Tretia valná hromada Českej spoločnosti pre ochranu netopierov Praha 1995
V budove pražského Národného múzea sa 21. apríla 1995 konala už 3. Valná hromada Českej spoločnosti pre
ochranu netopierov.
V úvodnej časti si, okrem iného, prítomní vypočuli aj správu o činnosti spoločnosti v roku 1994. Za
najvýznamnejšie možno považovať zimné sčítanie netopierov, letné odchyty spojené s krúžkovaním na Podyjí, v Českom
krase, Moravskom krase, na Pálave, Šumave, v Českom raji a na Severnej Morave, d'alej terénne stretnutie ČESON-u v Rudě
nad Moravou, ktorého sa zúčastnili aj slovenskí netopierári a vydanie 4. čísla Bulletinu ČESON s prílohou o výsledkoch
zimného sčítania netopierov v Českej a Slovenskej republike.
Ďalej boli účastníci oboznámení o pláne činnosti spoločnosti na rok 1995 a schválili prijatie nových členov. Terénne
stretnutie členov ČESON-u, v tomto roku na Šumave, je naplánované na prvú polovicu septembra. Jedným z bodov
programu bolo aj zaradenie jednotlivých druhov netopierov do "Návrhu Červeného zoznamu ČR". Po vyhodnotení odpovedí
na dotazníky sa do tohoto zoznamu nedostali druhy M. daubentoni, E. serotinus a N. noctula. Do kategórie ND (no data) bol
zaradený druh N. lasiopterus. Diskutované bolo aj zaradenie druhu P. pipistrellus, nakoľko tento patrí v západnej Európe
medzi najrozšírenejšie a zároveň bol konštatovaný vzostup jeho počtu aj na Slovensku. Definitívny návrh má zostaviť doc.
Hanák.
O novo vznikajúcu "separátovú knižnicu", ktorá bude umiestnená v budove AOPK (Kališnická 4 - 6, P. O. Box 85,
130 00 Praha 3) sa bude starať Mgr. Benda. Prítomní sa dohodli, že počnúc rokom 1995, resp. 1990, by malo byť
povinnosťou každého člena ČESON-u poskytnút' do spomínanej knižnice po jednom separáte alebo kópii všetkých článkov,
ktoré o netopieroch publikoval. Dôležitosť sa bude klásť aj na články vedecko-populárne a populárne, ktoré sú väčšinou
ťažšie dostupné ako články z odbornej literatúry.
Dr. Hanzal predložil stručnú správu o činnosti krúžkovacej stanice netopierov.
V bloku prednášok doc. Hanák zhrnul doterajšie poznatky o rozšírení netopierov v ČR a spolu s prof. Gaislerom
oboznámili zúčastnených o projekte Fauna ČR - cicavce. Rovnako zaujímavá bola prednáška dr. Zukala o výskume
netopierov v Moravskom krase. Pri počte 2328 okrúžkovaných jedincov mali približne 10 % spätných odchytov.
Na záver 3. Valnej hromady Českej spoločnosti pre gchranu netopierov boli premietnuté diapozitívy z terénneho
stretnutia členov CESON-u v Rudě nad Moravou.
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