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Co jsme dělali v roce 2012 ?

►  Záchranné transfery obojživelníků:

                       - Kamenice

                       - Sviták

►  Průzkumy lokalit

►  Akce pro veřejnost, osvěta

►  Internetové stránky, Skutek roku

►  Praktická péče o mokřady – Pozemkový spolek:

                      - Rančířovský Okrouhlík

                      - U Měšína

                      - Hulišťata

                      - Pod Ochozem

                      - Rychtářský rybník

                      - Nadějovské nivy

                      - Řehořovská nádrž

                      - Sochorov



  

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice

Transfery Kamenice 2012
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Spolupráce:

ZŠ Kamenice  &  ČSOP Jihlava

Dotace:

ČSOP – Ochrana biodiverzity



  

Výsledky:           celkem 757 ex.

ropucha obecná 607

blatnice skvrnitá   96

skokan hnědý   47

čolek obecný    7



  

Záchranné transfery obojživelníků u Svitáku

Spolupráce:

ZŠ Dušejov, ČSOP Jihlava  &  místní

Dotace:

ČSOP – Ochrana biodiverzity

Transfery Sviták 2012
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Výsledky:           celkem 515 ex.

ropucha obecná 499

blatnice skvrnitá    6

skokan hnědý    5

skokan krátkonohý    1

čolek obecný    4



  

Průzkumy lokalit

Dotace:

ČSOP – Ochrana biodiverzity & zdarma

1. Terénní obhlídky a orientační průzkumy

2. Průzkumy v průběhu managementových prací 

3. Biologické průzkumy



  

Terénní obhlídky:

- prvotní průzkum, vymezení míst 
vhodných pro tůně



  

Terénní obhlídky:

- prvotní průzkum, fotodokumentace, 
zkušební výkopy (sondy)



  

Průzkumy v průběhu prací:

- po celý rok

- starší i nové lokality



  

Biologické průzkumy:

- rostliny, vegetace (T.Berka)

- obojživelníci, plazi (J. Dvořák), 
hmyz (V. Křivan), ptáci (V. Kodet)



  

Akce pro veřejnost, osvěta

Místa konání:

• Rančířovský Okrouhlík (většina)

• Pístovské mokřady

• ZOO Jihlava (přednáška)

• Templštejn (Zlatý list)

Spolupráce:
ČSOP Jihlava (MOP)  &  široká veřejnost
Dotace:
Nestlé a Nadace Partnerství, Sdružení Krajina  &  RWE 



  

První polovina května 2012:

- noční poslech žab

- ukázky, exkurze a kopání tůně



  

Druhá polovina května 2012:

- ukázky, exkurze a kopání tůně 
(mladí ochránci)



  

Druhá polovina května 2012:

- ukázky, exkurze a kopání tůně 
(mladí ochránci)

Srpen 2012:

- exkurze a kosení 



  

Červen 2012:

- exkurze a přednáška na národním 
kole Zelené stezky – Zlatého listu



  

Konec října 2012:

- bagrování pro veřejnost 
s exkurzí 

Začátek října 2012:

- přednáška na téma Mokřady 
a zadržení vody v krajině 



  

Provoz internetových stránek

www.mokrady.wbs.cz

Průběžné aktualizace = J.Dvořák



  

Skutek roku 2011

Skutek roku Vysočina: 

Náměšť n.O., červenec 2012

– vítězství v kategorii Životní 
prostředí, obce nad 1000 
obyvatel 

Přeshraniční MAG-21: 

Horn, Rakousko, listopad 2012

– nominace ve stejné kategorii, 
účast na slavnostním předání

Děkujeme 
za nominaci a podporu !



  

Praktická péče o mokřady

Pozemkový spolek „Mokřady“

Dotace:

ČSOP – rozvoj pozemkových spolků

MŽP – program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

MŽP – Program péče o krajinu

Nad. Partnerství - Nestlé pro vodu v krajině

Kraj Vysočina

- akreditace PS v dubnu 2012

- v roce 2012 péče o 8 lokalit

-zaměření péče na lokality 
kuňky obecné a čolka velkého

- v r. 2012 odpracováno cca 731 h



  

Rančířovský Okrouhlík  (k.ú. Rančířov)

Realizace:

členové a příznivci o.s. Mokřady, studenti, mladí ochránci  &  širší veřejnost (35 osob)

Dotace:

Nestlé a Nadace Partnerství – „Nestlé pro vodu v krajině“

Celkem odpracováno min. 179 hodin 



  

Kácení a prořezávky:

na ploše nejméně 1100 m2 



  Úkryty, zimoviště, líhniště:

hromady dřeva, trávy aj. 

Kosení:

na ploše cca 2900 m2 



  

Hloubení tůní:

ručně – 25 a 30 m2 
bagrem – 90, 60 a 50 m2 

Zimoviště:

hromada větví, klád + zemina



  

prosinec 2011

prosinec 2012 listopad 2012

říjen 2012



  

květen 2012

prosinec 2012 srpen 2012

květen 2012



  

květen 2012

prosinec 2012

prosinec 2012

květen 2012



  

U Měšína  (k.ú. Měšín)

Realizace:

členové a příznivci o.s. Mokřady (7 osob)

Dotace:

Program POPFK (MŽP)

Celkem odpracováno cca 79 hodin



  

Kácení a prořezávky:

na ploše nejméně 520 m2 



  

Ruční hloubení tůní:

50, 35 a 10 m2 



  

prosinec 2011

listopad 2012

srpen 2012

Po realizaci…



  

srpen 2012

listopad 2012 listopad 2012

srpen 2012



  

Hulišťata  (k.ú. Kostelní Myslová)

Realizace:

členové a příznivci o.s. Mokřady (7 osob)

Dotace:

Program POPFK (MŽP)

Celkem odpracováno cca 43 hodin



  

Ruční hloubení tůně:
část tůně 20 m2 

Stržení drnu v pískovně a 
prohloubení tůně:

na ploše nejméně 200 m2 



  

Hloubení tůní bagrem:

150, 60, 40 a 20 m2 
… a mikrotůňky



  

červen 2012

listopad 2012 listopad 2012

červen 2012



  

Pod Ochozem  (k.ú. Olší nad Oslavou)

Realizace:

členové a příznivci o.s. Mokřady (10 osob)

Dotace:

Program PPK (MŽP)

Celkem odpracováno cca 176 hodin



  

Kácení a prořezávky:

na ploše nejméně 1350 m2 



  

Kosení:

na ploše nejméně 3100 m2 



  

Ruční hloubení tůní:

60, 35 a 10 m2 



  

2. září 2012

19. září 2012 listopad 2012

září 2012



  

13. září 2012

26. září 2012

15. září 2012

Oprava meliorace pod tůní …



  

září 2012

listopad 2012

Po realizaci…

Po realizaci…



  

Rychtářský rybník  (k.ú. Arnolec)

Realizace:

členové a příznivci o.s. Mokřady (7 osob)

Dotace:

Program POPFK (MŽP)

Celkem odpracováno cca 103 hodin



  

Kácení a prořezávky:

na ploše nejméně 1050 m2 



  

Kácení a prořezávky

Úkrytové možnosti:
= olše do tůně 



  

Hloubení tůní bagrem:

280 a 20 m2 

… a mikrotůňky 



  

26. října 2012

29. října 2012

28. října 2012

listopad 2012



  

prosinec 2011

listopad 2012 listopad 2012

říjen 2012



  

září 2012

listopad 2012 listopad 2012

prosinec 2011



  

Po realizaci…



  

Nadějovské nivy  (k.ú. Nadějov)

Realizace:

členové o.s. Mokřady (3 osoby)

Dotace:

Program PPK (MŽP)

Celkem odpracováno cca 62 hodin



  

Kácení a prořezávky:

na ploše nejméně 430 m2 



  

Příprava - odvodnění:
strouha ručně

Obnova části tůně 
ručně:
25 m2 

Kácení - a vytahování…



  

Hloubení tůní bagrem:

130, 90, 45, 20 a 10 m2 

… a mikrotůňka 



  

březen 2012

září 2012

červen 2012

listopad 2012



  

duben 2012

listopad 2012

listopad 2012

září 2012



  

březen 2012

listopad 2012

listopad 2012

březen 2012



  

Řehořovská požární nádrž  (k.ú. Řehořov)

Realizace:

členové a příznivci o.s. Mokřady  &  místní (10 osob)

Dotace:

Ochrana biodiverzity ČSOP a zdarma (většina)

Celkem odpracováno min. 24 hodin

- první část čištění nádrže 
proběhla již na podzim 2011



  

První fáze čištění nádrže:

podzim 2011

- ponechání hmoty v rozích 



  

2012:

napouštění, záchranné 
transfery žabek, vypuštění

z nádrže vyneseno několik tisíc 
malých žabek ropuchy zelené



  

2012:

dočištění nádrže, řešení 
průchodnosti stěn – 

betonování rampy a fošny



  

květen 2012

říjen 2012

srpen 2012

listopad 2012



  

Zprůchodnění stěn:

detaily rampy a úpravy fošny…



  

PP Sochorov  (k.ú. Koječín)

Realizace:

členové o.s. Mokřady (3 osoby)

Dotace:

Kraj Vysočina

Celkem odpracováno cca 65 hodin



  

Kácení a prořezávky:

břehové porosty – keře

plocha nejméně 1100 m2 



  

Ruční hloubení tůní:

35 a 15 m2 



  

7. dubna 2012

8. dubna 2012

7. dubna 2012

9. dubna 2012



  

8. dubna 2012

9. dubna 2012

9. dubna 2012

srpen 2012



  

duben 2012 před

duben 2012 po duben 2012

říjen 2011



  

21. dubna 2012

28. dubna 2012

14. dubna 2012

15. dubna 2012



  

Děkuji za pozornost
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