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Michala Podhrazského:

Dlouhodobé změny migrace a přeletů husy velké (Anser anser)v české republice

Předložená diplomová práce se zabývá migrací a přelety husy velké, jejich časovou a prostorovouvariabilitou' Úvodem svého posudku považuji za potřebné zmínit ponot<uo dlouhou historii vznikutéto diplomové práce' Michala Podhrazského znám od dob jeho studií na střední škole..teště předpočátkem studia na Přírodovědecké fakultě UK projevil Michal jasný zájem věnovat se populačníekologiia zejména migracím a přeletům ferálníseveročeské populace husy velké. Přiznám se, že v tédobě jsem vyjádřil značné pochybnost nad smysluplnostítohoto záměru.

Při dalších setkáních jsem se snažil Michala přesvědčit o potřebě komplex ní analýzydlouhodobých změn migracía přeletů husy velké na našem územía současně io nutnosti obnoveníMonitoringu hus na území České republiky. Michal postupně všechny tyto návrhy realizoval, přidal knim mnohé svoje další aktívíty zaměřené na výzkum hus velkých v podmínkách České republiky lcelého středoevropského region'Záhy si získal podporu i nestora výzkumu hus, jakým v evropskýchpodmínkách bezpochyby je Doc' Karel Hudec, který mu ochotně poskytl veškerou svoji kartotéku,literaturu a mnoho cenných poznatků a skutečností. Důležité kontakty rozvíjel ls mnohými dalšímiornitology zabývajícímise monitoringem ptáků (např' Prof. šťastný, Prof. Bejček, lng' Fiala, Dr. Chytil,Dr' Hora a další) na našem území' Postupně začal koordinovat nejen výzkum hus v severozápadníchČechách' V návaznosti na recentní aktivity mezinárodní Goose Specialist Group of Wetlandslnternational/ lUCN se Michalovi podařilo obnovit monitoring hus v mimohnízdnídobě v ČR.
V roce 2005 obnovil límcování ferálnía od roku 2008 divoké populace husy velké. tato aktiváÍovšemnespočívala jen v odchytu a značení hus ale ive vytvoření rozsáhlé sítě našich a zahraničníchspolupracovníků ochotně odečítajících husy u nás i v různých koutech Evropy. Bohužel tam, kdepřichází velkomyslnost a podpora přicházív České kotlině imalost a závist' Zřejmě iproto se Michalocitl na několik měsíců v téměř nenávisti některých českých ornitologů, kteří zřejmě V té době ještěmorálně nedostáli svému postavení. Michal ipřes tyto problémy nadále pilně pracoval ashromaždbval údaje a nakonec i své odpůrce přesvědčil o oprávněnosti sVého počínání. Je třebapříznat' že za svoji cca 16-ti letou pedagogickou praxijsem nepoznal diplomanta tak odhodlaného jítza svým cílem a překonávat někdy až neuvěřitelné překážky

Dále je třeba přiznat, že ani naše vzájemná komunikace nebyla vždy bez problémů. Postupnějsme však obrousili určité třecí plochy. Michal pochopil mnohé z mýchpohledů na problematikumígrací a přeletů hus i monitoringu vodních ptáků. A naopak Michal mně postupně přesvědčil, žesledování migrace a přeletů ferální populace hus velkých není zbytečností, ale může přinést řaducenných poznatků vysvětlujících chování sub-populacích tohoto druhu vzniklých re- introdukcí čiintrodukcí.

Michal postupně dokázal sestavit unikátní soubor dat (4559 zpětných hlášení od 1277jedinců) zachycujících migraci a přelety husy velké, který zahrnuje zřejmě nejrozsáhlejší datovýsoubor' který byl o tomto druhu byl shromážděn. Výsledkem je pak především zjištění, žestředoevropská populace husy velké změnila svoje zimoviště. Tento poznatek je velice snadné



lnterpretovat ve světle klimatických změn. Předložená práce doklá dá, že husy velké sice zimují blížesvým hnízdištím' a to dokonce o stovky kilometrů. Překvapivě, však vztah změny migračnívzdálenostike klimatickým změnám není prokazatelný. Právě vtomto zjištění spatřuji největší přínos prácepřevyšující nejen bádaní o huse velké a o migraci ptáků, ale svým způsobem zpochybňujícíjednoznačných vliv klimatických faktorů na rozsáhlé změny ekologie ptačích druhů ve středoevropské/,
/ krajině' (V této souvislosti bych rád upozornil, že autor ani školitel nejsou příznivci klimato-' skepticismu současného pana presidenta)'

Michalova DP přináší zhodnocení migrace a přesunů hus velkých na kroužkovaných územíČeské republiky' Data jsou zpracována vsouladu se současnými metodickými postupy používanýmipřivýzkumu migrace a přesunu ptáků' Ve snaze zahrnout do zpracovávaného souboru dat co nejvÍceaktuálních údajů o záznamech hus, byl sběr terénnídat ukočen jen pár dnípřed termínem odevzdánípráce' Tato skutečnost se určitě projevila nedoladěním celé práce a existencí mnohých formálníchnedostatků, jejíchž zhodnocení plně přináleží oponentovi.

Jako školitel nemám sebemenší pochybnost o doporučení práce kobhajobě a k jejímukladnému hodnocení'
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