Celkové shrnutí projektu MGSII-53 „Péče o vybrané lokality výskytu sysla
obecného v ČR v roce 2015“ a jeho dopady na zájmový druh
Projekt splnil předpokládané cíle a výstupy a k 30. 11. 2016 byl oficiálně ukončen.
Za hlavní přínos považujeme realizaci Opatření I., které spočívalo v zajištění nutného
managementu (kosení) na celkem osmi lokalitách výskytu sysla v sezóně 2015. To
představuje cca 23% počtu stávajících lokalit s výskytem tohoto druhu v ČR a zároveň zhruba
stejné procento celkového odhadovaného počtu jedinců v ČR, pro které byl tímto
management zajištěn. Navíc byl ještě díky prodloužení projektu zajištěn management na
lokalitě Kolín i v následující sezóně 2016. Kosení probíhalo na všech lokalitách bez problémů,
došlo jen k upřesnění termínů jednotlivých sečí dle vývoje počasí a dalším mírným úpravám
dle potřeby. Při návštěvě lokalit během letního monitoringu v roce 2015 byl management na
sedmi projektových lokalitách hodnocen jako velmi dobrý a na jedné lokalitě jako dobrý.
Chceme-li management a jeho potenciální vliv na dané populace hodnotit i dle výsledků
tohoto monitoringu, můžeme porovnat odhadované početnosti na projektových lokalitách v
roce 2014 a v roce 2015. V tom případě zjistíme, že na čtyřech lokalitách došlo k mírnému
nárůstu odhadované početnosti, na jedné lokalitě zůstal odhad stejný a na třech lokalitách
odhadovaná početnost klesla. U žádné z lokalit však tyto změny nebyly příliš výrazné, což
dokládá i porovnání součtu odahdovaných početností pro všech osm lokalit: 1095 v roce
2014 a 1001 v roce 2015. Projekt tedy jednoznačně přispěl k udržení dobrého stavu populací
na dotčených lokalitách prostřednictvím realizovaného managementu.
Aktivity projektu i samotný cílový druh – sysel obecný – a problematika jeho ochrany byly
přibližovány veřejnosti prostřednictvím webových stránek, seminářů a propagačních
materiálů. Na webových stránkách byly průběžně zvěřejňovány projektové aktuality
v českém i anglickém jazyce a některé zajímavosti byly sdíleny i prostřednictvím
Facebookové stránky záchranných programů. V rámci projektu byly uspořádány celkem tři
semináře: úvodní informativní v Praze a dva terénní přímo na lokalitách výskytu sysla
s možností jejich pozorování (Miroslav a Radouč u Mladé Boleslavi). Publicita
prostřednictvím seminářů měla poměrně široký dopad co se týče různých cílových skupin
(odborná veřejnost a experti, místní obyvatelé v okolí lokalit a děti/mládež) a semináře byly
přijaty pozitivně a se zájmem. V rámci projektu bylo vyrobeno celkem 5 druhů propagačních
předmětů/materiálů s motivem sysla obecného (pexeso, látková taška, kreslený komiks,
odborná brožura, bločky), které byly následně při různých vhodných příležitostech
distribuovány (např. účastníkům pořádaných seminářů, vlastníkům pozemků na lokalitách
výskytu či místním obyvatelům při letním monitoringu, apod.). Dle prozatímní zpětné vazby
hodnotíme zhotovení propagačních materiálů pozitivně, většina příjemců je považovala za
atraktivní a zdařilé. Jedná se o nenásilnou formu propagace, která byla díky finanční podpoře
projektu nastartována a ve které bychom rádi dál pokračovali.

