
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 

Realizátor: partner Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 

 

Lokalita Hajnice 

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – 

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Hajnice spočívala v:  
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (1,81 ha). 

 

 



Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 

Lokalita Chvojnov 

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – 

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Chvojnov spočívala v: 
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (10,33 h) 

 

 



Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 

Lokalita Ještěnice 

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – 

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Ještěnice spočívala v:  
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (1,73 ha). 

 

  



Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 

Lokalita Nad Svitákem 

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – 

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Nad Svitákem spočívala v:  
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (1,15 ha). 

 

     prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)             vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 

Lokalita rašeliniště Pod Trojanem 

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – 

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Rašeliniště pod Trojanem spočívala v:  
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (2,29 ha). 

 

 

 

  

 

  



Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 

Lokalita U Šeredů 

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – 

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě U Šeredů spočívala v:  
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (0,96 ha). 

 

 

 

  



Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 

Lokalita V Hati 

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – 

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě V Hati spočívala v:  
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (2,22 ha). 

 

 

 



Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 

Kosení na lokalitách bylo prováděno postupně v období od začátku června 2015 do listopadu 

2016. 

 


