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Realizátor: partner ZO ČSOP JARO Jaroměř 

 

Lokalita Ještěrčí ráj 

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – 
prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Ještěrčí ráj spočívalo v:  

- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (0,5 ha), 
- extenzivní pastvě (14 ha, dvojí přepasení). 

Na jaře 2015 proběhla příprava ohrad, zvířat a byl zajištěn převoz zvířat na lokalitu. Následně 

byla zahájena samotná pastva, která probíhala až do konce projektu.  

Kosení travních porostů bylo zahájeno v květnu 2015, ukončeno bylo na jaře 2016. 
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Lokalita Josefov 

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

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Josefov spočívalo v:  
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (3,5 ha). 

Kosení travních porostů bylo zahájeno v květnu 2015 a ukončeno bylo na jaře 2016. 
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Lokalita Na Plachtě 

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

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Na Plachtě spočívalo ve:  
- výřezu náletových dřevin svépomocí včetně likvidace vyřezané hmoty (1,8 ha), 
- vybudování zimoviště pro obojživelníky svépomocí 
- eliminaci invazních druhů rostlin svépomocí (0, 3 ha), 
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (3,9 ha), 
- extenzivní pastvě (1 ha), 
- budování a obnově tůní svépomocí (3 tůně, každá o ploše 25 m2) 

Od srpna do listopadu 2015 probíhalo na lokalitě v rámci likvidace náletových dřevin trhání 

pařezů. Pří této příležitosti byla vydána 15. 10. 2015 tisková zpráva.  

Eliminace invazních druhů probíhala od července do října 2015. 

Na konci října bylo také dokončeno zimoviště pro obojživelníky.  

Kosení bylo zahájeno v květnu 2015 a probíhalo až do července 2015, kdy bylo ukončeno.  

Pastva byla realizována od července do srpna 2015. 

Tůně byly vybudovány v průběhu srpna a září 2015. 

 



Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 

 

 



Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 

Lokalita Písník Jaroměř 

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

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Písník Jaroměř spočívalo v:  
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (0,18 ha). 

Kosení bylo zahájeno v květnu 2015 a pokračovalo až do října 2015, kdy bylo ukončeno. 
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Lokalita Pouzdřanská step 

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

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Pouzdřanská step spočívalo v:  
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (5 ha) 

Kosení bylo zahájeno v květnu 2015, ukončeno bylo na jaře 2016. 
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Lokalita Soví doly 

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

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Soví doly spočívalo v:  
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (0,1 ha),  
- budování a obnově tůní (2 tůně o průměrné ploše 25 m2). 

Kosení bylo zahájeno na jaře 2015, probíhalo až d srpna 2015.  

Tůně byly budovány v průběhu jara 2015. 
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 V průběhu jarních měsíců r. 2015 byly na lokalitě Soví doly vytvořeny dvě tůně. 

 

 Vybudovaná tůň v lokalitě Soví doly.  
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Lokalita Violky 

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

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Violky spočívalo v:  
- kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (1,5 ha),  
- budování a obnově tůní svépomocí (2 tůně o průměrné ploše 25 m2). 

Kosení bylo zahájeno v květnu 2015, ukončeno v říjnu 2015. 

Dvě tůně byly na lokalitě vybudovány v průběhu jara 2015. 
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Ruční hloubení dvou tůní proběhlo v jarních měsících r. 2015. 

 

Vybudovaná tůň na lokalitě Violky. Více fotografií zde. 

 

http://davidcip.rajce.idnes.cz/Librice_-_mokradni_louka_Violky_2015%2C_management/
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Lokalita Východočeská Sahara 

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

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Východočeská Sahara spočívalo v:  
- eliminaci invazních druhů rostlin svépomocí (0,3 ha),  
- budování a obnově tůní svépomocí (10 tůní o průměrné ploše 300 m2). 

Eliminace invazních druhů svépomocí byla zahájena v květnu 2015, dokončena byla koncem 

roku 2015. 

Budování tůní bylo zahájeno v říjnu 2015, dokončeno bylo v dubnu 2016. 
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