Milí přátelé!
Čas letí nezadržitelně, takže k tomu, o čem chci psát, nutně muselo dojít. V letošním
létě jsem si připomenul, že je mi sedmasedmdesát let. Že mé kyčelní klouby jsou
natolik zborcené, že mám dost práce s tím, abych v Tachově ušel ten jeden kilometr,
který měří má cesta z domova do práce a hlavně, že o letošním Silvestru
se definitivně rozloučím s prací v Muzeu Českého lesa. Takže jsem byl rád, že se
přítel Hynek Skořepa z muzea v Boskovicích nabídl, že by koordinaci akce Buteo
převzal. Jeho nabídku jsem přijal, agendu mu předal a při osobním setkání s ním
všechny podrobnosti prohovořil.
Takže moji milí vlídní přátelé, vy všichni, kdo jste se naší akce účastnili, prosím vás,
abyste nového koordinátora přijali vlídně a s pochopením a na mě nevzpomínali ve
zlém. Nemohu jinak, než vám všem poděkovat za tu pěknou spolupráci na
společném díle, vyslovit uznání vaší píli a vytrvalosti a ocenit ochotu účastnit se na
akci, která byť malým dílem přispěla k ochraně přírody.
Akce kdysi vznikla proto, abychom konkrétními daty doložili, že káně lesní se
nepřemnožuje, že zimní stavy nevzrůstají a že tudíž není oprávněné znovu zavést
její odstřel, byť třeba jen v omezené míře. Tento úkol jsme splnili již před léty, asi tak
po dvaceti letech trvání akce.
Vaše nadšení a zájem mě však vedly k tomu, abychom pokračovali, neboť
z databáze naší akce vznikly podklady, které mohou posloužit k řadě zajímavých
studií o dlouhodobém vývoji ptačích populací. Kromě toho, naše podklady nejen
ukázaly, že káně se nepřemnožuje, ale naopak jest nutné mít obavy o její další osud
a že bude dobré včas varovat, když pokles jejích stavů nabude nebezpečných
rozměrů. A tak se snažíme akci udržet, i když to v posledních letech nebylo snadné.
Letos opět došlo k poklesu aktivních účastníků, takže můj nástupce bude muset
hned v počátcích vynaložit mnoho úsilí, aby akci udržel. Proto si dovolím vás prosit,
abyste pro akci agitovali ve svém okolí. Je to jeden z dobrých způsobů, jak získat
nové spolupracovníky.
Já doufám, že mi bude dopřáno ještě aspoň pár let akci sledovat a mít radost z toho,
že ještě žije.
Ještě jednou: Moc děkuji za vaši spolupráci, za vaši obětavost a vytrvalost a jsem
rád, že jsme aspoň korespondenčně vytvořili dobrou partu sjednocenou společným
úsilím.

Přeji všem mnoho zdraví, úspěchů a radosti z toho, že se nám snad podaří aspoň
trochu chránit naši přírodu, to nejcennější, co máme.
Váš emeritní koordinátor

Pavel Řepa

