
  

Pístovské mokřady v roce 2011
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Foto: J. Maštera, A. Mašterová, J. Dvořák, T. Berka



  rdest alpský 
– vyšší desítky

Průzkumy 2011: 
- podrobný botanický průzkum

- orientační průzkumy obojživelníků, plazů aj.

vemeník dvoulistý 
– vyšší desítky

rosnička zelená – 
desítky

bělopásek topolový 
– objev 2011

- podpořeno z 
Programu Ochrana 
biodiverzity ČSOP



  

Kosení

- na ploše cca 2 500 m2

- jedna seč v červenci

- 1/3 luk nekosena – opatření pro motýly aj.
- podpořeno z Programu péče o krajinu MŽP



  

- na ploše cca 2 800 m2

- z dřevní hmoty jsou budována zimoviště a 
místa úkrytu a slunění pro živočichy 
- podpořeno z Programu péče o krajinu MŽP

Prořezávky



  

Tůně

- obnoveno a nově vybudováno 16 tůní
- plochy:  5 - 50 m2

- podpořeno z Programu péče o krajinu o 
Ochrany biodiverzity



  

Obnova louky - stržení drnu

- ručně stržen drn na ploše 115 m2

- z důvodu podpory vemeníku (hustý zárůst třtinou)
- podpořeno z Ochrany biodiverzity ČSOP



  

Akce pro veřejnost

- dvě akce v květnu 2011
- exkurze, ukázky obojživelníků, kopání tůní
- spolupráce s ČSOP Jihlava
- podpořeno od Sdružení Krajina (SFŽP a MŽP)



  

Výsledky práce 2011  
- foto: jaro 2012

obnovená část louky – stržený 
drn a vykácené náletyvykácené náletové dřeviny u tůně z roku 2006

jedna z nových menších tůní

tůň obnovená za významné pomoci 
mladých ochránců přírody ČSOP Jihlava



  

nově prosvětlená plocha s drobnou tůní

rozšířená tůňka s ponecháním 
původní části bez zásahu

částečně obnovená tůň z roku 2006 
(předtím hustě zarostlá orobincem)

prokácený mokřad s ponechanými 
hromadami dřeva a padlými stromy



  

oranžově - pozemky v užívání Pobočky ČSO na Vysočině, zeleně - kosené plochy 2011, modře až bíle - ručně vybudované či obnovené tůně 
v letech 2008-2011, fialově – plochy prořezávek 2008-2011, černě – zasypání bunkru 2009-2010, žlutě – infopanel 2010, červeně – závory 

2010, hnědě – stržení drnu 2011

Pobočka ČSO na Vysočině má 
od města Jihlavy v bezúplatném 

užívání cca 7,5 ha pozemků
(od 26.6.2008 )

- finanční dotace z Programu péče 
o krajinu MŽP, Ochrany 

biodiverzity, MŽP a SFŽP

Přehled managementových aktivit v letech 2008 - 2011

prořezávky:     celková plocha 6500 m2

kosení:            až 2900 m2 v roce 2010
tůně:               53 ks, celková plocha 800 m2 (3-75 m2)
stržení drnu:   115 m2



  

Výhled 2012 a dál

- pokračovat v odstraňování a prořezávkách náletových 
dřevin = zvětšování prosvětlených lučních ploch

- pokračovat v kosení botanicky hodnotných částí 
mokřadních luk s výskytem vemeníku dvoulistého

- obnovovat další degradované části luk stržením drnu 

- strojně (bagrem) vybudovat 2-3 větší tůně (100-300 m2) 
pro podporu vodních a mokřadních druhů živočichů 
a rostlin které preferují větší vodní plochy; průběžně 
obnovovat některé vybrané stávající tůně; většinu 
stávajících tůní ponechat bez zásahů přírodní 
sukcesi

- každoročně pořádat akce pro veřejnost; v roce 2012 
proběhne noční poslech žab pro mladé ochránce 
přírody a exkurze s kopáním tůně (spolu s lokalitou 
Rančířovský Okrouhlík)

- vytvořit naučnou stezku po lokalitě „Pístovské mokřady“ 
s několika infopanely

- provádět údržbu závor a stávajícího informačního panelu

Děkujeme městu Jihlava za pronájem pozemků a 
Ministerstvu životního prostředí (prostřednictvím 
AOPK a ČSOP) a Sdružení Krajina za finanční 

podporu na péči o tuto významnou lokalitu.

ještěrka obecná na 
obnažené půdě u nové tůně

trnka obecná „vysvobozená“ z 
hustého náletu křoví

http://www.mokrady.wbs.cz/Pistovske-mokrady.html 

http://www.mokrady.wbs.cz/Pistovske-mokrady.html

	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11

