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MOKŘADY 2017
činnost spolku „Mokřady – ochrana a management“ 

                                                                                     v roce 2017
.



  

Co jsme dělali v roce 2017 ?

●  Záchranné transfery obojživelníků (Sviták, J. Kacíř)

●  Průzkumy a kontroly lokalit

●  Jednání s vlastníky, odborníky a úřady

●  Zpracování manipulačních řadů (V Seči, Luční)

●  Přednášky a akce pro veřejnost  (celkem 18)

●  Informační panely a zpřístupnění lokalit pro lidi

●  Vydání pexesa o mokřadech

●  Internetové stránky

●  Praktická péče o mokřady

Jen kosení:

Brejlovský

Na Hádkách

Dolní Bradlo

Železná Dolina

Ústrašínské mokřady

Mukařka

Bakovský potok

Kalvárie

Zoulinky

Obůrka

Více (jiná) opatření:

Ranč. Okrouhlík

Pístovské mokřady

Lesnovské mokřady

Vílanecká střelnice

Hliniště

Popický rybník

Smrčkovské rybníky

VVP Rokycany

Ochoz

Nad Ovčírnou

V Seči

Pod Vsí

Hulišťata

Fidryšky

Horní Jilmík

Červený Hrádek

Hosovské rybníčky

Pastouška - Žleby



  

Záchranné transfery obojživelníků u Jarošovského Kacíře

Spolupráce:

místní dobrovolníci

Dotace:

Kraj Vysočina

Výsledky - přeneseno:    
    

- celkem 2259 ex.

ropucha obecná
čolek velký
čolek obecný
blatnice skvrnitá 
skokan ostronosý
skokan štíhlý
„zelení“ skokani
rosnička      
blatnice



  

Záchranné transfery obojživelníků u Svitáku

Spolupráce:

ZŠ Dušejov, ČSOP Jihlava a další

Dotace:

ČSOP – Ochrana biodiverzity

Výsledky:        

- celkem 795 ex.

ropucha obecná

blatnice skvrnitá 

skokan hnědý

skokan krátkonohý

čolek obecný

čolek horský



  

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 3 lokalit:

- rostliny (T.Berka)

- obojživelníci, plazi (J.Maštera, 
R.Kabelka, A. Mašterová, A. Zedník), 

ptáci (T.Neskromník)



  

Jednání s vlastníky, odborníky a úřady

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

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



  

Zpracování a projednání manipulačních řádů rybníků

- pro rybník „V Seči dolní“  (Jersín)

- pro rybník „Luční“  (Bedřichov u Jihlavy)

Dotace:

ČSOP – podpora pozemkových spolků (část);

většina na vlastní náklady



  

Přednášky

Dotace:
Herpeta, SŠ Světlá n.S., Heidelberg 
cement, ZOO Jihlava &  4 zdarma 

březen – přednášky na 
semináři v Telči o péči o 
Rančířovský Okrouhlík a 
výzkumu u Jarošovského 
Kacíře

celkem 8 přednášek 
v roce 2017



  

březen – přednáška o transferech 
obojživelníků v ZŠ Dušejov

březen – přednáška péči o lokality 
ropuchy krátkonohé na semináři v Praze

duben – přednáška o životu v mokřadech 
v ZOO Jihlava (Zoofanatika)

duben – přednáška o obojživelnících 
v SŠ Světlá nad Sázavou



  

červen – přednáška o budování a obnově 
tůní pro Heidelberg cement – Mokrá u Brna

srpen – přednáška pro děti o životu 
v mokřadech v ZOO Jihlava



  

Akce pro veřejnost

Spolupráce a účast:
ČSOP Jihlava, Obec Nadějov, Vojenské muzeum Rokycany, go-offroad, ZOO Jihlava, 
ZŠ Kamenice, Gymnázium Ad Fontes, spolek Jihlava-Pístov, Chaloupky o.p.s.  &  
hlavně široká veřejnost

Dotace:
soukromí dárci, město Jihlava, Chaloupky o.p.s.   &  téměř všechny zdarma 

celkem v roce 2017 

11 akcí pro veřejnost 
s naší účastí (z toho 6 

čistě našich akcí)

Děkujeme všem 
našim pomocníkům 
na akcích!



  

duben 2017:

ZOO Jihlava – mokřadní hry pro děti 
a postery na Dni Země v ZOO



  

ZOO Jihlava – přírodovědné hry pro 
děti a postery na Dni Země v ZOO



  

duben 2017:

Nadějov – Žabí den v Nadějovských nivách
- akce k Save the Frogs Day



  Žabí den v Nadějovských nivách:
žabí hra pro děti



  

květen 2017:

VVP Rokycany – ukázky živočichů a hra pro děti na akci 
Den osvobození v areálu Vojenského muzea



  

květen 2017:

Rančířovský Okrouhlík – exkurze, ukázky 
obojživelníků a ruční hloubení tůní

- s Gymnáziem Ad Fontes



  

květen 2017:

Ochoz – exkurze za 
kvákajícím bratrstvem pro 

Chaloupky



  

květen 2017:

Mokřady nad Popickým – Pojďte s námi za žábami!



  
Pojďte s námi za žábami!:

exkurze, ukázky 
obojživelníků, hloubení tůní, 

žabí hra,…



  

září 2017:

Pístov u Jihlavy – Mokřadní hry a 
ukázky živočichů na Pístovské 

pouti



  

Mokřadní hry na Pístovské pouti



  

Obojživelníci pod vedením vodníka na Pístovské pouti 
2017



  

říjen 2017:

Rančířovský Okrouhlík – Společné bagrování tůní



  

říjen 2017:

Železná Dolina – hrabání a 
úklid trávy se ZŠ Kamenice



  
Pastouška (Žleby) – exkurze  a ruční obnova a 

tvorba tůní, s Gymnáziem Ad Fontes

říjen 2017:



  

Informační panely  a  zpřístupnění lokalit pro veřejnost

Dotace:

ČSOP – Rozvoj pozemkových spolků

Ochoz – nový infopanel



  

Mokřadní učebna Kalvárie – 
údržba chodníku

Rančířovský Okrouhlík – 
údržba stezky k mokřadům

Pístovské mokřady – 
aktualizace a grafická úprava 
informačního panelu, zatím 

jen provizorní poster



  

Vydání pexesa o mokřadech

Dotace:

zdarma, na vlastní náklady

Náklad 500 ks



  

Provoz internetových stránek

www.mokrady.wbs.cz

www.obojzivelnici.wbs.cz



  

Praktická péče o mokřady
Akreditovaný pozemkový spolek „Mokřady“

Dotace:

ČSOP – rozvoj pozemkových spolků

ČSOP – Ochrana biodiverzity

MŽP – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

MŽP – Program péče o krajinu

Kraj Vysočina

soukromí dárci (Smrčkovské rybníky)

- část prací zdarma ve volném čase členů Výboru

- v roce 2017 aktivní péče o 28 lokalit

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

- v r. 2017 odpracováno min. 1600 h



  

Rančířovský Okrouhlík  (k.ú. Rančířov)

Realizace:

členové a spolupracovníci z.s. Mokřady, 
Gymnázium Ad Fontes, ČSOP Jihlava

Dotace:

Program péče o krajinu  (MŽP)



  

Ruční hloubení tůně 25 m2 

Mozaikovité kosení:

na ploše 3200 m2 

Stržení drnu:

na plochách 100 a 60 m2 



  

Strojní obnova tůní:

40 a 25 m2

Strojní hloubení tůní:

50, 40 a 20 m2



  

leden 2017

říjen 2017 kon. října 2017

zač. října 2017



  

Pístovské mokřady  (k.ú. Pístov u Jihlavy)

Realizace:

členové a spolupracovníci z.s. Mokřady, go-offroad

Dotace:

Program péče o krajinu  (MŽP), většina zdarma



  

Drobné prořezávky:

úpravy míst pro ukládání 
trávy, prořezávky na 

offroadových plochách

Řízené pojezdy offroadů 
na vybraných plochách

Mozaikovité ruční kosení:

na ploše 4000 m2 



  Strojní obnova tůní:

50, 30, 25, 25, 20 a 10 m2

Strojní hloubení tůně: 

100 m2

Stržení drnu:

na více ploškách, 
celkem cca 1000 m2 



  

srpen 2017

září 2017 září 2017

duben 2017

Obnova tůně Regenerace 
po pojezdu



  

Lesnovské mokřady  (k.ú. Bedřichov u Jihlavy)

Realizace:

členové a spolupracovníci z.s. Mokřady

Dotace:

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (MŽP),

Ochrana biodiverzity (ČSOP), část prací zdarma



  

Mozaikovité ruční kosení:

4 800 m2 

Drobná prořezávka křovin a 
úklid rozlámaných dřevin u 

rybníka Kulatina, ořez stromů a 
keřů kvůli revitalizaci

Výlov rybníka Kulatina
Drobná oprava hráze 

Kulatiny - ucpání průsaků 



  

stržení drnu náhradní koryto

úprava začátku 
toku

odstraňování zatrubnění

Revitalizace mokřadu 
nad Kulatinou



  

odstraňování zatrubnění 
a meliorací

nové tůně: 550, 130 a 120 m2

nové koryto potoka – min. 330 m památník meliorace = prolézačka pro děti



  

září 2017

leden 2018

září 2017

leden 2018



  

listopad 2017

leden 2018 leden 2018

září 2017



  

Vílanecká střelnice  (k.ú. Vílanec)

Realizace:

členové a spolupracovníci z.s. Mokřady, 
ČSOP Jihlava

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP), část zdarma



  

Drobná prořezávka 
dřevin

Mozaikovité kosení:

celkem na 7 200 m2 



  

Nová tůň strojně:

295 m2 

Oprava tůně z toku 2015:

ucpání průsaku 



  

leden 2017

kon. října 2017 prosinec 2017

zač. října 2017



  

Hliniště  (k.ú. Pavlov u Stonařova)

Realizace:

členové a spolupracovníci z.s. Mokřady, 
obec Pavlov

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP), na vlastní 
náklady nás i obce



  Ruční mozaikovité kosení:

na ploše 1 900 m2



  

Úklid odpadu:

spolu s obcí a ZŠ, v rámci 
akce Čistá Vysočina 

Menší prořezávka dřevin 
u tůně z roku 2015

Obnova tůní:

150,30 a 60 m2 z velké centrální tůně (a 
drobné terénní úpravy kvůli tahání trávy) 



  

leden 2018

srpen 2016 březen 2017

leden 2018

Velká tůň Jedna z 
lesních tůní



  

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

Realizace:

členové a spolupracovníci z.s. 
Mokřady, veřejnost

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP), zdarma



  Ruční mozaikovité kosení:

na celkové ploše 4 000 m2



  

Tůň ručně:

10 m2

Drobná prořezávka 
křovin



  

Brejlovský rybník  (k.ú. Křižanov)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP)

Ruční mozaikovité kosení:

1 400 m2 



  

Na Hádkách  (k.ú. Záborná)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Ochrana biodiverzity (ČSOP)

Ruční mozaikovité kosení:

1 900 m2 



  

Smrčkovské rybníky  (k.ú. Hodice)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

soukromí dárci (z akce Zoofanatika)



  

Strojní hloubení tůní:

150, 50, 25 a 10 m2 

Stržení drnu na části mokřadu 
+ tvorba zimoviště

Kácení a prořezávka:

na ploše cca 300 m2 



  

listopad 2017

září 2017 září 2017

listopad 2017



  

VVP Rokycany  (k.ú. Rokycany)

Realizace:

členové a spolupracovníci z.s. Mokřady, 
Vojenské muzeum na demark. linii

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP)



  

řízené pojezdy 
vojenské techniky 
v malém rozsahu

Strojní stržení drnu:

na plochách 840, 570 a 580 m2 

Ruční mozaikovité kosení:

2 600 m2 



  

září 2017

leden 2016 listopad 2015

září 2017



  

Ochoz  (k.ú. Olší nad Oslavou)

Realizace:

členové a spolupracovníci z.s. Mokřady

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP)

Rozvoj pozemkových spolků  (ČSOP)



  

Ruční mozaikovité kosení:

na ploše 3 500 m2

Mechanická 
likvidace 

bolševníku 
velkolepého:

min. 300 ks



  
Ruční oprava tůně provrtaná 

od ondater nebo hryzců



  

Železná Dolina  (k.ú. Kamenice u Jihlavy)

Realizace:

členové z.s. Mokřady, ZŠ Kamenice

Dotace:

Ochrana biodiverzity (ČSOP)



  

Ruční mozaikovité kosení:

na ploše 900 m2



  

Ústrašínské mokřady  (k.ú. Ústrašín)

Realizace:

členové a spolupracovníci z.s. Mokřady

Dotace:

Ochrana biodiverzity (ČSOP)

Ruční mozaikovité kosení:

na ploše 1 000 m2



  

říjen 2016 duben 2016

březen 2017březen 2017

Tůně nad rybníkem Tůň pod rybníkem



  

Nad Ovčírnou  (k.ú. Uhřínovice)

Realizace:

členové z.s. Mokřady, vlastník pozemku

Dotace:

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (MŽP)



  

říjen 2017

leden 2018

Nové tůně strojně:

220, 100 a 60 m2 

- částečná obnova dvou drobných tůní

- změlčení hlubokého koryta občasného toku



  

Mukařka  (k.ú. Batelov)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (MŽP)

Ruční mozaikovité kosení:

na ploše 2 400 m2 



  

- drobná úprava studánky

- pročištění stružky od studánky



  

Mokřady u Bakovského potoka  (k.ú. Hřešice)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Ochrana biodiverzity (ČSOP)

Ruční mozaikovité kosení:

na ploše 1 900 m2 



  

Kalvárie  (k.ú. Jihlava)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

zdarma Ruční kosení a úprava stružky



  

V Seči  (k.ú. Jersín)

Realizace:

členové a spolupracovníci z.s. Mokřady

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP), část 
zdarma a na vlastní náklady



  

Oprava loviště 
rybníka

- drobná oprava požeráku

 - kosení hráze



  Ruční kosení dna letněného rybníka:

plocha 6 000 m2



  

Pod Vsí  (k.ú. Řehořov)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP)



  

Tůně a stržení drnu:

tůně 30, 15, 20 a 10 m2



  Ruční mozaikovité kosení:

 2 x 230 m2



  

září 2017

červen 2016



  

Zoulinky  (k.ú. Mysliboř)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Kraj Vysočina

Ruční mozaikovité kosení:

na ploše 1 900 m2



  

Hulišťata  (k.ú. Kostelní Myslová)

Realizace:

členové z.s. Mokřady, obec K. Myslová

Dotace:

Ochrana biodiverzity (ČSOP), zdarma



  

Strojní stržení drnu v pískovně:

na ploše min. 300 m2



  

Ruční mozaikovité kosení:

na ploše 2 200 m2

Strojní kosení louky 
- zajišťuje obec

Oprava dvou starších tůní - kvůli 
melioracím moc nedržely vodu



  

říjen 2017

září 2017

říjen 2017

září 2017



  

Dolní Bradlo  (k.ú. Hosov u Jihlavy)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Kraj Vysočina

Ruční kosení:

na ploše 1 100 m2



  

Fidryšky  (k.ú. Lhota u Vyškova)

Realizace:

členové z.s. Mokřady, vlastník pozemku

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP)

Tůň strojně a stržení drnu:

tůň 180 m2



  

Horní Jilmík  (k.ú. Hodice)

Realizace:

členové a spolupracovníci  z.s. Mokřady

Dotace:

Kraj Vysočina

Ruční kosení:

870 m2



  

Oprava a odbahnění tůní:

na ploše min. 200 m2

(tůně provrtané ondatrami)



  

Obůrka  (k.ú. Hrutov)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Kraj Vysočina

Ruční mozaikovité kosení:

500 m2



  

Červený Hrádek  (k.ú. Č. Hrádek)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Podpora obnovy přirozených funkcí 
krajiny (MŽP)



  

Strojní obnova a 
hloubení tůní:

50, 40, 30 a 25 m2



  

Hosovské rybníčky  (k.ú. Hosov)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

na vlastní náklady

Vypuštění, vyčerpání a výlov 
rybníků a tůní v soustavě 

- z důvodu potlačení invazní 
střevličky východní



  

Pastouška - Žleby  (k.ú. Pístov u Jihlavy)

Realizace:

členové z.s. Mokřady, Hasiči z Pístova, 
Gymnázium AdFontes

Dotace:

na vlastní náklady, zdarma

- obnova 2 drobných tůní

- vyhloubení tůně 5 m2

- probírka dřevin u tůní



  

Děkujeme za spolupráci 
a podporu naší činnosti!

©
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