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  Mok ady  2015ř
  činnost spolku „Mokřady – ochrana a management“ v roce 2015



  

 Různé zásahy:
- Popický rybník
- Hliniště
- Pískovna na Cvičišti
- Obůrka
- Vílanecká střelnice
- Zoulinky
- Hřešice
- Pístovské mokřady
- Pod Ochozem
- Železná Dolina
- Šilhánky
- VVP Stříbro
- Lesnovské mokřady

 Jen kosení:
- Brejlovský
- Dolní Bradlo
- Horní Ilmik
- Na Hádkách 
- U Měšína
- Rančířovský Okrouhlík
- Rychtářský rybník
- U Mukařky

►  Záchranné transfery obojživelníků (Sviták)

►  Průzkumy a kontroly lokalit

►  Jednání s vlastníky, odborníky a úřady

►  Zpracování plánu péče

►  Akce pro veřejnost, přednášky, setkání

►  Internetové stránky

►  Praktická péče o mokřady (Pozemkový spolek):

Co jsme dělali v roce 2015?



  

Záchranné transfery obojživelníků u Svitáku

Spolupráce:

ZŠ Dušejov  &  místní

Dotace:

ČSOP – Ochrana biodiverzity



  

Transfery Sviták 2012-2015

Výsledky:       

                 celkem   1185 ex.

ropucha obecná           1074

blatnice skvrnitá             100

skokan hnědý                 8

čolek obecný                 3



  

Kontrola tahu obojživelníků u Kamenice

Spolupráce:

ZŠ Kamenice (hlavní realizátor)

- stavba kontrolních zábran s kbelíky na 
konci trvalých zábran

- sledování během tahu



  

Průzkumy a kontroly lokalit

Dotace:

ČSOP – Ochrana biodiverzity & zdarma

1. Terénní obhlídky

2. Průzkumy v průběhu prací (v sezóně) 

3. Biologické průzkumy



  

Terénní obhlídky:

- prvotní průzkum, 
fotodokumentace, 

zkušební výkopy (sondy)



  

Průzkumy v průběhu 
prací (a kontroly lokalit):

- po celý rok

- starší i nové lokality



  

Biologické průzkumy 4 lokalit:

- rostliny (T.Berka)

- obojživelníci, plazi (J. Maštera), 
hmyz (Bezděčkovi, I. Dvořák, V. 

Křivan)



  

- schůzky na lokalitách s AOPK, úřady, odborníky a 
vlastníky

- jednání s vlastníky (obce, stát, soukromí vlastníci) 
o souhlasech k péči, výpůjčkách a nájmech

Jednání s vlastníky, odborníky a úřady



  

Zpracování plánu péče – PR Rybník Březina

Spolupráce (průzkumy):
Václav Křivan

Dotace:
Kraj Vysočina 



  

Akce pro veřejnost, přednášky a setkání

Místa konání:

• Pístovské a Lesnovské mokřady

• ZOO Jihlava, Telč, Říčany, Praha

• Holásky, Pístov, Olomouc

• Kamenice u J., Nasavrky

Spolupráce:
ZŠ Kamenice, go-offroad, Čisté Tuřany, ZOO Jihlava
Dotace:
Fond NNO (Sdružení Krajina), ČSOP, většina zdarma 

   2015 :

- 6 přednášek

- 3 vlastní akce

- 2 spolupořádané akce

- 4 aktivní účasti na cizích akcích



  

ZOO Jihlava – přednášky na 
setkání neziskovek v ŽP

leden 2015:

Telč – přednáška o offroadu v přírodě, seminář

únor 2015:

únor 2015:

Praha – přednáška na semináři k ochraně ropuchy krátkonohé



  

začátek dubna 2015:

ZOO Jihlava – stanoviště
o mokřadech na Dni ptactva



  

konec dubna 
2015:

Lesnovské mokřady – exkurze k 
Mezinárodnímu dni ochrany 

žab (Save the Frogs Day)

+ křest opraveného rybníka Kulatina



  

duben 2015:

Lesnov – exkurze k 
mezinárodními dni ochrany žab



  

Pístovské mokřady – 

Pojďte s námi za žábami

květen 2015:



  

Pístovské mokřady – 

Pojďte s námi za žábami:
exkurze, ukázky obojživelníků a kopání tůně

květen 2015:



  

červen 2015:

Říčany – přednáška o tůních na 
semináři k zadržení vody v krajině

červenec 2015:

Brno, Holásky  – exkurze za obojživelníky 
Holáseckých jezer



  

srpen 2015:

VVP Stříbro – ukázky živočichů a 
rostlin, hry a soutěže na offroad 

akci pro veřejnost



  

VVP Stříbro – offroad akce pro veřejnost

srpen 2015:



  

začátek září 2015:

Pístov Žleby (Pastouška) – exkurze 
v rámci Pístovské pouti



  

konec září 2015:

Pístovské mokřady – ukázky živočichů a 
rostlin, hry a bagrování na offroad akci 

pro veřejnost



  

září 2015:

Pístovské mokřady – offroad akce 
pro veřejnost



  

září 2015:

Pístovské mokřady – offroad akce 
pro veřejnost



  

Nasavrky – přednášky o kuňce a offroadu 
na semináři k ochraně obojživelníků

listopad 2015:

Železná Dolina – kosení, kácení a 
budování zimoviště se ZŠ Kamenice



  

Pístovské mokřady – exkurze pro 
účastníky Ekologické olympiády

listopad 2015:



  

prosinec 2015:

Olomouc – přednáška o využití 
offroadu v přírodě, na konferenci 

o bývalých VVP



  

Provoz internetových stránek

www.mokrady.wbs.cz



  

Praktická péče o mokřady
Akreditovaný pozemkový spolek „Mokřady“

Dotace:

ČSOP – Rozvoj pozemkových spolků

MŽP – program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

MŽP – Program péče o krajinu

Magistrát města Jihlavy

Kraj Vysočina, Jihočeský Kraj

- v roce 2015 aktivní péče o 21 lokalit

- zaměření péče na lokality kuňky ohnivé, 
k. žlutobřiché, ropuchy krátkonohé a 
čolka velkého

- v r. 2015 odpracováno nejméně 1 212 h



  

Popický rybník  (k.ú. Popice a Vysoká u Jihlavy)

Realizace:

členové a příznivci z.s. Mokřady

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP)

Celkem odpracováno cca 155 hodin



  Kácení:

na ploše nejméně 570 m2 

Mozaikové kosení:

na ploše 3560 m2 



  

Hloubení tůně na 
místě smrčiny:

bagrem – 290 m2 



  

únor 2015

listopad 2015

Po realizaci…



  

Hliniště  (k.ú. Pavlov u Stonařova)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP)

Celkem odpracováno cca 100 hodin



  

Prořezávky:

na ploše cca 1520 m2 



  

Částečná obnova tůní:

bagrem – 110 a 110 m2 

Mozaikové kosení:

na ploše cca 2200 m2 



  Prořezávka dřevin a částečná 
obnova jedné z tůní…



  

září 2015

říjen 2015

leden 2015

říjen 2015



  

Pískovna Na Cvičišti  (k.ú. Jindřichův Hradec)

Realizace:

z.s. Mokřady, Hamerský potok, go-offroad

Dotace:

Jihočeský Kraj a AOPK ČR

Celkem odpracováno min. 100 hodin



  

Kácení náletů:

na ploše cca 2600 m2 

Řízené pojezdy offroadových aut 
= narušení drnu, zhutnění půdy



  

Strojní stržení drnu:

na celkové ploše 2940 m2 

Úprava hnízdní stěny pro břehule



  Částečná obnova tůně:

bagrem – 295 m2 



  

Po realizaci…



  

Obůrka  (k.ú. Hrutov)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Magistrát města Jihlavy

Celkem odpracováno min. 20 hodin



  

Mozaikovité kosení:

na ploše cca 700 m2

(nad i pod rybníkem) 



  

Strojní stržení drnu:

na ploše cca 600 m2



  



  

září 2015

říjen 2015 říjen 2015

srpen 2015



  

Vílanecká střelnice  (k.ú. Vílanec)

Realizace:

členové a příznivci z.s. Mokřady

Dotace:

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (MŽP)

Celkem odpracováno min. 110 hodin



  

Kosení:

na ploše cca 1,1 ha

Hromada z kácení 2014 (zimoviště) 
+ navazující pokosená plocha



  
Částečná obnova tůně:

bagrem – 250 m2 

+ kácení náletu u tůně (270 m2)



  

srpen 2015

jiný pohled na tůň… únor 2016

říjen 2015



  

Zoulinky  (k.ú. Mysliboř)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (MŽP)

Celkem odpracováno min. 45 hodin



  

Mozaikové kosení:

na ploše cca 1770 m2



  Hloubení nových tůní:

bagrem – 180, 75, 25 a 15 m2 

Prořezávka křovin:

na ploše 90 m2 



  Umístění pokácené olše do velké tůně – 
mrtvé dřevo ve vodě má svůj význam



  
listopad 2015

duben 2014leden 2015

říjen 2015



  

Mokřady Hřešice  (k.ú. Hřešice)

Realizace:

členové a příznivci z.s. Mokřady

Dotace:

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (MŽP)

Celkem odpracováno min. 65 hodin



  

Kosení rákosiny:

na ploše cca 1 700 m2



  

Hloubení nových tůní:

bagrem – 260, 25 a 10 m2

+ mikrotůně 



  

Po realizaci…



  

Pístovské mokřady  (k.ú. Pístov u Jihlavy)

Realizace:

členové z.s. Mokřady, go-offroad, veřejnost

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP), 

Obyvatelé pro přírodu Vysočiny (Sdružení Krajina)

Celkem odpracováno min. 100 hodin



  

Ruční hloubení tůní:

5 a 15 m2 

Mozaikovité kosení:

na ploše cca 5 800 m2 



  Pojezdy offroadů
mimo období hnízdění a rozmnožování

Mozaikovité kosení:

na ploše cca 5 800 m2 



  

Po realizaci…



  

Pod Ochozem  (k.ú. Olší nad Oslavou)

Realizace:
členové z.s. Mokřady

Dotace:
Program péče o krajinu (MŽP)

Celkem odpracováno min. 55 hodin



  Mozaikovité kosení:

na ploše cca 2900 m2 

Prořezávka keře:

= vytvoření místa pro 
dočasné uložení sena



  Mozaikovité kosení:

na ploše cca 2900 m2 

slepýši se rozmnožují v 
hromadách staré trávy… 



  
Po realizaci…

tůně slouží i ke koupání… 



  

Železná Dolina  (k.ú. Kamenice u Jihlavy)

Realizace:

ZŠ Kamenice a z.s. Mokřady

Dotace:

Obyvatelé pro přírodu Vysočiny (Sdružení Krajina)

Celkem odpracováno min. 60 hodin



  

Prořezávka dřevin

a tvorba zimoviště

Mozaikové kosení:

na ploše cca 500 m2



  

Šilhánky  (k.ú. Řídelov)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Kraj Vysočina

Celkem odpracováno min. 30 hodin



  

Ruční hloubení tůně:

30 m2

Ruční obnova tůně:

50 m2 + mikrotůň



  
únor 2016

listopad 2015

únor 
2016

listopad 2015



  

VVP Stříbro  (k.ú. Těchlovice u Stříbra)

Realizace:

go-offroad

Dotace:

zdarma

Celkem odpracováno min. 80 hodin



  

Prořezávka dřevin:

na ploše cca 1000 m2

Pojezdy offroadů

- v cenných plochách jen od září do března

- v méně významných plochách celoročně



  

Lesnovské mokřady  (k.ú. Bedřichov u Jihlavy)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Magistrát města Jihlavy + zdarma

Celkem odpracováno min. 72 hodin



  

Prořezávka dřevin:

na ploše cca 300 m2



  

Zkušební výkop meliorační roury

- ověření trasy zatrubnění



  Mozaikovité kosení:

na ploše cca 4 500 m2



  

Mozaikovité kosení



  výlov rybníka Kulatina



  

Po realizaci…



  

Brejlovský rybník  (k.ú. Křižanov)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

žádná

Celkem odpracováno cca 6 hodMozaikové kosení:

na ploše cca 300 m2

Likvidace popadaných a 
rozlámaných keřů a stromů



  

Dolní Bradlo  (k.ú. Hosov)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Kraj Vysočina

Celkem odpracováno cca 29 hod



  

Mozaikovité kosení:

na ploše cca 1420 m2 



  

Horní Ilmik  (k.ú. Hodice)

Realizace:

členové a příznivci z.s. Mokřady

Dotace:

Kraj Vysočina

Celkem odpracováno cca 30 hodKosení rákosiny:

na ploše cca 620 m2



  

Na Hádkách  (k.ú. Záborná)

Realizace:

členové a příznivci z.s. Mokřady

Dotace:

Kraj Vysočina

Celkem odpracováno cca 23 hod



  Mozaikovité kosení:

na ploše cca 1900 m2



  

Mozaikovité kosení



  

U Měšína  (k.ú. Měšín)

Realizace:

členové a příznivci z.s. Mokřady

Dotace:

Magistrát města Jihlavy

Celkem odpracováno min. 12 hodMozaikovité kosení:

na ploše cca 830 m2



  

Rančířovský Okrouhlík  (k.ú. Rančířov)

Realizace:

členové a příznivci z.s. Mokřady

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP)

Celkem odpracováno cca 50 hod



  Mozaikovité kosení:

na ploše cca 3 200 m2



  

Rychtářský rybník  (k.ú. Arnolec)

Realizace:

členové a příznivci z.s. Mokřady

Dotace:

Kraj Vysočina

Celkem odpracováno cca 40 hod Kosení rákosiny:

na ploše cca 680 m2



  

U Mukařky  (k.ú. Batelov)

Realizace:

členové a příznivci z.s. Mokřady

Dotace:

Kraj Vysočina

Celkem odpracováno cca 30 hod



  

Mozaikovité kosení:

na ploše cca 1 800 m2



  

Děkujeme za pozornost a za spolupráci !

©
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