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Co jsme dělali v roce 2014 ?

►  Záchranné transfery obojživelníků:
                    - Kamenice
                     - Sviták

►  Průzkumy lokalit

►  Jednání s vlastníky a s úřady

►  Akce pro veřejnost, přednášky, seminář, setkání

►  Internetové stránky

►  Praktická péče o mokřady (Pozemkový spolek):

 - Pístov Žleby
 - Rančířovský Okrouhlík
 - Nadějovské nivy
 - Pod Ochozem
 - Řehořovská nádrž
 - Hulišťata  
 - VVP Stříbro
 - Lesnovské mokřady
 - Na Hádkách
 - Rychtářský rybník
 - Vílanecká střelnice
 - U Mukařky
 - V Kopaninách
 - Železná Dolina



  

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice

Spolupráce:

ZŠ Kamenice  &  ČSOP Jihlava

Dotace:

ČSOP – Ochrana biodiverzity
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Výsledky 2014:        

                 celkem 461 ex.

ropucha obecná        358

blatnice skvrnitá          88

skokan hnědý          10

čolek obecný            2

rosnička                         3

- na podzim 2014 byly v lokalitě vybudovány 
trvalé zábrany (OPŽP)

- záchranné transfery v dosavadní podobě 
už nebudou probíhat

- budeme ale dál sledovat účinnost trvalých 
zábran a provedeme zajištění okrajů bariér



  

- vytvořili jsme informační panel k zábranám u Panského rybníka u Kamenice:



  

Záchranné transfery obojživelníků u Svitáku

Spolupráce:

ZŠ Dušejov, ČSOP Jihlava  &  místní

Dotace:

ČSOP – Ochrana biodiverzity
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Výsledky:       

                 celkem   1052 ex.

ropucha obecná           1020

blatnice skvrnitá               25

skokan hnědý                 5

skokan krátkonohý        1

čolek obecný                 1



  

Průzkumy 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:

- po celý rok

- starší i nové lokality



  

Biologické průzkumy 4 lokalit:

- rostliny (T.Berka)

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

ptáci (T. Kněžíček)



  

- schůzky na lokalitách s AOPK, úřady a vlastníky

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

Jednání s vlastníky a úřady



  

Akce pro veřejnost, přednášky, seminář, setkání

Místa konání:

• Pístov Žleby (většina)

• Hosov – Dolní Bradlo

• Kraj Vysočina, SŠ Farmeko, Orlík, 
Chaloupky, Kamenice u J., ZŠ Jarní

• ZOO Jihlava, Pístovské mokřady

Spolupráce:
ČSOP Jihlava, ZŠ, SŠ, go-offroad & široká veřejnost
Dotace:
Nestlé a Nadace Partnerství, Fond NNO  &  zdarma 



  

Orlík – setkání neziskovek v ŽP

leden 2014:

Chaloupky – přednáška o kuňce a č.velkém

únor 2014:

Kraj Vysočina (Jihlava) – výstava o mokřadech



  

únor 2014:

výstava – přednáška k vernisážiKraj Vysočina – výstava o mokřadech

výstava – vernisáž



  

únor 2014:

Štoky – přednáška na setkání PSFarmeko Jihlava – přednáška o mokřadech

duben 2014:

Pístov – exkurze na setkání pozemkových spolků



  

duben 2014:

Pístovské mokřady / Pístov Žleby  – „Pojďte s námi za žábami“

Hosov / Dolní Bradlo – exkurze k Save the Frogs Day

květen 2014:



  

červen 2014:

Pístovské mokřady / Pístov Žleby  – akce pro Farmeko

Rančířovský tankodrom  – Den pro dětské domovy



  

červen 2014:

Žleby – exkurze, budování a obnova tůní s ČSOP Jihlava I. a II. část

Pístov Žleby  – akce pro SŠOS Jihlava

červen 2014: září 2014:



  

září 2014:

Pístovské mokřady – ukázky a hry na offroad akci

září 2014:

Žleby – exkurze, budování a obnova tůní s ČSOP Jihlava II. část



  

září 2014:

Pístovské mokřady – ukázky, hry, 
soutěže a bagrování na offroad akci



  

září 2014:

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



  

Pístovské mokřady / Dolní Bradlo – seminář o tůních

září 2014:



  

říjen 2014:

ZŠ Jarní – přednáška obojživelníci

Železná Dolina – budování tůní se ZŠ Kamenice

listopad 2014:

ZOO Jihlava – přednáška offroady a bagry



  
Žleby – bagrování s veřejností

říjen 2014:



  

Provoz internetových stránek

www.mokrady.wbs.cz

Průběžné aktualizace = J.Dvořák



  

Praktická péče o mokřady
Akreditovaný pozemkový spolek „Mokřady“

Dotace:

ČSOP – Rozvoj pozemkových spolků a Ochrana biodiverzity

MŽP – program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

MŽP – Program péče o krajinu

Nadace Partnerství - Nestlé pro vodu v krajině

Kraj Vysočina

- v roce 2014 aktivní péče o 14 lokalit

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

- v r. 2014 odpracováno nejméně 822 h



  

Žleby  (k.ú. Pístov u Jihlavy)

Realizace:

členové a příznivci z.s. Mokřady, mladí ochránci  &  širší veřejnost (80 osob)

Dotace:

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

Celkem odpracováno min. 140 hodin 



  

Kácení a prořezávky:

na ploše nejméně 1030 m2 

Kosení:

na ploše cca 780 m2 

Hloubení tůní:

bagrem – 100, 80, 40 a 30 m2 



  

Hloubení a obnova tůní:

ručně – 5 ks (4 až 20 m2) 



  

leden 2014

prosinec 2014

prosinec 2014

leden 2014



  

Rančířovský Okrouhlík  (k.ú. Rančířov)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP)

Celkem odpracováno cca 73 hodin



  

Kácení a prořezávky:

na ploše nejméně 780 m2 

Mozaikové kosení:

na ploše cca 3390 m2 



  

Po realizaci…

zimoviště



  

Nadějovské nivy  (k.ú. Nadějov)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Ochrana biodiverzity (ČSOP a MŽP)

Celkem odpracováno cca 20 hodin



  

Kosení rákosiny:

na ploše cca 970 m2 



  

březen 2012

listopad 2014

září 2012

listopad 2014



  

Pod Ochozem  (k.ú. Olší nad Oslavou)

Realizace:

členové z.s. Mokřady

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP)

Celkem odpracováno nejméně 77 hodin



  Strojní stržení drnu:

na ploše cca 180 m2

Strojní hloubení tůní:

50, 25, 20, 20 m2 
Mozaikovité kosení:

na ploše cca 3120 m2 



  

září 2012

listopad 2014

listopad 2014

listopad 2012

mělká tůň z roku 2012



  

Řehořovská nádrž  (k.ú. Řehořov)

Realizace:

členové a příznivci z.s. Mokřady

Dotace:

žádná

Celkem odpracováno cca 14 hodin



  

- vyčištění nádrže od 
vláknitých řas

= podpora ropuchy zelené 

Po realizaci…



  

Hulišťata  (k.ú. Kostelní Myslová)

Realizace:
členové z.s. Mokřady & obec K. Myslová

Dotace:
Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (MŽP) 
+ zdarma

Celkem odpracováno min. 60 hodin



  

odstranění popadaných 
stromů z pískovny

Strojní i ruční kosení louky u tůní:

na ploše min. 3 000 m2 

Strojní stržení drnu v pískovně:

na ploše 295 m2 



  
leden 2015

srpen 2014

Po realizaci…



  

VVP Stříbro  (k.ú. Těchlovice u Stříbra)

Realizace:

členové z.s. Mokřady a off-road

Dotace:
Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (MŽP)

Celkem odpracováno min. 80 hodin



  

Prořezávka dřevin:

na ploše nejméně 2090 m2  

Strojní úprava povrchu:

na ploše nejméně 2200 m2  

Pojezdy offroadů:

na ploše cca 3 ha  



  

Po realizaci…



  

únor 2014

leden 2015leden 2015leden 2015leden 2015

červenec 2013



  

Lesnovské mokřady  (k.ú. Bedřichov u Jihlavy)



  Mozaikovité kosení:

na ploše nejméně 1060 m2 

Ruční hloubení tůně:

20 m2 



  
Opravy hráze rybníka, osazení výpusti 

a požeráku, vybudování přelivu
Realizace 2013-2014



  



  

Na Hádkách  (k.ú. Záborná)

Realizace:
členové z.s. Mokřady

Dotace:
Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (MŽP)

Celkem odpracováno min. 80 hodin



  

Hloubení tůní:

110, 80 a 20 m2 + 3 mikrotůně

Stržení drnu:

na celkové ploše 840 m2

Probírka olší u tůní:

na ploše cca 900 m2



  
listopad 2014

říjen 2014

dopoledne

odpoledne



  

Rychtářský rybník  (k.ú. Arnolec)

Realizace:

členové z.s. Mokřady (5 osob)

Dotace:
Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (MŽP)

Celkem odpracováno min. 36 hodin



  

Prořezávky dřevin:

na ploše cca 510 m2 

Strojní hloubení tůní:

170, 65 a 10 m2

Prořezávky dřevin:

na ploše cca 510 m2 

Strojní hloubení tůní:

170, 65 a 10 m2



  

říjen 2014

listopad 2014

říjen 2014

listopad 2014

říjen 2014



  

říjen 2014

listopad 2014

listopad 2012

červen 2014

mělká tůň z roku 2012



  

Vílanecká střelnice  (k.ú. Vílanec)

Realizace:

členové z.s. Mokřady (4 osoby)

Dotace:
Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (MŽP)

Celkem odpracováno min. 85 hodin



  

Kácení a prořezávky:

na celkové ploše 2570 m2 

Strojní hloubení tůní:

260, 35 m2 + mikrotůně

Stržení drnu:

na ploše cca 950 m2



  
leden 2015

leden 2014

listopad 2014

leden 2014

leden 2014

leden 2015

leden 2014



  

Po realizaci…



  

U Mukařky  (k.ú. Batelov)

Realizace:

členové z.s. Mokřady (6 osob)

Dotace:

Program péče o krajinu (MŽP)

Celkem odpracováno min. 70 hodin



  Mozaikovité kosení:

na ploše cca 2840 m2

Budování kaskády tůní:

110, 80, 60, 30 a 10 m2



  

srpen 2014

listopad 2014

říjen 2014

listopad 2014



  

V Kopaninách  (k.ú. Myslůvka)

Realizace:

členové z.s. Mokřady (4 osoby)

Dotace:

Kraj Vysočina

Celkem odpracováno cca 45 hodin



  Ruční hloubení tůní:

50, 7, 5 a 3 m2

Ruční obnova tůně:

10 m2

pokosení plochy a drobná 
prořezávka křovin

Ruční hloubení tůní:

50, 7, 5 a 3 m2

Ruční obnova tůně:

10 m2



  

červen 2014

říjen 2014



  

Železná Dolina  (k.ú. Kamenice u Jihlavy)

Realizace:

z.s. Mokřady a žáci ZŠ Kamenice (21 osob)

Dotace:

žádná

Celkem odpracováno min. 42 hodin



  

Ruční hloubení tůní:

15 a 10 m2



  

10.10.2014 před 
polednem

10.10.2014 
ráno



  Děkujeme za pozornost

©
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