Vrátí se tento ptačí skvost do naší přírody?

drop velký

n e o b y č e j n ý

se od roku 2014 na zhruba sto hektarech polí
ve vlastnictví státu udržuje speciální mozaika plodin, kterou tvoří jetelotravní směsky, proso, vičenec, pohanka, vojtěška, řepka či ozimá pšenice
a krmná kapusta. Hospodaří se zde bez chemických hnojiv a pesticidů. Při sklizni se postupuje
od středu ke krajům, aby se předešlo zbytečným
úhynům zvěře. Citlivé obhospodařování vyhovuje i různým druhům bezobratlých živočichů včet-

Dropi mají značné nároky na prostředí. I s ohledem na svoji plachost potřebují dostatečně velké
území přehledné, otevřené krajiny. Jakékoli prvky, které brání v rozhledu (větrolamy, aleje, vyšší
stavby apod.) vadí. Dále jim musí krajina nabídnout dostatek potravy a vhodná místa ke hnízdění (například porosty vojtěšky nebo úhor). Proto

Mozaika plodin na polích vlastněných státem

Úhor

Nejnáročnější

I přes svou hmotnost je drop znamenitý letec
Biopás

ně čmeláků či motýlů. Daří se tu také skřivanům
nebo křepelkám, plocha je útočištěm zajíců a srnčí
zvěře. Ke zvýšení atraktivnosti zemědělské krajiny
nejen pro dropa slouží také opatření v rámci tzv.
ozelenění společné zemědělské politiky, zejména
zelené úhory a pěstování plodin vázajících dusík.
Prospěšné jsou také krmné i nektarodárné biopásy
nebo opatření na ochranu čejky chocholaté podporované v rámci agroenvironmentálních programů.

Nejohroženější

Česká republika

Rakousko

Poslední zdokumentované hnízdění dropa na Znojemsku – samice s mládětem, srpen 2006

Drop velký patří mezi nejvíce ohrožené
ptačí druhy střední Evropy. Počty dropů
začaly v Evropě klesat s ústupem od trojpolního hospodaření. V průběhu 19. a 20.
století postupně vymizel z velké části svého
areálu. Vymřel například v Polsku, kde před
2. světovou válkou žilo téměř 600 dropů.
Stejně dopadl i na Slovensku, kde na začátku minulého století hnízdní populace dosahovala až 2 400 jedinců. Dropy ohrožuje
zejména intenzifikace zemědělství, změny
ve využívání půdy, budování nových silnic
a výstavba, úhyny po nárazech do elektrického vedení a ničení hnízd zemědělskou
mechanizací. Důvodem vysoké úmrtnosti mláďat je chladné a deštivé počasí
v prvních týdnech jejich života a predace.
Ve střední Evropě jsou v současné době
i díky cílené ochraně životaschopné populace pouze v Maďarsku a v Rakousku.

Slovensko

Maďarsko

V Rakousku se podařilo snížit
ztráty dropa převedením 93 km
vysokého napětí do země (malý
obrázek) a označením přibližně
150 km velmi vysokého napětí
.
viditelnými značkami

Dropi jsou velmi citliví na rušení.
Jejich úniková vzdálenost je výrazně vyšší než u většiny našich ptačích
druhů a často už při přiblížení člověka na několik set metrů odlétají. Podobně reagují na další formy rušení,
jako jsou volně pobíhající psi, jezdci
na koních, cyklisté, motorová vozidla, různé sportovní aktivity typu
leteckého modelářství nebo paraglidingu. Není překvapující, že kolaps
populace dropů spustilo právě zřízení polního letiště, následované zvýšeným pohybem vrtulníků v klíčové
oblasti u Borotic.

Nejplašší
Dropi na rušení reagují odletem

Rozšíření dropa velkého
v České republice
a na na nejbližších lokalitách
v sousedních zemích (mapka)

Drop nebyl nikdy v České republice
početný. První hnízdění je doloženo
ze začátku 20. století na jižní Moravě
na Znojemsku. Kolem 35 jedinců zde
žilo až do roku 1983, kdy na jejich zimovišti u obce Hrádek bylo vybudováno polní letiště. Od té doby počet
dropů postupně klesal a v roce 1996
byla pozorována poslední vyvedená
mláďata. V následujících 20 letech se
dropi na jižní Moravu sice občas zatoulali, ale další a do dnešního data
poslední úspěšné hnízdění bylo prokázáno pouze v roce 2006.

Nejvzácnější
Plocha historického tokaniště u Borotic

kolem roku 1970 (2 900 km2)
k olem roku 2005 (515 km2)
Zdroj dat: www.grosstrappe.at
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Samec v toku

Vrátí se drop
na jižní Moravu?
Drop velký je neobyčejným ptačím druhem. Samci, kteří jsou
zhruba třikrát větší než samice, patří mezi nejtěžší létající ptáky
na světě. Pomyslný rekordman vážil 21 kg. Ale drop je jedinečný i z mnoha jiných ohledů. Byla by nedozírná škoda, pokud
bychom se ho nepokusili v naší přírodě zachránit. Drop si naši
pozornost rozhodně zaslouží.

Po většinu roku žijí dropi v hejnech –
starší samci odděleně od samic
a mladých ptáků. Výjimkou je období
rozmnožování, které začíná v polovině března. Samci ve vrcholné fázi
toku se přemění v zářivě bílou kouli,
která je viditelná na kilometry daleko.
Nejúspěšnější z nich mohou vybojovat až pět samic. Od konce května
do června samice snáší do hnízdní
kotlinky na zemi nejčastěji dvě vajíčka. Mláďata se líhnou po necelém měsíci a ve stáří šesti týdnů začínají létat.

Nejzářivější
Vajíčka dropa jsou zhruba 8 cm dlouhá

