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Členové neziskové organizace Mokřady – ochrana a management s vydatnou pomocí veřejnosti 
zrealizovali v letošním roce projekt na Revitalizaci mokřadu ve Žlebech, na okraji obce Pístov u 
Jihlavy. Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství v rámci programu Nestlé pro vodu v krajině. 
Lokalita je tvořena původními pramennými loukami, které však vlivem opuštění výrazně zarostly 
náletovými dřevinami. Cílem bylo zejména obnovit část luk a zlepšit podmínky pro  obojživelníky a 
jiné vodní živočichy nabídkou nových vodních biotopů a úpravou stávajících. 
 
V lokalitě zvané Žleby (Pastouška) byla provedena tato opatření na podporu zadržení vody v 
krajin ě a podporu biodiverzity:  

- po letech byly opět pokosené části luk na celkové ploše min. 780 m2  
- strojně bylo zbudováno pět tůní o velikostech 100, 80, 50, 30 a 20 m2   
- ručně byly vyhloubené 4 drobné tůně a dvě drobné tůně byly obnovené  
- prořezány byly náletové dřeviny v okolí nových i stávajících tůní i jiných místech mokřadu 

 
V lokalitě byly v roce 2014 realizované i osvětové a ekovýchovné aktivity, které tvořily významnou 
část projektu. Šlo o: 
- osvětové akce pro děti, studenty i širší veřejnost s exkurzemi, povídáním o mokřadech, ukázkami 
živočichů a zapojením se do managementových prací - ruční budování tůní, obnova tůní (5 akcí)  
- osvětovou akci pro veřejnost s aktivním zapojením do strojních managementových prací - 
hloubení tůně minibagrem  
-  přednášku o netradiční péči o mokřady za pomoci tanků, bagrů a offroadových aut   
 
přehled jednotlivých osvětových akcí: 

Pojďte s námi za žábami (květen 2014) 
Akce se studenty SŠ Farmeko (červen 2014) 
Akce se studenty SŠOS Přírodovědné lyceum (červen 2014) 
Pomozme žábám a čolkům v Pístově - 1.díl (červen 2014) 
Pomozme žábám a čolkům v Pístově - 2.díl (červen 2014) 
Společné bagrování tůní ve Žlebech (říjen 2014) 
Přednáška "Auta, bagry a tanky novými nástroji v péči (nejen) o mokřady" (listopad 2014) 
 

Celkem se akcí pro veřejnost v lokalitě Žleby v roce 2014 zúčastnilo 101 účastníků (nepočítáni 
organizátoři, kteří vždy byli 2-4). 
 
Nezisková organizace Mokřady – ochrana a management se zabývá zejména péčí o mokřady se 
zaměřením na tvorbu a obnovu drobných vodních prvků v krajině, které jsou velmi významné např. 
pro obojživelníky, kteří jsou v současné krajině velmi ohroženi. Důležitou činností NNO Mokřady 
– ochrana a management je osvětová činnost. NNO pořádá různé akce v přírodě, exkurze, 
přednášky a výstavy. 
 
Více o činnosti na www.mokrady.wbs.cz   


