterranean wood pastures
High-intensity Atlantic non-irrigated annual crops
High-intensity Mediterranean non-irrigated annual crops

Rozložení v seznamu

Hunted: 7

Resident: 3

Short migratory: 6

Long migratory: 9

Potential case study: IT, UK, FR, BE

Dominant type of farming system: 8

Minimum number of occurrences in 10 selected MS: 3

Identifikace 15 ohrožených nebo ubývajících druhů 
Výsledky
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15 
VLAJKOVÝCH 

DRUHŮ

Seznam 15 
vlajkových 

druhů
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Alternative lists

Species Common name
Occurrence in 10 selected 
MS

Limosa limosa Black-tailed Godwit 10
Vanellus vanellus Northern Lapwing 10
Tringa totanus Common Redshank 10
Alauda arvensis Eurasian Skylark 10
Hirundo rustica Barn Swallow 10
Lanius senator Woodchat Shrike 7
Numenius arquata Eurasian Curlew 10
Saxicola rubetra Whinchat 10
Streptopelia turtur European Turtle-dove 10
Falco vespertinus Red-footed Falcon 4
Galerida cristata Crested Lark 9
Perdix perdix Grey Partridge 9
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose 4
Branta ruficollis Red-breasted Goose 3
Cygnus columbianus bewickii Bewick's Swan 5

List of Dominant type of farming system represented

Low-intensity Continental non-irrigated annual crops
Low-intensity Mediterranean non-irrigated annual crops
Livestock grazing in Alpine moors and heathlands

Balance of the list

Hunted: 7

Resident: 4

Short migratory: 6

Long migratory: 8

Potential case study: IT, PT

Dominant type of farming system: 3

Minimum number of occurrences in 10 selected MS: 4

Identifikace 15 ohrožených nebo ubývajících druhů 
Výsledky
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Popisná schémata

 Ekologické požadavky ( na základě současných poznatků a Zpráv EU)

 ‘Deštníkový charakter’ (definována na základě biotických interakcí, např. Seznamu
známých mezidruhových interakcí, kam např. patří i opylování nebo jiné vedlejší výhody).

 Ohrožení a negativní vlivy na jejich prostředí (literární rešerše a zprávy včetně Směrnice o 
ptácích)

 Ochranářská opatření zacílená na životní prostředí (dle jednotlivých zemích, přehled 
finančních nástrojů (např. agroenvironmentálně klimatická opatření, nástroje na financování
přírodního kapitálu, podmínek pro environmentálně citlivé travní porosty, EFAs, program 
LIFE, Interreg nebo jiné projekty a soukromé iniciativy)

 Faktory ovlivňující úspěch nebo neúspěch ochranných opatření

• Shrnutí znalostí existujících opatření skrze projektové konsorcium a další sítě; 

• Databáze kontaktů a partnerství;

• Poskytnutí cenných informací a příkladů úspěšných (i neúspěšných) opatření v rámci 
národních workshopů 

Sběr informací ochrany vlajkových druhů polních ptáků
Výsledky

 Zpráva v AJ (M 13)

 Informační listy pro každý z 
15 druhů (M 13) 

 Informační list přeložený do 
národních jazyků (M 13)

* Kde to bude možné, 
identifikujeme příklady 
z praxe, které 
demonstrují úspěšné 
způsoby ochrany a 
hospodaření = 
demonstrační plochy
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Další úkoly
Zemědělské systémy a vlajkové druhy ….

27
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Charakterizace důvodů úbytku ptáků zemědělské krajiny

28

 Zhodnotit a sestavit 
seznam hlavních 
negativních faktorů a 
hrozeb  pro 10 hlavních 
zemědělských systémů 
a 15 vlajkových druhů 
polních ptáků 
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Identifikace možnosti hospodaření a charakteristik krajiny prospěšných polním 
ptákům

29

 Identifikace způsobů 
hospodaření a vlastností 
zemědělských ploch, 
přispívajících k populacím 
polních ptáků (10 
zemědělských systémů a 
15 ptačích druhů 
zemědělské krajiny)

© imageBROKER/Rex Shutterstock
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Potenciální přínosy pro další druhy, stanoviště a lidi

30

 Vyhodnocení dalších složek
biodiverzity, které mohou profitovat ze 
způsobů hospodaření podporujících 
populace polních ptáků.

 Hodnocení ekosystémových služeb 
poskytovaných ekosystémy
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Shrnutí výsledků, a otevřených otázek
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 Identikace nedostatků/chybějících 
znalostí

 Tvorba zprávy o hlavních 
zemědělských systémech

 Tvorba informačních listů o 
konkrétních způsobech 
hospodaření a charakteristik 
krajiny přispívajících k ochraně  
polního ptactva v každém 
zemědělském systému

© Bildagentur Zoonar GmbH
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KONTAKTY
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Jméno: Emílie Trakalová
Email: trakalova@fzp.czu.cz
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Birds @ Farmland Reference: ENV/2020/OP/0003

Projektový plán komunikace 
Birds @ Farmland
#farmlandbirds

Emílie Trakalová, ČZU
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Cílové skupiny 
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Úroveň EU

- EC DG Agri
- EC DG Environment
- EC DG Clima
- Farmářské organizace 
- Environmentalní organizace 
- Vlastnické & uživatelské organizace
- Obchodní organizace
- Výzkumné organizace & projekty

Národní a regionální úroveň

- Vládní - MZe
- Vládní – MŽP
- Farmářské organizace 
- Environmentalní organizace 
- Vlastnické & uživatelské organizace
- Obchodní organizace
- Výzkumné organizace & projekty
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Klíčové faktory pro dopad projektu
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Plánování a 
koordinace 

Zapojení klíčových 
hráčů

Maximální využité 
evropských komunikačních 
systémů

● 1:1 vazby
● ! Silná účast v národním plánovacím procesů a 

skupinách 
● Koordinace kalendářů událostí
● Účast na plánovacích a konzultačních jednání 
● Ogranizace jednání
● ! Odpovědi na dotazy účastníků
● !! Spluvytváření podkladů
● !!! “Snowballing” Redistribuce komunikačních 

materiálů účastníkům a jejich sítím
● Koordinace s

● Národními autoritami
● Envi NGOs
● Zemědělské organizace
● Vlastnící a uživatelé půdy
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Komunikační materiály a sítě 
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● Brožura

● Informační listy

● 10 vybraných zemědělských systémů

● 15 Vlajkových druhů

● 20 Birds@Farmland ochranářských opatření

● Webová stránka Evropské komise (DG ENV)

● Nástroj WIKI k diskusi a výměně názorů na 
úrovni EU

● Twitter, LinkedIn, etc.

● Ostatní

Události

● Národní workshopy v partnerských 
zemích 

● 1. EU Workshop: Druhá půlka 
června 2021 

● 2. EU Workshop: První polovina 2022
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Zajímalo by Vás? 
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1) Zasílání informací týkajících se projektuj?

● Brožury, informační listy, ostatní?  

2) Šíření projektových informací skrze vaše komunikační kanály? 
(Newsletter, Website, Events)? Co je k tomu třeba?

3) Účast v Evropských diskusích ve WIKI / Výměna informací s ostatními 
zeměmi? Které téma by Vás nejvíce zajímalo?

Prosím o vyplnění dotazníku: https://forms.office.com/r/HvyUpkBbm1
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Kontakty: 
Emílie Trakalová trakalova@fzp.czu.cz
Katrin Stockhammer katrin.stockhammer@gmail.com
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Další ubývající ptačí druhy 

foto: John Markham (rspb-images.com) Foto: ©Tomáš Bělka www.birdphoto.cz Foto: ©Tomáš Bělka www.birdphoto.cz 

Foto: ©Tomáš Bělka www.birdphoto.cz 
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Dotazník
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Prosíme o vyplnění dotazníku: 

https://forms.office.com/r/gXEi7A6p3R


