nezisková organizace „Mokřady – ochrana a management

zve všechny zájemce na seminář

BUDOVÁNÍ A OBNOVA TŮNÍ
Termín: sobota 27. září 2014 od 9:00 hodin
Místo: areál bývalého VVP Pístov u Jihlavy, provozovna společnosti go-offroad (49°22'15.735"N,
15°34'13.311"E - viz mapky dále)

Dostupnost:
auto – z Jihlavy jižně směr Pístov – Popice, projet Pístov a nahoře na kopci doleva na panelovou cestu a
po šipkách „go-offroad“
autobus – MHD č. 7 z Jihlavy z Masarykova náměstí (odjezd do Pístova v 7:45, zpět v 16:57), zastávka
Pístov, Horní Domky – odtud cca 1 km pěšky
- účastníkům je možné zajistit odvoz z Jihlavy do místa konání i rozvoz po lokalitách (pořadatelé mají
k dispozici cca 8 míst v autech)

Program:
9:00

zahájení semináře - sraz účastníků v areálu bývalého VVP Pístov,
v provozovně firmy „go-offroad“

9:15 – 11:15

přednáška o managementu tůní a využití off-roadu jako vhodného
nástroje pro péči o tůně a některé typy biotopů; diskuse

11:15 – 12:00

krátká exkurze (pěšky) na plochu na Pístovských mokřadech, kde již
dva roky probíhá speciální management s pojezdy off-roadových
automobilů ve vhodné období roku

12:00 – 12:30

oběd (zajištěn organizátory)

12:30 – 12:45

přesun na lokalitu Dolní Bradlo u Hosova (auty)

12:45 – 13:45

exkurze po revitalizované části mokřadu u Dolního Bradla –
management se zaměřením na kuňku ohnivou (tůně, prořezávky)

13:45 – 14:00

přesun na lokalitu U Popického rybníka (auty)

14:00 – 16:30 (dle zájmu)

exkurze po mokřadech u Popického rybníka (s managementem od roku
2011 – tůně, prořezávky, kosení) a praktická ukázka tvorby tůně
s možností zapojení se do tvorby nové tůně pásovým minibagrem
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Pořádáno v rámci programu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana biodiverzity“, podpořeného Lesy České
republiky, s.p. (generální partner programu) a Ministerstvem životního prostředí.

Přednášející (provázející):
Mgr. Jan Dvořák, předseda z.s. Mokřady – ochrana a management
Mgr. Jaromír Maštera, odborný garant ČSOP pro sledování a ochranu obojživelníků
Seminář je zdarma a je určený zejména pro organizace zabývající se péčí o mokřady, tvorbou a
obnovou drobných vodních ploch (tůní) v krajině.
Závazné přihlášky na seminář posílejte e-mailem nejpozději do 16. září 2014 na adresu
mastera.jaromir@gmail.com .
V přihlášce uveďte, zda máte zájem o oběd zajištěný organizátory (grilované maso, grilovaný hermelín,
zelenina atd.) a zda budete chtít zajistit přepravu auty pořadatelů po managementových lokalitách nebo
z Jihlavy či do Jihlavy.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na kontaktní osobu:
Mgr. Jaromír Maštera – tel. 732 877 955, mastera.jaromir@gmail.com
Lokalizace semináře
červeně – lokality, na nichž proběhnou jen exkurze; modře – lokalita s exkurzí a bagrováním; černě – místo přednášek

Dolní Bradlo

Pístovské mokřady

Areál VVP – go-offroad

U Popického rybníka

Pořádáno v rámci programu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana biodiverzity“, podpořeného Lesy České
republiky, s.p. (generální partner programu) a Ministerstvem životního prostředí.

Podrobná lokalizace semináře
žluté šipky – příjezd na místo přednášek (lze autem až na místo), jsou zde v terénu šipky „go-offroad“

směr Jihlava

off-roadová plocha

směr Popice

místo přednášek –
výchozí bod semináře

Pořádáno v rámci programu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana biodiverzity“, podpořeného Lesy České
republiky, s.p. (generální partner programu) a Ministerstvem životního prostředí.

