PŘÍBĚH PLOVOUCÍCH OSTRŮVKŮ

Tři plovoucí dřevěné ostrůvky o velikosti 1,5 x 1,5 m byly spojeny do trojúhelníkové sestavy a upoutány k bójce na Troubecké štěrkovně v květnu
2007.

Počátkem roku 2007 se obrátil Jiří Šafránek na zástupce společnosti Českomoravský štěrk a.s. (ČMS)
v Tovačově s žádostí o vytvoření podmínek pro hnízdění rybáků obecných na pontonech u plovoucího bagru
na Troubecké štěrkovně. Vzhledem k tomu, že nápad nebylo možný realizovat z provozních důvodů, přišel
odborný ředitel ČMS Ing. Karel Lorek s návrhem, že jejich firma vybuduje pro rybáky samostatné plovoucí
ostrůvky. Návod na výrobu plovoucích ostrůvků zajistil v Polsku Zdeněk Vermouzek, tehdejší vedoucí Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově. Díky spolupráci těchto tří organizací vznikl projekt, který
se stal vzorem v ochraně ohrožených ptáků nejen v České republice.
Především díky aktivnímu přístupu ředitele ČMS a jeho kolegů, vznikly během několika dnů první tři plovoucí
ostrůvky pro rybáky a dne 3. května 2007 byly spuštěny na hladinu štěrkovny u obce Troubky.
Již během května 2007 zahnízdil na plovoucích ostrůvcích první pár rybáků obecných a již 26. června byla
při kontrole ostrůvků okroužkována první tři mláďata.
Vzhledem k úspěšnému zahnízdění rybáků na těchto ostrůvcích se pracovníci ČMS rozhodli vyrobit další plovoucí ostrůvky. V roce 2008 spustili na Annínské jezero u Tovačova a na Hulínskou štěrkovnu na Kroměřížsku dva nové plovoucí ostrůvky o velikosti 3 x 3 m. Hnízdní sezóna 2008 byla pro rybáky obecné na štěrkovnách velmi úspěšná. Na pěti ostrůvcích zahnízdilo 5 párů rybáků obecných, které vyvedly 11 mláďat. V roce
2009 se zvýšil počet hnízdících rybáků na 9 párů.
Stoupající počet hnízdících rybáků přivedl pracovníky štěrkoven k originálnímu nápadu - vytvořit nové ostrůvky z betonu. Na jejich vývoji i výrobě se podíleli odborníci z ČVUT Praha a ze společností Betotech, Českomoravský beton, Česká DOKA bednící technika a Betonika plus. V roce 2010 jich rybáci měli k dispozici pět
kusů, dalších pět přibylo v roce 2011. V tomto roce na nich zahnízdilo již 55 – 57 párů rybáků. Veškeré
náklady na jejich výrobu, více než 750 tisíc korun, nese společnost Českomoravský štěrk.

První tři mláďata rybáků obecných narozená v roce 2007 na plovoucích
ostrůvcích na hladině Troubecké štěrkovny.

Ihned po spuštění plovoucích ostrůvků na hladinu dne 18. dubna
2008 na jeden z nich usedl pár dospělých rybáků obecných.

V roce 2008 byly tři plovoucí ostrůvky rozděleny a na Annínské jezero
byl umístěn nový plovoucí ostrůvek o velikosti 3 x 3 m. Na mapě jsou
označeny červeně.

Mládě rybáka obecného okroužkované Zdeňkem Vermouzkem.

Další nový plovoucí dřevěný ostrůvek o velikosti 3 x 3 m byl umístěn
na Hulínskou štěrkovnu v květnu 2008.

Koncem roku 2009 byl na hladinu Troubeckého jezera spuštěn první
plovoucí betonový ostrůvek. Šlo o test jeho kvality a schopnosti odolávat nepříznivým zimním klimatickým podmínkám.

V předjaří roku 2010 byly spuštěny na hladinu Troubeckého jezera další čtyři betonové plovoucí ostrůvky a dalších pět v roce 2011. Jeden betonový ostrůvek váží 3,5 tuny.

Na spojených betonových ostrůvcích vznikly početné hnízdní kolonie rybáků obecných. V roce 2011
hnízdilo na jednom dřevěném a deseti betonových ostrůvcích 55 až 57 párů rybáků obecných.

