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NaturaServis s.r.o. provádí práce pro
orgány ochrany přírody, obce, investory,
dodavatele
stavebních
prací
(pro
dálnice, silnice, železnice, výstavbu
průmyslových i bytových objektů), doly,
lomy, a to v těchto činnostech:

Úvod
Společnost
NaturaServis
s.r.o.
byla
založena v roce 2004. Navázala na
dlouholetou činnost firmy Roman Rozínek
- EKOCHOV, která prováděla výzkum a
terénní práce sloužící k ochraně přírody již
od roku 1989.

•

NaturaServis s.r.o. sídlí v Hradci Králové.
K sídlu
společnosti
přiléhá
rozsáhlý
pozemek
využívaný
pro
ochranu
obojživelníků, plazů a ostatních drobných
živočichů.

Instalace
a
údržba
přenosné
odchytové bariéry nebo trvalé
bariéry: ochrana obojživelníků a
plazů na komunikacích

Instalujeme přenosné nebo trvalé bariéry
v místech výstavby nových silnic a dálnic,
zajišťujeme odchyt chráněných živočichů
a jejich transfer mimo staveniště.
Přenosné
nebo
trvalé
bariéry
vybudované na místech, kde dochází
k častému a hromadnému přejíždění
obojživelníků, zajišťují jejich ochranu na již
existujících komunikacích. Každý rok je
tak
postaveno
mnoho
kilometrů
přenosných odchytových bariér na
různých místech ČR. Vyvinuli jsme
originální systém trvalé bariéry, který je
přihlášen jako užitný vzor na Úřadu
průmyslového vlastnictví. Tato bariéra
má velmi snadnou montáž bez použití
těžké techniky, příznivou cenu, 100%
účinnost i pro ocasaté obojživelníky,
možnost
dočasné
demontáže,
použitelnost ve velmi členitém terénu,
vysokou životnost.

NaturaServis s.r.o. může při své činnosti
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů, zejména je chytat,
přepravovat či chovat v zajetí – pro tento
účel disponuje výjimkami udělenými
orgány ochrany přírody.

NaturaServis s.r.o.
Společnost NaturaServis s.r.o. provádí
výzkum a terénní práce pro ochranu
přírody.
NaturaServis s.r.o. může při své činnosti
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů, zejména je chytat,
přepravovat či chovat v zajetí – pro tento
účel disponuje příslušnými výjimkami
udělenými
Ministerstvem
životního
prostředí České republiky a dalšími
orgány
ochrany
přírody
v České
republice.

•

Budování nových tůní a mokřadů,
údržba stávajících vodních nádrží:
péče o biotopy obojživelníků a plazů

Hlavním cílem je obnova starých, již
nevyhovujících rozmnožovacích stanovišť
pro obojživelníky (vodních nádrží) a
budování nových náhradních vodních
ploch. Za tímto účelem bylo obnoveno
nebo nově vybudováno několik set různě
velkých vodních ploch po celé ČR.

NaturaServis s.r.o. zajišťuje přímo v terénu
realizaci uvedených výjimek a rovněž i
podmínek vyplývajících z dokumentace
o hodnocení vlivu projektů na životní
prostředí, tzv. EIA, týkajících se ochrany
živočichů a rostlin.
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Vybudované a upravené nádrže jsou
monitorovány a je na nich prováděna
potřebná údržba.
•

možná na dlouhou dobu, tedy i přes zimní
období. Je-li to možné, odstraňujeme
v přírodě ohrožující faktor a všechny
živočichy opět vypouštíme – v dohodě
s Agenturou ochrany přírody a krajiny na původní stanoviště. V opačném
případě
nalezneme
nová
vhodná
stanoviště. V případě, že je původní
stanoviště trvale zničeno, po dohodě
s Agenturou ochrany přírody a krajiny
nalezneme nová vhodná stanoviště.
Tohoto programu může být využito i při
různých výstavbách, asanacích nebo
rekonstrukcích, například železničních
tratí a náspů, kde velmi často žijí nebo
zimují obojživelníci a plazi.

Umělé odchovy obojživelníků a
plazů: posilování přírodních populací

Za účelem posilování slabých populací
obojživelníků ve volné přírodě realizujeme
umělé odchovy vybraných druhů. V místě
slabého výskytu je odloven potřebný
počet jedinců daného druhu, kteří jsou
umístěni
do odchovných
nádrží
herpetologické
stanice
společnosti
v Hradci Králové. Tam dojde k jejich
rozmnožení.
Dospělé
jedince
po
vykladení vrátíme zpět na lokalitu. Larvy
obojživelníků jsou drženy v umělém
odchovu
do
doby
těsně
před
metamorfosou a pak i ony putují na
původní
lokalitu.
Význam
tohoto
odchovu
spočívá
v téměř
nulové
mortalitě.
•

•

Zajišťujeme zpracování hodnocení vlivů
hospodářských zásahů (např. výstavby
obytných či průmyslových komplexů,
dopravních staveb, obchodních center,
logistických center, apod.) dle potřeb
orgánů státní správy, samospráv nebo
podnikového sektoru. K tomu provádíme
přírodovědný průzkum území dotčených
investiční výstavbou nebo území jinak
zasažených hospodářskou činností.

Reintrodukce ohrožených druhů

Společnost realizuje záchranné odchyty
živočichů v místech, kde jsou živočichové
(a rostliny) ohroženi například výstavbou
supermarketů,
nových
komunikací,
rozšiřováním výsypek dolů a podobně.
Všichni obojživelníci a plazi jsou odloveni
a je zajištěn jejich okamžitý transfer
(záchranný přenos) na náhradní lokalitu
(odsouhlasenou AOPK ČR) nebo jsou
dočasně
umístěni
ve
stanici
v deponačních nádržích (viz program
deponačních nádrží) do doby, než bude
možné vypustit je na původní či náhradní
stanoviště.
•

Hodnocení
vlivu
hospodářských
zásahů na rostliny a živočichy

•

Monitorování populací obojživelníků
a plazů

Pravidelně
se
zapojujeme
do
faunistických pozorování po celé ČR.
Máme mnohaleté zkušenosti s terénním
výzkumem,
provádíme
monitorování
populací obojživelníků a plazů v terénu, a
to jak v chráněných oblastech (národní
parky, chráněné krajinné oblasti, atd.),
tak i v krajině bez statutu zvláštní ochrany.
Práce
jsou
zásadně
koordinovány
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Vyhledáváme lokality s výskytem druhů
zařazených do systému NATURA 2000.

Program deponačních nádrží

Dospělí jedinci obojživelníků a plazů,
případně i jejich vývojová stádia (i jejich
larvální stádia) jsou odloveni a přemístěni
do deponačních nádrží v herpetologické
stanici v Hradci Králové. Deponace je
6
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•

Zároveň jsou pro tyto lokality navrhována
nutná opatření sloužící k udržení daných
druhů na lokalitě, tj. udržení biologické
hodnoty lokality.
•

Ostatní činnost: likvidace náletových
dřevin, sečení luk, obnova pramenů
a studánek

Provádíme další práce v terénu: likvidaci
náletových dřevin, sečení a údržbu luk
(např. orchideových), obnovu pramenů
či studánek, dle požadavků zákazníků,
v přírodním prostředí v dohodě s orgány

Návrhy opatření k ochraně živočichů
(a rostlin) a jejich realizace dle
potřeb
orgánů
státní
správy,
samospráv
nebo
podnikového
sektoru

ochrany životního prostředí, v zahradách
v dohodě s vlastníky. K zajištění této
činnosti zpracováváme a předkládáme
orgánům ochrany životního prostředí a
vlastníkům návrhy opatření.

Zpracováváme
návrhy
opatření
k ochraně živočichů (a rostlin), vč.
způsobů financování, a realizujeme je dle
potřeb orgánů státní správy (Ministerstva
životního prostředí, Agentury na ochranu
přírody a krajiny), samospráv nebo
podnikového sektoru.

•

Další práce pro ochranu přírody dle
Vašich požadavků a potřeb

Mapový přehled zakázek realizovaných společností NaturaServis s.r.o. roku 2012*

* lokality z obsáhlejších projektů monitoringu a mapování v kapitolách č. 42 a č. 55 zde nejsou vyobrazeny
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D4704 - Biokoridor - doplňková opatření
Pro doplnění chybějícího dálničního připojení Ostravy na stávající dálniční síť
České republiky proběhla v letech 2006 až 2009 výstavba tělesa dálnice D47
(Lipník nad Bečvou – Ostrava), která zasáhla stanoviště obojživelníků a plazů.
Z tohoto důvodu realizuje společnost NaturaServis s.r.o. ochranná a kompenzační
opatření pro místní herpetofaunu v prostoru Moravské brány.

Realizace prací směřovaná především do nivy potoka Žabník byla zahájena již v
roce 2009. V průběhu roku 2012 byly práce prováděny na 55 dílčích lokalitách uvedeného území. Jednalo se
o: budování a obnovu mokřadů i tůní, sestavení kamenných zídek, prořezávku dřevin a sestavení hromad klestí
i dřevní hmoty, údržba otevřených stanovišť kosením a odklizením biomasy, údržba bezlesí, vytrhání pařezů a
tvorba pařezišť, sběr a odvoz komunálního odpadu, instalace trvalých bariér.
Následuje výběr pouze části prací realizovaných v rámci biokoridoru v okolí toku Žabníku - 16 dílčích lokalit,
23 851 m2 upravené plochy.

Obnova plochy bývalého rybníku (upravená
plocha: 1 850 m2)

Tvorba tůně, obsekání a odstranění biomasy
(upravená plocha: 515 m2)

Tvorba tůní, prořezávka dřevin a obsekání
(upravená plocha: 280 m2)

Zhotovení kaskády tůní, prořezávka dřevin,
sestavení hrání (upravená plocha: 960 m2)
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Výřez vzrostlých olší, kosení vegetace,
likvidace invazních rostlin (upravená plocha:
2 105 m2)

Kosení vegetace, prosvětlení tůní
prořezávkou dřevin (upravená plocha: 1 300
m2)

Vytvoření soustavy tří tůní (upravená plocha:
686 m2)
Prohloubení soustavy tůní, vytvoření
ochranných valů proti povodni, kosení
vegetace, odstranění biomasy (upravená
plocha: 4 080 m2)

Vyčištění koryta od sedimentu a spadaných
větví, prosvětlení prořezávkou dřevin v okolí
koryta (upravená plocha: 3 450 m2)
Údržba bezlesí (upravená plocha: 2 750 m2)
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Údržba prameniště kosením (upravená
plocha: 2 050 m2)

Úprava zídky (750 × 100 × 60 cm)

Sestavení zídky (850 × 100 × 80 cm)

Údržba mokřadního stanoviště kosením
(upravená plocha: 3 825 m2)

Úklid a odvoz odpadu z upravovaných lokalit
Sestavení zídky (900 × 100 × 80 cm)
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2

Kontrola obsazenosti budek v úseku stavby D4704 (Lipník n. Bečvou - Bělotín)
Pro doplnění chybějícího dálničního připojení Ostravy na stávající dálniční síť
České republiky proběhla v letech 2006 až 2009 výstavba tělesa dálnice D47
(Lipník nad Bečvou – Ostrava), během které byla zasažena i stanoviště vhodná k
hnízdění a nocování dutinových druhů ptáků.

V rámci kompenzačních opatření bylo společností NaturaServis s.r.o. v úseku
dálnice D4704 (Lipník nad Bečvou – Bělotín) rozmístěno celkem 498 budek pro
dutinové pěvce, 44 budek pro poštolky obecné (Falco tinnunculus) a 58 budek
pro puštíky obecné (Strix aluco; Svoboda et al. 2009, Svoboda et Švorc 2010, Svoboda et Švorc 2011).
Následuje přehled výsledků podzimní kontroly (říjen až prosinec) obsazenosti těchto typů budek, výsledků jarní
kontroly (březen) efektivity čistění budek pro drobné pěvce a jejich využití jako nocoviště ptáků v průběhu
zimního období 2011/2012.

Jarní kontrola a čistění budek pro
drobné pěvce prokázala využití 45,2 %
(194/429) budek bylo využíváno ptáky
jako nocoviště a místa úkrytu před
nepřízní počasí (např. druhy: Parus major,
Cyanistes caeruleus a Sitta europaea) a
využití celkem 22,4 % (96/429) budek
savci (Apodemus sp., Dryomys nitedula,
Muscardinus avellanarius, Glis glis).

Ve velkých typech budek byla hnízda
zájmového druhu nalezena v 18,9 %
(10/53) budek pro puštíky obecné a v
26,5 % (9/34) budek pro poštolky obecné.
U všech sledovaných typů budek byl
pro hnízdní sezónu 2012 zaznamenán
procentuální nárůst obsazenosti oproti
předchozímu hnízdnímu období. Další
nárůst využití budek zájmovým druhem
lze v budoucnu očekávat především u
poštolky
obecné
nebo
puštíka
obecného, a to díky skutečnosti, že na
sledované lokalitě mohou již hnízdit
mláďata
vyvedená
v předešlých
hnízdních sezónách.

Na základě podzimní kontroly a
čistění budek pro drobné pěvce byla
jejich obsazenost ptáky vypočtena na
64,8 % (268/412) - sestupně: Parus major,
Cyanistes caeruleus, Periparus ater,
Passer
montanus,
Sitta
europaea,
Ficedula
albicollis,
Phoenicurus
phoenicurus. Obsazenost savci byla
vypočtena na 41,5 % (171/412) sestupně: Glis glis, Dryomys nitedula,
Apodemus sp., Muscardinus avellanarius.

Využitých budek pro drobné pěvce (n = 429)
jednotlivými skupinami živočichů v zimním
období 2011/2012, jarní kontrola.

Tyto budky byly dále využívány ke
stavbě hnízd třemi zástupci blanokřídlého
hmyzu v 7,8 % (32/412) případů
(sestupně):
vosa
(Vespula
sp.,
Dolichovespula sp.; n = 22), sršeň obecná
(Vespa crabro; n = 8) a čmelák (Bombus
sp.; n = 3).

96

Savci

153
Ptáci
Nevyužito
194
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80

Druhové zastoupení savců obsazujících
budky pro drobné pěvce v roce 2012 (n =
171), podzimní kontrola.
60

69,5

64,8

60

Počet obsazených budek

Obsazenost budek (%)

Vývoj obsazenosti budek pro drobné pěvce
ptáky v úseku dálnice Lipník n./B. - Bělotín
v letech 2009 až 2012, podzimní kontroly.
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Vývoj obsazenosti budek pro poštolky
obecné
(Falco
tinnunculus)
zájmovým
druhem v úseku dálnice D4704 (Lipník n./B. Bělotín) v letech 2009 až 2012, podzimní až
zimní kontroly.

Vývoj obsazenosti budek pro drobné pěvce
savci, v úseku dálnice Lipník n./B. - Bělotín
v letech 2009 až 2012, podzimní kontroly.
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Vývoj obsazenosti budek pro puštíky obecné
(Strix aluco) zájmovým druhem v úseku
dálnice D4704 (Lipník n./B. - Bělotín) v letech
2009 až 2012, podzimní kontroly.
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Legenda: KON = sýkora koňadra, MOD = sýkora
modřinka, UHE = sýkora uhelníček, VRA = vrabec
polní, BRH = brhlík lesní, LEJ = lejsek bělokrký, REH =
rehek zahradní; SN = neurčený druh sýkory, NS =
nocoviště ptáků, ZH = základ hnízda.
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Druhové zastoupení ptáků obsazujících
budky pro drobné pěvce v roce 2012 (n =
267), podzimní kontrola.
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Budka pro drobné pěvce - převažující typ
s oválným otvorem

Snůška brhlíka lesního (Sitta europaea)

Nocoviště přezimujících ptáků, březen 2012

Budka obsazená myšicí (Apodemus sp.) se
zásobami, podzimní kontrola

Porosty v nivě potoka Žabník, podzimní
kontrola
Budka pro puštíky obecné (Strix aluco)
obsazená brhlíkem lesním (Sitta europaea),
podzimní kontrola
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D4704 - ornitologický průzkum LBK Žabník
Pro získání podkladů k realizaci dalších managementových
opatření na ochranu místní ornitofauny byl v roce 2012 v prostoru
Moravské brány (Lipník nad Bečvou – Hranice na Moravě)
proveden ornitologický průzkum lokálního biokoridoru Žabník, který
propojuje Oderské vrch s biocentry v okolí řeky Bečvy.
průměrné početnosti druhů na bod byl
vypočten na 0,12 (0,03–1,97; n=52),
frekvence výskytu druhů se pohybovala
v rozmezí 0,03–0,65 (medián=0,09; n=52).

Jednorázovým
sčítáním
metodou
bodového transektu (34 bodů) byl
zaznamenán výskyt 52 druhů ptáků.
Celkem 12 druhů bylo zařazeno mezi
ohrožené dle červeného seznamu.

Složení ptačího společenstva tohoto
významného biokoridoru odpovídalo
typu stanovišť, která zde tvoří poměrně
unikátní ostré přechody (polní kultury,
větší lesní celky, příbřežní vegetace,
křoviny, pozůstatky lužních porostů).

Ohrožené
druhy
ptáků
zaznamenané
v průběhu
ornitologického
průzkumu
lokálního biokoridoru Žabník na Hranicku
v roce 2012. „č.s.“ = červený seznam: LC =
málo dotčený, NT = téměř ohrožený, VU =
zranitelný druh; O = ohrožený, SO = silně
ohrožený druh.

Alcedo atthis

VU

395/
1992
Sb.
SO

Ciconia nigra

VU

SO

Cinclus cinclus
Coturnix
coturnix
Ficedula
albicollis
Lanius collurio
Luscinia
megarhynchos
Muscicapa
striata
Oriolus oriolus
Passer
montanus
Picus canus

LC

VU

Picus viridis

LC

druh

č.s.

NT

směrnice o
ptácích
79/409/EHS
Příloha I
Příloha I

S ohledem na dosavadní stav znalostí lze
lokální biokoridor Žabník považovat za
významnou lokalitu z pohledu ptáků,
kterými je využíván jak k migraci mezi
krajinnými celky, tak jako hnízdní
stanoviště.

SO

NT

Příloha I

NT

O

LC

O

LC

O

LC

SO

Příloha I

LC
Příloha I

Druhy s nejvyšším zastoupením v místní
ornitocenóze však byly: Parus major,
Sylvia atricapilla, Fringilla coelebs, Alauda
arvensis, Emberiza citrinella. Medián
14
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Přehled druhů zaznamenaných v průběhu
ornitologického
průzkumu
lokálního
biokoridoru Žabník na Hranicku v roce 2012.
„m“ = průměrná početnost druhu na bod, „n“
= počet sčítacích bodů, „f“ = frekvence
výskytu, „SE“ = střední chyba průměru. Druhy
bez vazby na sledovaný biotop jsou
označeny hvězdičkou.
druh

f (n=34)

m ± SE

Acrocephalus palustris

0,06

0,06 0,04

Alauda arvensis

0,44

1,15 0,31

Alcedo atthis

0,03

0,03 0,03

Apus apus*

0,03

0,03 0,03

Buteo buteo

0,18

0,24 0,09

Carduelis carduelis

0,06

0,29 0,24

Carduelis chloris

0,03

0,12 0,12

Ciconia nigra

0,03

0,03 0,03

Cinclus cinclus

0,03

0,03 0,03

Columba palumbus

0,24

0,32 0,12

Coturnix coturnix

0,03

0,03 0,03

Cuculus canorus

0,09

0,09 0,05

Cyanistes caeruleus

0,50

1,06 0,23

Dendrocopos major

0,15

0,26 0,12

Emberiza citrinella

0,65

1,15 0,18

Erithacus rubecula

0,06

0,06 0,04

Falco tinnunculus

0,15

0,15 0,06

Ficedula albicollis

0,15

0,15 0,06

Fringilla coelebs

0,62

1,24 0,22

Garrulus glandarius

0,06

0,06 0,04

Hirundo rustica*

0,15

1,00 0,60

Lanius collurio

0,06

0,09 0,06

15

Luscinia megarhynchos

0,06

0,06 0,04

Motacilla alba

0,09

0,18 0,11

Muscicapa striata

0,09

0,12 0,07

Oriolus oriolus

0,26

0,29 0,09

Parus major

0,65

1,97 0,41

Passer montanus

0,15

0,35 0,16

Periparus ater

0,06

0,06 0,04

Phoenicurus ochruros

0,03

0,03 0,03

Phoenicurus phoenicurus 0,21

0,24 0,09

Phylloscopus collybita

0,15

0,26 0,14

Phylloscopus sibilatrix

0,06

0,06 0,04

Phylloscopus trochilus

0,06

0,09 0,06

Pica pica

0,12

0,12 0,06

Picus canus

0,03

0,03 0,03

Picus viridis

0,03

0,03 0,03

Poecile palustris

0,06

0,06 0,04

Prunella modularis

0,09

0,12 0,07

Regulus regulus

0,03

0,03 0,03

Sitta europaea

0,26

0,35 0,12

Streptopelia turtur

0,03

0,03 0,03

Sturnus vulgaris

0,21

1,03 0,47

Sylvia atricapilla

0,65

1,62 0,29

Sylvia borin

0,09

0,09 0,05

Sylvia communis

0,12

0,21 0,13

Sylvia curruca

0,15

0,21 0,10

Troglodytes troglodytes

0,32

0,38 0,10

Turdus merula

0,41

0,76 0,20

Turdus philomelos

0,29

0,35 0,10

Turdus pilaris

0,09

0,12 0,07

Turdus viscivorus

0,06

0,06 0,04
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D4704 Koridor - odchyt ptáků na drobných tocích

V rámci kompenzačních opatření na úseku dálnice D4704 (Lipník nad Bečvou–
Bělotín) jsou na vybraných vodních tocích prováděny zásahy ke zvýšení hnízdních
příležitostí pro ledňáčka říčního (Alcedo atthis; SO), skorce vodního (Cinclus
cinclus) a konipasa horského (Motacilla cinerea). Jde o obnovení zarostlých
břehových stěn a meandrových strží a instalace budek pro tyto tři zájmové druhy.
Jednou z částí těchto opatření byl i odchyt ptáků do nárazových sítí, okroužkování
a vedení evidence druhů a počtů na sledovaném území. Jednotlivé lokality pro
odchyt byly zvoleny podle předpokládaného výskytu zájmových druhů ptáků (Alcedo atthis, Cinclus cinclus,
Motacilla cinerea), nebo jejich přímým pozorováním na tocích v blízkosti úseku dálnice D4704.

Skorec vodní (Cinclus cinclus)

Odchyty do nárazových sítí probíhaly 22.,
23. až 25., 26. 10. 2012 a to na drobných
vodních tocích Jezernice, Žabník, Velička
a Ludina. Použity byly nárazové sítě v
délkách 6 a 12m po 1 až 3 sítích na 1
toku.
Odchytem ptáků na drobných tocích
úseku dálnice D4704 byla zjištěna
přítomnost šesti druhů ptáků – ledňáček
říční (Alcedo atthis; SO), skorec vodní
(Cinclus cinclus), červenka obecná
(Erithacus rubecula), střízlík obecný
(Troglodytes troglodytes), sýkora koňadra
(Parus major) a sýkora modřinka
(Cyanistes
caeruleus).
Ptáci
byli
okroužkováni mj. pro další monitorování
na sledovaném území a zjišťování
úspěšnosti jejich hnízdění. Výsledky tohoto
odchytu poslouží k dalším krokům
podporujícím
hnízdní
příležitosti
zájmových druhů ptáků.

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

Tok říčky Veličky
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D8 Ústí nad Labem - kompenzační opatření
V průběhu roku 2012 realizovala společnost NaturaServis s.r.o. kompenzační
opatření na ochranu obojživelníků a plazů v prostoru zanikajícího mokřadního
stanoviště, které se nachází pod tělesem stavby D8 (E55 Předlice - Knínice) na
rozhraní katastru obce Chlumec a města Ústí nad Labem. Během těchto prací
byla provedena prořezávka náletových dřevin, bagrování tůní, obnova mokřadu,
likvidace skládky a odvoz odpadu, instalace trvalé bariéry, vybudování zídky a
zimoviště pro plazy.

Kuňka obecná (Bombina bombina)

Nově vybagrovaná tůň

Průběh budování zídky pro plazy

Průběh instalace trvalé bariéry na ochranu
herpetofauny
Revitalizace mokřadu

17
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D8 Ústí nad Labem - instalace budek
V rámci ochranných a kompenzačních opatření prováděných společností
NaturaServis s.r.o. v prostoru mokřadu u Sempry, v blízkosti tělesa dálnice D8, bylo
pro posílení místních populací zájmových skupin organismů rozmístěno celkem 21
budek pro ptáky (puštíky, poštolky, kalouse, konipasy, rehky, další drobné pěvce) a
4 budky určené pro netopýry. Všechny typy budek budou v podzimních až zimních
měsících (minimálně během současné hnízdní sezóny) kontrolovány pro sledování
jejich obsazenosti ptáky, menšími savci nebo blanokřídlým hmyzem.

Instalace budek pro netopýry na MO
Budka pro poštolky obecné (Falco
tinnunculus)

Budka pro puštíky obecné (Strix aluco)
Budka pro konipasy

Budka pro pěvce

Červenka obecná (Erithacus rubecula)
zastižená na zájmovém území
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Výstavba D3, úsek od obce Planá nad Lužnicí po Soběslav

Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník, jako orgán ochrany přírody, vydala
rozhodnutí o udělení výjimky podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů v souvislosti
se záměrem výstavby dálnice D3, úseku 0307 Tábor – Soběslav v km 84,100 až
95,420. Generální dodavatel stavby, Metrostav a.s., podepsal v roce 2009 smlouvu
se společností NaturaServis s.r.o. o realizaci některých opatření ke zmírnění
negativních vlivů a dopadů z výstavby úseku dálnice D3 na přírodu. V roce 2012
byla nainstalována odchytová bariéra na 6 lokalitách. V období od 30. 3. do 26. 10. 2012 bylo odchyceno
celkem 590 jedinců 14 druhů místní herpetofauny.

Celkový přehled obojživelníků a plazů
odchycených na D0307 (n = 590) v roce 2012
Rana temporaria

2

Bombina bombina

4

Natrix natrix

5

Triturus alpestris

6

Pelobates fuscus

7

Rana dalmatina

9

Lacerta agilis

10

Rana arvalis

14

Triturus vulgaris

31

Hyla arborea

41

Anguis fragilis

48

Rana esculenta

52

Rosnička zelená (Hyla arborea)

Zootoca vivipara

71

Rana sp.

73

Bufo bufo

217
0

50

100

150

200

250

Kriticky ohrožený skokan ostronosý (Rana
arvalis)
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Výstavba R 35: úsek Sedlice – Opatovice nad Labem
NaturaServis s.r.o. zajišťovala ochranu obojživelníků a plazů na
stavbě R 35 v úseku Sedlice – Opatovice nad Labem.
V
předcházejících letech jsme na této stavbě ošetřovali 9 úseků. V
roce 2012, vzhledem k ukončeným stavebním a terénním úpravám
dálničního tělesa, jsme ošetřovali jen tři úseky.

Přehled ošetřovaných úseků, typ a délka
použité bariéry na stavbě R35: úsek Sedlice –
Opatovice nad Labem
Lokalita

Bez/odchytová

Celková délka

7

odchytová

450 m

rybník 1

bezodchytová

111 m

rybník 2

bezodchytová

560 m

Celkem

20

1 121 m
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Výstavba I/37 úsek od 0,0 po 3,4 km
V roce 2012 jsme pokračovali v ochraně obojživelníků a plazů na
stavbě I/37 u Opatovic. Celková délka dočasné bariéry se v
průběhu roku podstatně měnila. V některých případech musela být
kvůli dynamičnosti stavby deinstalována a následně postavena na
stejném nebo jiném místě.

21
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D11- monitoring obojživelníků a plazů u MÚK Sedlice, lokalita Čertůvka
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, objednalo u NaturaServis s.r.o.
provedení monitoringu obojživelníků u MÚK Sedlice, lokalita Čertůvka
(objednávka č. 02PT001060). Monitoring obojživelníků byl proveden nejpřesnějším
známým způsobem: instalací dočasné odchytové bariéry a zajištěním její
každodenní správy, vč. přesného vedení statistik, úprav a oprav dočasné bariéry.
V průběhu herpetologického průzkumu bylo zaznamenáno 437 jedinců 8 druhů
obojživelníků a 3 druhů plazů.

Přehled záznamů obojživelníků a plazů odchycených na dočasné bariéře v okolí vodoteče
Čertůvka během období 3. 4. – 21. 10. 2012 (n = 437).

Vědecký název

Kategorie
ohrožení dle
vyhlášky
395/1992 Sb.

Počet
záznamů

Vědecký název

Kategorie
ohrožení dle
vyhlášky
395/1992 Sb.

Počet
záznamů

Triturus cristatus

SO

2

Rana dalmatina

SO

2

Triturus vulgaris

SO

35

Rana ridibunda

KO

7

Pelobates fuscus

SO

9

Rana sp.

-

31

Bufo bufo

O

7

Lacerta agilis

SO

203

Bufo viridis

SO

119

Natrix natrix

O

1

Rana esculenta

SO

7

Zootoca vivipara

SO

20

22
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D11- monitoring obojživelníků a plazů, lokalita Plačický potoka a Libišany
trať
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, objednalo u NaturaServis s.r.o.
provedení monitoringu obojživelníků v místě pokračování D11 na lokalitách
Plačický potok a Libišany trať. Monitoring obojživelníků byl proveden
nejpřesnějším známým způsobem: instalací dočasné odchytové bariéry a
zajištěním její každodenní správy, vč. přesného vedení statistik, úprav a oprav
dočasné bariéry. V průběhu herpetologického průzkumu bylo zaznamenáno 215
jedinců 3 druhů obojživelníků a 2 druhů plazů.

Přehled záznamů obojživelníků a plazů odchycených na dočasné bariéře v okolí vodoteče
Plačický potok a na lokalitě Trať v průběhu dubna až září 2012.

Vědecký název

Kategorie Plačický
ohrožení
potok

Český název

Libišany
trať

Celkem

Bufo bufo

ropucha obecná

O

86

1

87

Bufo viridis

ropucha zelená

SO

2

14

16

Rana temporaria

skokan hnědý

-

2

0

2

Rana sp.

neurčení juvenilní jedinci skokanů

-

2

0

2

Lacerta agilis

ještěrka obecná

SO

25

82

107

Zootoca vivipara

ještěrka živorodá

SO

1

0

1

118

97

215

Celkem
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Staré Nechanice – instalace a péče o dočasnou odchytovou bariéru
Na komunikaci mezi obcemi Staré Nechanice a Kobylice docházelo každý rok při
jarní migraci obojživelníků ke střetu s projíždějícími automobily. Obojživelníci při
migraci ze zimoviště na rozmnožovací stanoviště musí překonávat místní
komunikaci, na které jich v minulosti mnoho zahynulo.

Z těchto důvodů byla v místě křížení migrace obojživelníků s komunikací
instalována přenosná odchytová bariéra. Délka bariéry byla 675m. Tento systém
využívá odchytové nádoby, do kterých obojživelníci padají. Na bariéru dojížděla každý den obsluha, která
minimálně jedenkrát denně odchytové nádoby vybírala, čistila a odlovené živočichy přenášela na druhou
stranu komunikace, ve směru jejich tahu. V období od 12. 3. do 1. 5. 2012 bylo pomocí této bariéry odchyceno
celkem 1 177 jedinců 6 druhů obojživelníků a 4 druhů plazů.

Počet záznamů jednotlivých druhů
obojživelníků a plazů odchycených ve
Starých Nechanicích v roce 2012 (n = 1 177)

Druh

počet záznamů

Bufo bufo

289

Hyla arborea

55

Rana dalmatina

50

Rana temporaria

134

Triturus cristatus

2

Triturus vulgaris

582

Anguis fragilis

12

Lacerta agilis

14

Natrix natrix

15

Zootoca vivipara

23

24
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CHKO Jizerské hory – odchytová bariéra u nádrže Souš
Pro zjištění druhového složení místní herpetofauny a zjištění migrační aktivity i
tahových tras obojživelníků a plazů byly podél komunikace na východní straně
v.n. Souš v roce 2012 instalovány dočasné odchytové bariéry. Spolu s nimi byly pro
odchyt sledovaných skupin živočichů využity i odlučovače ropných látek (lapoly).
Pro potřeby průzkumu bylo využito celkem 15 lapolů doplněných o sběrné koše, ve
kterých byli obojživelníci a plazi zadržováni.

V průběhu herpetologického průzkumu bylo zaznamenáno 3 269 jedinců 4 druhů
obojživelníků a 4 druhů plazů. Výsledky herpetologického průzkumu byly použity jako podklady pro
vypracování návrhu umístění trvalé bariéry (Rozínek R. et Francek J. 2012: Návrh na trvalou bariéru na
přehradní nádrži Souš. Nepublikováno, depon. in NaturaServis s.r.o.).

Počet záznamů a kategorie ochrany obojživelníků a plazů zaznamenaných na lokalitě Souš v roce
2012 (n = 3 269)

Český název

Vědecký název

Počet záznamů

Kategorie ochrany

2 158

O

Ropucha obecná

Bufo bufo

Čolek horský

Triturus alpestris

848

SO

Skokan hnědý

Rana temporaria

119

-

Neurčení mladí skokani

Rana sp. (H)

63

-

Čolek obecný

Triturus vulgaris

49

SO

Ještěrka živorodá

Zootoca vivipara

29

SO

Slepýš křehký

Anguis fragilis

1

SO

Užovka obojková

Natrix natrix

1

O

Zmije obecná

Vipera berus

1

KO

25
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Přívrat (UO) – instalace přenosné odchytové bariéry

Přívrat je obec nedaleko České Třebové, je dostupná ze tří stran
silničními komunikacemi. Ty zcela obklopují systém čtyř rybníků,
které obhospodařuje Rybářství Litomyšl. Tyto plochy slouží jako
rozmnožovací stanoviště obojživelníků. Ty se ale na stanoviště
mohou dostat jen migrací přes tyto komunikace. Proto jsme již
v roce 2004 instalovali přenosnou odchytovou bariéru a každý rok
tuto činnost opakujeme. Vlastní vybírání odchytových nádob, údržbu a péči o bariéru
vždy zajišťovala ZO ČSOP Podorlicko z České Třebové. Téměř každý rok se jedná přibližně o
6 tisíc jedinců.
Druhy obojživelníků a počet přenesených jedinců (n = 5 903) v roce 2012

Skokan hnědý (Rana temporaria) .................. 19 ks
Skokan zelený (Rana esculenta) ...................... 6 ks
Blatnice skvrnitá (Polobates fuscus)................ 30 ks
Čolek obecný (Triturus vulgaris) ..................... 393 ks
Čolek velký (Triturus cristatus) ............................ 5 ks
Ropucha obecná (Bufo bufo) ..................... 5 439 ks
Rosnička zelená (Hyla arborea) ........................ 1 ks
Ropucha zelená (Bufo viridis) ............................. 9 ks
Čolek horský (Triturus alpestris) .......................... 1 ks

26
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Červený Kostelec (NA), instalace přenosné odchytové bariéry
U rybníku Čermák, podél komunikace č. 14 z Červeného Kostelce směr
Náchod, byla stejně jako v letech 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
instalována přenosná odchytová bariéra. Pro jarní tah byla v roce 2012
instalována odchytová bariéra v délce 1 195 m včetně ošetření zpětného
tahu. Odchyty na bariéře byly zahájeny dne 21. 3. a probíhaly do 16. 5.
2012. Odchyceno bylo celkem 3 678 jedinců 2 druhů plazů a 5 druhů
obojživelníků.
Počet
jedinců
jednotlivých
druhů
obojživelníků a plazů odchycených u rybníku
Čermák v roce 2012 (n = 3 678)

Druh
Bufo bufo

3 539

Triturus vulgaris
Rana temporaria

166
106

Triturus alpestris

47

Zootoca vivipara
Pelobates fuscus
Lacerta agilis
Celkem

27

Počet záznamů

14
4
2
3 878
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Pertoltice (LB), instalace přenosné odchytové bariéry
Na komunikaci v k. ú. Dolní Pertoltice, v oblasti Panenský rybník, dochází při jarní
migraci obojživelníků ke střetu s projíždějícími automobily. Obojživelníci při migraci
ze zimoviště na rozmnožovací stanoviště musí překonávat místní komunikaci, na
které jich v minulosti mnoho zahynulo.

Z těchto důvodů byla v místě křížení migrace obojživelníků s komunikací
instalována přenosná odchytová bariéra, která obojživelníky zadržela a
neumožnila jim vstoupit na vozovku. Délka bariéry byla 500m. Na bariéru dojížděla každý den obsluha, která
denně odchytové nádoby vybírala a odlovené živočichy přenášela na druhou stranu komunikace, ve směru
jejich tahu. Obsluha také udržovala bariéru v neprostupném stavu.

Vzhledem k vývoji jarního počasí byla
bariéra instalována 3.4.2012 do 9.5.2012.
Po této době byla bariéra deinstalována
a terén zarovnán. Deinstalovaná bariéra
byla po stažení odvezena k ekologické
likvidaci do Hradce Králové.

zachránění v letošním roce byli přejížděni
v letech dalších. Za úvahu také stojí:
instalace trvalého systému bránícího
obojživelníkům a plazům ve vstupu na
vozovku a rovněž udržování stabilní
hladiny rybníku v době rozmnožování
obojživelníků (v současnosti je vypuštěn).

V průběhu trvání ochranného opatření
zde bylo odchyceno celkem 282 jedinců
4 druhů obojživelníků - Bufo bufo, Triturus
vulgaris, Triturus cristatus, Pelobates
fuscus.

Instalace bariéry na lokalitě v Pertolticích

Počet záznamů obojživelníků odchycených
v Pertolticích v roce 2012
160

141
128

počet záznamů

120
80
40
12
1
0
Bufo bufo

Triturus
vulgaris

Triturus Pelobates
cristatus
fuscus

Lze konstatovat, že akce na ochranu
místních populací obojživelníků byla
úspěšná. Pokládáme však za nutné tuto
akci opakovat i v letech následujících.
V opačném případě by celá akce byla
zbytečná,
jelikož
by
živočichové

28
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Pražský okruh, stavba 512 Jesenice – Vestec, obnova zaniklého mokřadu

Jednou z lokalit, kterou jsme v předcházejících letech ošetřovali dočasnou
odchytovou bariérou, byl i úsek v oblasti SO 512. V tomto místě byla v minulosti
velká mokřadní plocha. V průběhu výstavby dlouhého mostního objektu a
zejména po jejím dokončení tato cenná plocha zcela zanikla. Cílem tohoto
opatření bylo obnovit mokřadní plochu, která bude vhodným způsobem
navazovat na biotopy položené výše a níže na vodoteči, ale nebude bránit
hospodářskému využívání ostatní plochy. Tato plocha vhodným způsobem propojí tento přírodní koridor pro
zvěř. Obnovením mokřadu vznikne plocha, kterou budou využívat zejména obojživelníci jako své
rozmnožovací, pobytové i hibernační stanoviště. Mokřad bude sloužit i celé řadě dalších živočichů od
bezobratlých až po spárkatou zvěř.

Zájmová lokalita v oblasti SO 512: modře
pozemky ŘSD, zeleně pozemek ZO ČSOP Pozemkový spolek Natura

Fotodokumentace
prací
provedených
společností NaturaServis s.r.o. v roce 2012 na
mokřadním stanovišti v části pražského
okruhu SO 512 ▼►

29
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Pražský okruh, stavba 514 - botanický průzkum

Společností Natura Servis, s. r. o. byl zpracován botanický průzkum flóry v okolí
silničního obchvatu jižně od Prahy v části silničního úseku - stavby 514. Do
současné doby nebyl v území stavby proveden žádný systematický botanický
průzkum. Botanická data jsou dostupná pouze k maloplošným zvláště chráněným
územím, v jejichž sousedství stavba probíhá. Cílem botanického průzkumu bylo
zhodnocení současného stavu flóry a vegetace v přilehlém území stavby,
sestavení vegetační mapy a zaměření se na výskyt významných – zvláště
chráněných, ohrožených a invazních – druhů rostlin. Vlastní průzkum má být
odrazovým můstkem pro pravidelné hodnocení vlivu stavby na flóru a vegetaci během následujícího
několikaletého období.

Zájmové území v bezprostředním stavby
514 je silně ruderalizované, ovlivněné
nejen intenzivním obhospodařováním
polí, ale i vlastní stavbou čtyřproudé
silnice.

(Impatiens glandulifera) a křídlatka
japonská (Reynoutria japonica). Ostatní
druhy se zatím invazně nechovají, ale
měly by se sledovat.
Rýt barvířský (Reseda luteola) na narušených
plochách s ruderální vegetací na konci úseku
514 u Lochkova

Na narušených plochách se šíří ruderální
a segetální druhy. Postupně se však
začínají uplatňovat i náročnější rostliny.
Dále od stavby, zejména v přírodních
biotopech,
které
jsou
součástí
chráněných území, není již vliv stavby
znatelný. Antropogenní vliv je sice silný,
ale
ten
nemá
přímou
souvislost
s komunikací.
Vegetace
je
méně
vyhraněná, biotopy jsou ruderalizované.
Kromě stavby a zemědělství se uplatňují i
další antropogenní vlivy – černé skládky,
bivakování bezdomovců.
Na území bylo zaznamenáno 320 druhů
vyšších cévnatých rostlin. Jedná se
především o druhy luční, lesní a nitrofilní.
V zájmovém území byl zaznamenán 1
zvláště chráněný druh. 16 druhů je
zahrnuto do červeného seznamu ČR.
Nejvýznamnějšími druhy území jsou
medovník
meduňkolistý
(Mellitis
melissophyllum) a čistec německý
(Stachys germanica).
Na území dochází k invazi trnovníku akátu
(Robinia pseudacacia) a zlatobýlu
kanadského
(Solidago
canadensis).
Podél Berounky se šíří netýkavka žláznatá
30
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Kruštík (Epipactis sp.) v náletovém porostu
bříz

Štětička větší (Virga strigosa) na okraji polní
cesty na konci úseku 514 u Lochkova

Užanka lékařská (Cynoglossum efficinale) na
nekosené mezofilní louce

Pupava obecná (Carlina vulgaris) v biotopu
suchých úzkolistých trávníků T3.3

Hruštička (Pyrola sp.) v porostu křovin

31
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Seznam druhů zaznamenaných na zájmovém území a jejich zařazení dle stupně ochrany

Vědecké jméno
Anthericum ramosum

České jméno

Ohrožení podle
vyhlášky č.
395/1992 Sb.

bělozářka
větvitá

Červený
seznam
C4

Velikost
populace

Životní forma/vitalita

roztroušeně

plodný/stabilní

vzácně

plodný/stabilní

vzácně

plodný/stabilní

Carex humilis

ostřice nízká

C4

roztroušeně

plodný/stabilní

Cirsium eriophorum

pcháč
bělohlavý

C3

vzácně

kvetoucí/stabilní

vzácně

kvetoucí/stabilní

Cornus mas

dřín jarní

C4

roztroušeně

plodný/stabilní

Galeopsis angustifolia

konopice
úzkolistá

C3

vzácně

kvetoucí/stabilní

Galium valdepapilosum

svízel moravský

C3

vzácně

kvetoucí/stabilní

Melica transsilvanika

strdivka
sedmihradská

C3

roztroušeně

plodný/stabilní

Mellisum mellisophyllum

medovník
meduňkolistý

C4

vzácně

kvetoucí/stabilní

Oxytropis pilosa

vlnice trnitá

C3

vzácně

kvetoucí/stabilní

Quercus pubescens

dub pýřitý

C3

roztroušeně

plodný/stabilní

vzácně

plodný/stabilní

vzácně

plodný/stabilní

§O

Reseda luteola

rýt barvířský

C3

vzácně

kvetoucí/stabilní

Seseli hyppomarathum

sesel fenyklový

C3

roztroušeně

kvetoucí/stabilní

vzácně

kvetoucí/ustupující

Sorbus torminalis

jeřáb břek

C4

roztroušeně

plodný/stabilní

Stachys germanica

čistec
německý

C2

vzácně

kvetoucí/ustupující

Teucrium chamaedris

ožanka
kalamandra

C4

vzácně

kvetoucí/stabilní

Ulmus laevis

jilm vaz

C4

vzácně

plodný/stabilní
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Pražský okruh, stavba 514 - teriologický průzkum
Společnost NaturaServis s.r.o. provedla na úseku 514 Pražského okruhu (Lahovice –
Slivenec) teriologický průzkum s cílem podchytit hlavní druhy drobných savců a
stanovit jejich složení a početnost.

Na sledovaném území byly pomocí odchytu do sklapovacích pastí zaznamenány
nejméně 4 druhy místní savců. Jednalo se o následující zástupce drobných savců:
Apodemus sp. (74%), Microtus arvalis (16%), Clethrionomys glareolus (7%) a
Crocidura suaveolens (3%). Nejvíce jedinců bylo odchyceno na lokalitě č. 6. (26,3%), kterou lze
charakterizovat jako zarůstající stepní stanoviště nacházející se cca 70 m od tělesa pražského okruhu.

Rozmístění jednotlivých odchytových lokalit na zájmovém území

Počty odchycených jedinců na jednotlivých lokalitách (oranžová: lokality dotčené čtyřproudou
silnicí pražského okruhu).
25
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Kamenolom Březín - entomologický průzkum
Na základě objednávky společnosti Skanska byl proveden jednorázový
entomologický průzkum kamenolomu Březín v měsících červenec a srpen 2012.
Průzkum byl zaměřen na těžební jámu lomu a její nejbližší okolí, zejména mokřady.
Průzkum brouků byl zaměřen na následující skupiny: epigeon – zejména čeleď
Carabidae, fytofágní skupiny, vodní brouky – zejména čeledi Dytiscidae a
Hydrophilidae. Dále byli zkoumáni zástupci motýlů (Lepidoptera), rovnokřídlých
(Orthoptera) a vážek (Odonata).

Během krátkodobého průzkumu bylo
nalezeno 60 druhů brouků, 13 druhů
rovnokřídlých, 19 druhů motýlů (kladen byl
důraz pouze na skupinu „denních“ motýlů)
a 10 druhů vážek.
Podle očekávání byl zjištěn výskyt několika
cenných
teplomilných
druhů.
Ze
saproxylních je to krasec třešňový,
z fytofágních dřepčík Longitarsus foudrasi,
saranče Sphingonotus coerulans, modrásek
hnědoskvrnný a přástevník starčkový.
Zejména saranče S. coerulans a modrásek
hnědoskvrnný mají v lomu významné
populace a lom je zřejmě zdrojovou
lokalitou, ze které se mohou šířit na
případné vhodné plochy v okolí. Trochu
překvapivě nebyl zjištěn výskyt významných
xerotermních druhů brouků v epigeonu.

Území je významné jednak výskytem
teplomilných druhů výslunných stanovišť,
jednak výskytem mokřadních druhů v okolí
lomu. Pokud chceme zachovat vzhledem
k velikosti území poměrně vysokou diverzitu
bezobratlých, je nutno klást důraz na
zachování významných ploch právě těchto
biotopů.

Dalším překvapením je poměrně vysoké
množství významných mokřadních a
vodních druhů. Nejvýznamnějším z nich je
dřepčík Neocrepidodera nigritula, nalezený
v ostřicovém porostu nedaleko nově
vybudovaných tůní na jihozápadním okraji
lomu. Cenné druhy vážek a to vážka jarní a
šídlatka tmavá zřejmě využívají toho, že
výslunné svahy lomu jsou bohaté na drobný
hmyz a v lokalitě především loví. Nelze však
vyloučit, že také osídlí nově vyhloubené
tůně.

Místa nálezů vybraných významných druhů.
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Kamenolom Březín - ichtyologický a orientační astakologický průzkum
Starého potoka
Ichtyologický a orientační astakologický průzkum Starého potoka v okolí
kamenolomu Březín byl realizován z důvodu plánovaného vypouštění vod z těžní
jámy kamenolomu do zkoumaného toku. Průzkum je jedním z podkladů pro
posouzení vlivu rozšíření těžby a vypouštění vod na místní ekosystém (v daném
případě ekosystém vodního toku). Na lokalitě byl realizován jednorázový
ichtyologický průzkum a jednorázový orientační průzkum astakologický.
Zaznamenávána byla i přítomnost některých dalších druhů živočichů.

V rámci
ichtyologického
průzkumu
Starého potoka v okolí lomu Březín byl
zjištěn výskyt početné a vitální populace
kriticky ohrožené mihule potoční a hojný
výskyt pstruha obecného (jedná se o
chovný potok, kam jsou tyto ryby
pravidelně vysazovány).

potenciálních úkrytů (kořenové systémy
stromů, podemleté břehy) se výskyt raků
v podobných tocích prokazuje poměrně
složitě.
Plánované odčerpávání vod z lomové
jámy nebude mít zřejmě na biotu v toku
(recipientu)
významnější
negativní
dopady.
Toto konstatování platí ale pouze za
podmínky,
že
bude
zabráněno
kontaminaci „důlních“ vod závadnými
látkami (např. ropné produkty) a
především za podmínky, že čerpáním
nebude docházet k navyšování průtoků
ve Starém potoce nad hranici, kdy by
mohla
být
ohrožena
stabilita
jemnozrnných náplavů v toku (na tento
habitat je existenčně vázána populace
mihule
potoční).
Bez
znalosti
hydrologických dat ze Starého potoka (ndenní průtoky) v místě zaústění „důlních“
vod a bližších parametrů čerpacího
zařízení není ale aktuálně možné z tohoto
pohledu záměr blíže posoudit. Lze pouze
doporučit následující postup – teprve na
základě hydrologických dat s ohledem
na výše zmiňovanou problematiku
nastavit parametry čerpacího zařízení a
režim čerpání. V prvních letech provozu
by pak bylo velmi vhodné provést
monitoring ichtyocenózy toku a na
základě jeho výsledků případně dále
režim vypouštění vod optimalizovat.

V rámci
provedeného
orientačního
astakologického průzkumu nebyl na
lokalitě zjištěn výskyt raků.
Místní rybáři nicméně výskyt těchto
živočichů
níže
po
toku
uvádějí
(pravděpodobně se ale jedná až o partie
pod soutokem s Manětínským potokem).
Nicméně na základě jednorázového
průzkumu nelze výskyt málo početné
populace
raků
(s
největší
pravděpodobností by se jednalo o raka
říčního) vyloučit ani v zájmovém úseku
toku. Zejména z důvodu charakteru
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Kamenolom Březín - herpetologický průzkum
Ve dnech 17. a 18. dubna 2012 byl proveden systematický herpetologický
průzkum lokality lom Březín. Další informativní průzkumy probíhaly na lokalitě
v dubnu a květnu při výstavbě trvalé bariéry a dalších revitalizačních zásazích a to
přímo pracovníky společnosti NaturaServis, s.r.o. Zájmová lokalita se nachází
jihozápadně od obce Březín (katastr Nečtiny), čtverec síťového mapování č.
6044B. Lom je v přibližné v nadmořské výšce 550 m n. m. poblíž Starého potoku na
severním okraji Přírodního parku Manětínská.

Užovka obojková u trvalé bariéry

V průběhu herpetologického průzkumu
prostoru
kamenolumu
Březín
bylo
zaznamenáno
celkem
7
druhů
obojživelníků (Triturus vulgaris, Triturus
alpestris,
Triturus
cristatus,
Rana
temporaria, Pelobates fuscus, Bufo bufo)
a 5 druhů plazů (Zootoca vivipara,
Lacerta agilis, Anguis fragilis, Natrix natrix,
Vipera berus). Na zájmovém území lze
nadále předpokládáat výskyt Coronella
austriaca nebo Salamandra salamandra.

Stříbrný samec zmije obecné
Sameček čolka horského

Normálně zbarvení a albinotičtí pulci blatnice

Výskyt kriticky ohrožené zmije obecné
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Kamenolom Březín - kontrola zimovišť a instalace dočasné bariéry

Plocha před lomem vlevo od příjezdové cesty bude využita jako skládka čedičové
drtě produkované v lomu. V současné době již započaly zemní práce (skrývka,
příprava nájezdu z cesty) a budou pokračovat odvozem staré navážky z
rybničního dna a kácením náletových dřevin. Jako skládka drtě byla plocha
využívána i v 80. a počátkem 90. let.
Účelem týdenní práce bylo zdokumentovat přítomnost živočichů, zvláště
obojživelníků a plazů a jejich případný odchyt včetně kontroly možných zimovišť.
Kolem plochy určené k úpravě je vybudována nárazová dočasná bariéra.
Vzhledem k pozdnímu období a chladnému počasí jsme zastihli v aktivaci pouze skokany hnědé (Rana
temporaria), v počtu tří dospělých velkých jedinců, které jsme přemístili mimo ohroženou oblast. Na lokalitě
byly pozorovány také některé pozdně aktivní druhy hmyzu a jiných členovců.
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Kamenolom Březín - instalace trvalé bariéry

Navrhovaná opatření mají napravit určitá, z nevědomosti vyplývající,
pochybení majitele kamenolomu, kdy takto nevědomky porušil zákon
114/1992 Sb. Dalším cílem navržených opatření je ochrana obojživelníků,
plazů, ale i ostatních drobných živočichů, kteří se v zájmové lokalitě
kamenolomu Březín vyskytují. Opatření jsou navržena i pro druhy, jejichž
výskyt zde zatím nebyl potvrzen, ale lze jej z charakteru tohoto území v
lokalitě předpokládat. Na základě výsledků biologických průzkumů a šetření stavu lokalitu byla dle
návrhu společnosti NaturaServis s.r.o. v prostoru kamenolomu Březín nainstalována i trvalá bariéra,
která zabraňuje vstupu především obojživelníků a plazů do dobývacího prostoru kamenolomu.
Pohled na dobývací prostor kamenolomu
Březín společnosti SKANSAKA z horní etáže

Vymezení území pro výstavbu trvalé bariéry
na okraji dobývací prostoru

Trvalá bariéra nainstalovaná v roce 2012
společností NaturaServis s.r.o. pro ochranu
místní herpetofauny na okraji dobývacího
prostoru kamenolomu Březín
►
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Muzeum přírody Český ráj - EVVO
Pro EVVO byla v zahradě Muzea přírody Český ráj zhotovena
instalace ukázky systémů dočasných a trvalých bariér na ochranu
obojživelníků. Dále bylo zhotoveno a instalováno „broukoviště“ pro
xylofágní druhy hmyzu, „hmyzí hotel“ a dřevěné varhany sloužící
jako ukázka jednotlivých druhů dřev.

Ukázka broukoviště

Instalace hmyzího hotelu a dřevěných varhan (vlevo nahoře)
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ČZU - instalace deponačních nádrží
Dle návrhu společnosti NaturaServis s.r.o. byla na sklonku roku 2012 zahájena
realizace výstavby deponačních nádrží. Práce byly prováděny na předem
vytipovaném pozemku České zemědělské univerzity v Praze Suchdol. Systém
montáže byl proveden dle deponačních nádrží nacházejících se na pozemku
společnosti NaturaServis v Hradci Králové. Plánována je výstavba celkem 59
nádrží různých velikostí, které budou určeny pro výuku studentů a pro deponaci
např. obojživelníků, plazů nebo raků.

Instalace deponačních nádrží 4×2 m (v popředí) a 4×4 m (ostatní)

Instalace deponačních nádrží 140×70 cm (řada vpravo) a 70×70 cm (ostatní)
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CHKO Moravský kras – obnova tůní - Bílá v Rudici
Na základě objednávky SCHKO Moravský kras provedla společnost NaturaServis
s.r.o. obnovu tůně Bílá v Rudici. Před započetím vlastní obnovy tůně bylo vytěženo
cca 150 stromů průměru kmene (1 - 30 cm). Dřevo bylo rozřezáno na palivo a
urovnáno hráně. Nehroubí bylo sneseno na hromady a spáleno. Výkopové práce
byly provedeny bagrem Nagano. Vytěžená zemina (190m3) byla rozmístěna a
upravena v okolí tůně. Při zásahu byla zároveň tůň rozšířena zhruba o 20 % rozlohy.
Práce byly provedeny ve spolupráci s obcí Rudice s ohledem na životní prostředí a
estetický dojem.
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Přestanov - Chabařovice - herpetologický průzkum

Ve dnech 26. dubna 2012 a 2. května 2012 byl proveden herpetologický
průzkum zájmové lokality Přestanov – průmyslová zóna. Po oba dny bylo
slunečné a velmi teplé počasí s mírným větrem (ve 14 hodin byla
naměřena infračerveným teploměrem povrchová teplota kamenů 49 °C).
Prvnímu průzkumu předcházelo chladnější počasí, a proto zvířata více
aktivovala.
V průběhu průzkumu bylo zaznamenáno celkem 7 zástupců místní
herpetofauny. Z obojživelníků byl zaznamenán Rana arvalis (KO) a Rana temporaria, z plazů byli
dále zaznamenány druhy: Lacerta agilis, Zootoca vivipara, Anguis fragilis, Natrix natrix, Vipera berus
(KO).
Slepýš křehký (Anguis fragilis)

Prchající samec zmije obecné (Vipera berus)

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Skokan hnědý (Rana temporaria)
Užovka obojková (Natrix natrix)

42

Ročenka společnosti NaturaServis s.r.o. za rok 2012
NaturaServis s.r.o., Říčařova 66/22, 503 01 Hradec Králové
www.naturaservis.net

29

Hradec Králové – likvidace skládek v PP Na Plachtě

Na základě smlouvy o dílo s AOPK ČR, středisko Hradec Králové
byly v PP Na Plachtě realizovány zemní práce, s cílem obnovit další
již zcela nefunkční tůně. Postupem let ale celou plochu zatáhly
náletové dřeviny, prostor tůní se zcela zazemnil a částečně byla
plocha znečištěna TKO. AOPK ČR, středisko Hradec Králové za
pomoci brigádníků, z velké části náletové dřeviny odstranilo. Pracovníci NaturaServis s.r.o.
plochu od náletu dále vyčistili, odvezli TKO na veřejnou skládku a pomocí pásového
bagru vytvořili soustavu dalších tůní.
Odbagrování a odvoz TKO z prostoru PP Na Plachtě v Hradci Králové
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PP Na Plachtě - odstranění pařezů
V rámci udržování vhodných stanovištních podmínek pro obojživelníky a plazy
byla v předchozích letech realizována řada managementových opatření
směřujících k obnovení bezlesí na území PP Na Plachtě v Hradci Králové.

V roce 2012 společnost NaturaServis s.r.o. provedla odstraňování pařezů na
stanovištích po odstranění náletových dřevin. Z vytěžené dřevní hmoty byla na
předem určených místech rozmístěna pařeziště (organizované hromady pařezů),
která mají v budoucnu sloužit jako úkrytová stanoviště obojživelníků, plazů, ptáků a drobných savců.
Vytvořená pařeziště mohou sloužit i jako místa k zimování zájmových druhů místní herpetofauny.

Území určené k odstranění pařezů na JV okraji PP Na Plachtě v Hradci Králové

Odstraňování pařezů pomocí menší pásové techniky
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CHKO Český kras – likvidace nepovolených skládek
Společnost NaturaServis s.r.o. provedla odstranění nepovolených
drobných skládek odpadu (obsahujících nebezpečné skupiny
odpadů) v jižní části NPP Zlatý kůň na území CHKO Český kras.
Plocha určená k likvidaci ilegálních skládek se pohybovala okolo 12
ha a nacházela se v k.ú. obce Koněprusy.
Sběr a odvoz odpadu z nelegální sládky v blízkosti NPP Zlatý kůň
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Dohalice - návrh protipovodňových opatření
Cílem návrhu bylo spojit protipovodňovou ochranu se zvýšením diverzity prostředí,
která vede ke zvýšení biodiverzity daného území a tedy ke zvýšení biologické
hodnoty této oblasti. Jedná se vesměs o drobná opatření bez velkých finančních
nároků, která ale zásadním způsobem zajistí účinnou protipovodňovou ochranu,
ale napomůžou udržet a posílit biodiverzitu daného území.

Navržená opatření jsou koncipována tak,
aby plnila především protipovodňovou
ochranu,
například
vytvořením
ochranných valů, odklánějící vodu
stékající z okolních vyvýšených polí, dále
zvýšením retenční schopnosti daného
území. Jsou navržena tak, aby zároveň
zvyšovala
biologickou
hodnotu
a
rozmanitost celého širšího území. Nejedná
se
tedy
jen
o
jednoúčelová
protipovodňová opatření. To znamená,
že
území
„spotřebovaná“
těmito

opatřeními budou mít své využití pro
posílení bioty širšího okolí obce. Například
plánovaný suchý poldr by měl být
zejména mládeží využíván celoročně,
jako populárně naučná plocha.
Problematika dílčích částí zájmového
území je řešena v závěrečné zprávě
(Rozínek R., Francek J. 2012: Návrh
protipovodňových opatření pro obec
Dohalice. Nepublikováno, depon. in
NaturaServis s.r.o.).

Šipky na mapce ukazují nejvíce problematická místa v okolí obce Dohalice
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Hradec Králové - herpetologický průzkum plochy určené k výstavbě
obchodního centra

Společnost NaturaServis s.r.o. provedla herpetologický průzkum zájmové plochy,
určené pro plánovaný záměr „Obchodní centrum Hradec Králové – Pilňáčkova
třída – OBI, Fast Food, Fach Markt“ Jedná se o plochu bývalé zahrádkářské
kolonie, celková plocha záměru je 37 506m2. Dle sdělení ČIŽP, oblastního
inspektorátu Hradec Králové, se na ploše měla nacházet populace ještěrky
obecné. Z tohoto důvodu byla zájmová plocha podrobena podrobnému
herpetologickému průzkumu. Navzdory tomu nebyl na zájmové lokalitě nalezen
žádný druh obojživelníka ani plaza, a to přes fakt, že zájmová lokalita se jeví pro výskyt zejména plazů jako
vhodná. Může to být zapříčiněno přílišným vegetačním krytem plochy. Jediný nález ještěrky obecné (Lacerta
agilis) byl potvrzen z břehu řeky Labe, tedy z plochy, která nebude záměrem dotčena.
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Hradec Králové – rybník Cikán – ochrana škeblí říčních, velevrubů
malířských a obojživelníků při vypouštění
Společnost
NaturaServis
s.r.o.
na
základě
objednávky
od
Královéhradeckého kraje realizovala ochranu zvláště chráněných druhů
při akci „Jarní vypouštění a napouštění rybníka Cikán“.

Vzhledem ke skutečnosti, že tento rybník byl naposledy vypuštěn v roce
2002, nebylo známo, jaké druhy měkkýšů, případně členovců se v něm
vyskytují. Byl předpokládán četný výskyt škeblí. Z těchto důvodů jsme
zažádali o výjimku na všechny možné a předpokládané druhy měkkýšů a členovců. Režim před
vypouštěním a v jeho průběhu byl stanoven na společné schůzce (dne 28.2.2012) se zástupci
Královéhradeckého kraje, Městských lesů, ČIŽP Hradec Králové a NaturaServis s.r.o.

V průběhu pozvolného odpouštění,
vypouštění a po vypuštění nebyl nalezen
žádný jedinec raka, ani jeho schránka.

V průběhu vypouštění bylo celkem
odloveno: 1.633 ks škeble říční (Anodonta
anatina) a 1.193 ks velevruba malířského
(Unio pictorum).

Všechny jedince škeblí a velevrubů naši
pracovníci vypustili na rybník Biřička, tak
jak to bylo dohodnuto na společné
schůzce dne 28.2.2012. Tito jedinci
původně pocházeli z rybníku Biřička,
odkud byli vyzvednuti při jeho vypouštění,
s tím, že budou později vráceny, tak se
tedy stalo.

Škeble říční

Aklimatizace škeblí a velevrubů před
vypuštěním na Biřičce

Velevrub malířský
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Pražské Benátky - malakozoologický průzkum Berounky

Malakologický průzkum pravého břehu Berounky na rozhraní k.ú. hl. m.
Prahy – Lipence a k.ú. Jíloviště, byl situovaný do oblasti přívozu v blízkosti
pozůstatků hradu Kazín a proběhl jednorázově 6. 6. 2012. Proveden byl
procházením vodního toku, vizuálním pozorováním a systematickým
prohledáváním dna, které bylo v těchto místech převážně kamenité, místy
vystřídané nánosy bahna. Při průzkumu Berounky v okolí přívozu v oblasti
Kazína bylo nalezeno celkem 48 ks živých škeblí říčních (Anodonta anatina), 56 ks jejich lastur; 2 ks
živých velevrubů malířských (Unio pictorum; KO) a 1 jeho lastura. Z důvodu ne zcela příznivých
podmínek lze konstatovat, že počty škeblí říčních a velevrubů malířských mohou být vyšší.
Škeble říční (Anodonta anatina)

Velevrub malířský (Unio pictorum)

49

Ročenka společnosti NaturaServis s.r.o. za rok 2012
NaturaServis s.r.o., Říčařova 66/22, 503 01 Hradec Králové
www.naturaservis.net

36

CHKO Jeseníky – studie čolka karpatského (Triturus montadoni)

Herpetologický průzkum společnosti NaturaServis s.r.o. byl zaměřen především na
potvrzení výskytu či absence druhu čolka karpatského (Triturus montandoni) na
jednotlivých lokalitách oblasti Jeseníků, a to jak na území CHKO Jeseníky, tak i
mimo toto území. K vlastním průzkumům zaměřeným na výskyt tohoto čolka a
ostatních druhů vyskytujících se společně s ním, jsme přistoupili až v pozdní dobu,
což zcela jistě ovlivnilo výsledky průzkumu. Průzkum byl započat až v měsíci červnu
a zahájili jsme jej ještě před podpisem smlouvy. která byla podepsána až dne
27.6.2012. Doba vhodná pro sledování adultních jedinců je na začátku rozmnožování. V červnu a červenci je
období vhodné pro sledování larválních stádií obojživelníků. Zhodnocena byla každá lokalita i jednotlivá tůň
z hlediska jejího stavu. Zjištění společnosti NaturaServis s.r.o. lze shrnout následovně (zkráceno dle Rozínek,
Rozínek et Francek 2012):

jsou bez jakékoliv vegetace, staly se
chladnými a se špatnými trofickými
podmínkami. Vhodnější je plocha s
minimem vody, než průtočná tůň.

V každém případě lze považovat stav
čolků karpatských v této oblasti za
kritický. Zůstává jen jedna lokalita, kde je
abundance vysoká a stav setrvalý. Jedná
se o Karlovu Studánku – požární nádrž.
Další v minulosti velmi dobrá lokalita
Černé jezero je nyní opětovně zarybněno
a to znamená zánik populace čolků na
této lokalitě.

Pokládáme za nutné realizovat na
jednotlivých lokalitách radikální zásah
minimálně jedenkrát za pět let nebo
častěji. Některé tůně se velmi rychle
zanášejí a hranice jejich optimálního
stavu se pohybuje mezi 2 – 3 roky. Tento
stav se týká například Karlovy Studánky –
u
geologické
expozice
nebo
Heřmanovice vodárna. Naopak některé
tůně či lokality vydrží bez zásahu i 7 let.
Bylo by ideální každé 3 roky v celé této
oblasti realizovat zásah na některých
lokalitách a jen na vybraných tůních. Tak
by na každé lokalitě byla některá plocha
čerstvě po asanaci a jiná by byla již v
určitém stádiu sukcese. Toto by bylo
podstatně vhodnější než na jedné lokalitě
realizovat zásah na všech tůních
najednou.

Značná část lokalit již neplní svoji funkci
rozmnožovacího
stanoviště
pro
obojživelníky. Některé tůně již téměř
zanikly. Je jen málo tůní, které nevyžadují
žádný zásah. Některé tůně byly krátce
před hodnocením stavu lokalit ručně
upraveny, což prodloužilo jejich vhodnost
pro rozmnožování obojživelníků. Bohužel
na lokalitách Filipovice a hlavně
Heřmanovice pod vodárnou, bylo zcela
neodborně
provedeno
zprůtočnění
většiny tůní. Tento zásah zapříčinil, že tůně

Předkládáme i návrh na vybudování
zcela nových ploch. Jedná o „zahuštění
stanovišť“ na jednotlivých lokalitách,
které
nabídnou
zejména
mladým
jedincům nové volné niky a sníží predační
tlak.
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Výběr fotodokumentace řešených tůní
v zájmovém území, které bylo kontrolováno
v rámci šetření stavu stanovišť s možným
výskytem
čolka
karpatského
(Triturus
montadoni)
▼►
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Kostelec u Kyjova - botanický průzkum
Botanický průzkum byl proveden ve dnech 18. 4. – 19. 4. 2012 formou pochůzky
zaměřené především na místa, kde jsou navrhována opatření pro zvýšení
biologické rozmanitosti území a do míst, kde jsou navrhována opatření pro zvýšení
retenční schopnosti krajiny, a to z důvodu, aby navrhovanými záměry nebyly
poškozeny chráněné druhy rostlin. Při pochůzkách byly nalezené druhy rostlin a
dřevin určovány a zapisovány. Lokality byly rozděleny podle jednotlivých typů
stanovišť a poté zakresleny do mapy.

Árón východní (Arum cylindraceum)

Při botanickém průzkumu bylo na výše
uvedených
zájmových
lokalitách,
nacházejících se v katastru obce
Kostelec, určeno 77 druhů cévnatých
rostlin a 14 druhů dřevin.
Ze zjištěných taxonů spadá 6 do některé z
kategorií ochrany, uvedených v příloze II
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. a Černém a
červeném seznamu cévnatých rostlin
České republiky.
Jedná se o koniklec velkokvětý (Pulsatilla
grandis), hlaváček jarní (Adonis vernalis),
sasanku lesní (Anemone sylvestris), árón
východní (Arum cylindraceum), čilimník
řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis) a
prvosenku jarní pravou (Primula veris
subsp. veris).

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Hlaváček jarní (Adonis vernalis)
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Kostelec u Kyjova - herpetologický průzkum
Herpetologický průzkum byl prováděn v celém zájmovém území – katastrální
území obce Kostelec. Výsledky tohoto herpetologického průzkumu jsou ze srpna
2011 a z jara 2012. Sledována byla především mokřadní stanoviště, která jsou
určená pro realizaci opatření na zvýšení biodiverzity, ale také na zvýšení retenční
schopnosti krajiny. Tato opatření by posílila místní populace drobných živočichů a
rostlin, ale především by působila jako protipovodňová opatření. Katastrální území
obce Kostelec zahrnuje velké spektrum biotopů a mikrobiotopů.

Mapa lokalit s herpetologickým nálezem

škála rozličných biotopů přináší velký
potenciál pro výskyt celého spektra
herpetofauny. Herpetologický průzkum
potvrdil, že se jedná o velmi zajímavou
lokalitu, s výskytem druhů preferující
chladnější stanoviště, společně s druhy
teplomilnými.
Celkově bylo zaznamenáno 8 druhů
obojživelníků a 5 druhů plazů.
Přehled zvláště chráněných druhů
Název druhu

Nálezy

Vyhláška č.
175/2006 Sb.

čolek obecný
(Triturus vulgaris)

vzácně

SO

čolek velký (Triturus
cristatus)

vzácně

SO

skokan skřehotavý
(Rana ridibunda)
ojediněle
skokan štíhlý (Rana
dalmatina)

hojně

skokan
hnědý
(Rana temporaria)
ojediněle
vzácně

SO

ropucha
zelená
(Bufo viridis)

vzácně

SO

hojně

O

hojně

SO

vzácně

KO

ještěrka
zelená
(Lacerta viridis)
slepýš
křehký
(Anguis fragilis)

hojně
užovka
obojková
(Natrix natrix)
ojediněle
užovka
hladká
(Coronella
austriaca)
vzácně
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SO
nechráněný
druh

rosnička
zelená
(Hyla arborea)

ropucha obecná
(Bufo bufo)
ještěrka
obecná
(Lacerta agilis)

V území se nachází jeden rybník, velká
hlubší tůň, vodoteč Malšínka, mokřadní
biotopy s porostem rákosu i s jeho
absencí, vlhčí listnaté porosty, suché
listnaté porosty s velkým zastoupením
druhu trnovník akát, pole, sady, vinice,
periodicky zaplavované plochy, vlhčí
louky i stepní stráně. Je zde úplná
absence jehličnatého lesa. Tato velká

KO

SO
O

SO
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Ještěrka zelená (Lacerta viridis)

Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

Ropucha zelená (Bufo viridis)

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Čolek velký (Triturus cristatus)
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Kostelec u Kyjova - ornitologický průzkum

Pro zjištění druhového složení místní ornitofauny a odhad početnosti jednotlivých
druhů ptáků byl ve dnech 18. a 19. dubna 2012 proveden ornitologický průzkum
katastrálního území obce Kostelec u Kyjova (N49 01.610 E17 09.191; 220 m n. m.).
Na sledovaném území byla vymezena trasa průzkumu, která reprezentativně
zahrnovala různé habitaty v rámci biotopového celku. Jednalo se především o
polní kultury, mokřiny, remízky, sady, vinice, zahrady, suchá stanoviště, vodní
plochy a strže. Na základě sledování stavu zájmového území a výsledků
ornitologického průzkumu byla navržena managementová opatření pro zlepšení hnízdních podmínek
především ohrožených druhů ptáků - Merops apiaster, Jynx torquilla, Upupa epops.

Během ornitologického průzkumu bylo
zaznamenáno celkem 37 druhů pták
z toho 6 druhů (16,2 %) bylo zařazeno
mezi druhy ohrožené dle vyhlášky MŽP ČR
č. 395/1992 Sb. v platném znění.

Falco tinnunculus
Phoenicurus ochruros
Alauda arvensis
Garrulus glandarius
Pica pica
Dendrocopos major

Zaznamenané druhy ptáků. Použité zkratky:
SO – silně ohrožený, O – ohrožený.

Vědecký název

Emberiza citrinella
Parus major

Vyhláška
MŽP ČR
395/2006
Sb.

Parus caeruleus
Sturnus vulgaris
Hirundo rustica

Phasianus colchicus
Saxicola rubicola

O

Passer domesticus

O

Passer montanus

Phylloscopus collybita

Carduelis chloris

Phylloscopus trochilus

Serinus serinus

Erithacus rubecula
Turdus philomelos
Upupa epops

Přibližné vymezení zájmového území. Mapový
podklad: mapy.cz

SO

Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Anas platyrhynchos
Buteo buteo
Motacilla alba
Carduelis cannabina
Turdus merula
Jynx torquilla

SO

Alcedo atthis

SO

Circus aeruginosus

O

Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia borin
Fringilla coelebs
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Stanoviště navržená k rozmístění budek pro
krutihlavy obecné.

Přehled pozorování ohrožených druhů ptáků
zaznamenaných v k. ú. Kostelec u Kyjova.
Červená – moták pochop, bílá – vlaštovka
obecná, hnědá – krutihlav obecný, modrá –
ledňáček říční, zelená – bramborníček
černohlavý, žlutá – dudek chocholatý.

Stanoviště navržená k rozmístění budek pro
dudky chocholaté.

Dudek chocholatý (Upupa epops)

Hnízdiště vlhy pestré (Merops apiaster)

Svahové stanoviště
zájmového území.
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v jihovýchodní

části
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Jaderná elektrárna Temelín - průzkum okolí ETE na výskyt chytridiomykózy

Ve světě, ale bohužel i v České republice se poslední dobou šíří velmi nebezpečné
plísňové onemocnění obojživelníků. To bude podrobněji popsáno v následující
kapitole. Vzhledem k závažnosti a nebezpečnosti tohoto onemocnění je nutné při
manipulaci s obojživelníky dodržovat určité bezpečnostní a hygienické zásady.
Zejména v případě jejich přemísťování je nutné, aby zvířata ze zdrojové lokality, ale
i cílové lokality byla vyšetřena na toto plísňové onemocnění – Chytridiomykózu
(CHMK). Bylo by neobhajitelné, přenášet nemocné obojživelníky do zdravé
populace a naopak zdravé umístit do nemocné populace. Z výše uvedených důvodů byl realizován průzkum
na výskyt CHMK jednak na plochách S 1 a S 2, ale také na některých náhradních lokalitách. Vzhledem k
charakteru vybraných náhradních lokalit, kdy byly upřednostňovány místa bez výskytu obojživelníků, je vzorků z
náhradních lokalit méně než z S1 a S2.

Nejvíce infikovaná lokalita S2 je v těsné
blízkosti
mokřadu,
z kterého
se
v budoucnu mají obojživelníci a plazi
přenášet na náhradní lokality, bude
nutné
přijmout
přísná
hygienická
opatření. Infekce byla dále lokality S 2
detekována také na lokalitě č. 16 a 17.

Dnes jsou již známé metody léčení. Dříve
než se přikročí k záchrannému transferu
na náhradní lokality, bude nutné
odlovené živočichy podrobit léčebné
kúře.
Pracovníci
NaturaServis
s.r.o.
jsou
proškoleni
od
předních
českých
specialistů k odběru stěrů na vyšetření
chytridiomykózy.
Laboratorní výsledky
provádí přímo Mgr. Vojtěch Baláž z
Ústavu biologie a chorob volně žijících
zvířat, který je koordinátorem pro toto
onemocnění v České republice.

Nejvíce infikovanou lokalitou je lokalita S1,
v bezprostřední blízkosti areálu JETE

Množství infekčních částic chytridiomykózy u
jednotlivých druhů obojživelníků
odchycených na lokalitách v okolí ETE (RL =
Rana lessonae, RSP = Rana sp., M = samec)
53 vzorků
kód
druh
lokality
NS_TEM_
RL
RL01
NS_JETE_
RL
16_RL02
NS_TEM_
RL
RL04
NS_JETE1
R
7_RSPZ0
SP
1
NS_TEM_
RL
RL05
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pohlaví

Množství infekčních
částic
vážený
směrodatná
průměr
odchylka

M

1,94

0,13

M

0,72

0,11

M

1,02

1,14

?

4,04

1,05

M

0,79

0,62
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Jaderná elektrárna Temelín - návrh náhradních lokalit pro transfer
obojživelníků a plazů

V průběhu měsíců března a května byl proveden terénní průzkum vhodných lokalit
pro transfer obojživelníků a plazů z prostoru, kde by měla v budoucnu probíhat
výstavba dalších bloků chladírenských věží pro rozšíření Jaderné elektrárny
Temelín. Další dodatkový průzkum byl proveden za přítomnosti pracovníků
společnosti NaturaServis s.r.o. ve dnech 4.5. a 5.5.2012. Průzkum se snažil pokrýt co
největší počet lokalit na levém břehu řeky Vltava v přibližné vzdálenosti do 10 km
od JETE. Detailně jsou jednotlivé lokality a jejich vhodnost pro transfer zájmových
organismů popsány v práci Rozínek R. et Francek J. (2012): Vytipovávání náhradních lokalit pro obojživelníky a
plazy v okolí JETE. Nepublikováno, depon. in NaturaServis s.r.o.

Lokalizace vytipovaných stanovišť v okolí Jaderné elektrárny Temelín
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Snímky vybraných náhradních lokalit

Během vytipovávání vhodných lokalit
nebyl
prováděn
standardní
herpetologický
průzkum.
Proto
zaznamenané druhy obojživelníků a plazů
v žádném případě nepředstavuje složení
lokální herpetofauny, ale je pouze
soupisem zvířat, která byla v daný
okamžik na lokalitě zjištěna.
V rámci průzkumu bylo na některých
vytypovaných lokalitách a několika
dalších v blízkém okolí JETE provedeno
testování zvířat na přítomnost velmi
nebezpečného
onemocnění
obojživelníků
Chytridiomykózu.
V
minulosti bylo toto onemocnění zjištěno u
populace
kuňky
ohnivé
(Bombina
bombina), která žije v právě na lokalitě,
kde
by
mělo
dojít
ke
stavbě
chladírenských věží.
Prakticky
na
všech
vytipovaných
lokalitách bude nutné před samotným
transferem
zvířat
provést
určité
revitalizační zásahy.
Vytipované
lokality
představují
jen
vhodné prostředí, ale v současné
podobě jsou pro transfer nevhodné.
Výjimku představuje několik lokalit, kde již
byl v minulosti podobný zásah proveden.
Budoucí
revitalizační
zásahy
musí
provádět specializovaná firma, která má
s podobnou prací již zkušenosti. Nároky
jednotlivých druhů se mohou navzájem
značně lišit, a proto je důležité znát jejich
nároky a podle toho přizpůsobit práci při
revitalizaci náhradních stanovišť.
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EVL Jihočeského kraje – průzkumy 51 EVL
NaturaServis s.r.o. ve spolupráci s dalšími členy sdružení realizuje biologické a
hydrogeologické průzkumy na vybraných 51EVL Jihočeského kraje. Celková
rozloha sledovaných území se pohybuje okolo 16 900 ha. Množství provedených
průzkumů přesahuje počet 200 prací. Cílem inventarizačních průzkumů a šetření
stavu lokality bylo zhotovení podkladů pro vytvoření plánů péče o tyto EVL.

Přehled EVL jihočeského kraje, na kterých byly realizovány jednotlivé průzkumy
Název EVL (ZCHÚ)

Název EVL (ZCHÚ)

Název EVL (ZCHÚ)

Bedřichovský potok

Kladrubská hora

Rašeliniště Radlice

Blanice

Kozlovská stráň

Římov

Blanský les

Kralovické louky

Sokolí hnízdo a bažantnice

Blatná

Kratochvíle - zámek

Stropnice

Borkovická blata

Krvavý a Kačležský rybník

Svatý Kříž

Bošice

Lom Skalka u Sepekova

Štěkeň

Boukal

Luží u Lovětína

Šumava

Čábuze

Lužnice a Nežárka

Tábor - Zahrádka

Čistá hora

Malý Bukač

Tůně u Špačků

Dolejší rybník

Moravská Dyje

Úbislav

Fabián - Homolka

Nad Zavírkou

Újezdec - Planinský rybník a Kozor

Háje

Onšovice - Mlýny

Veverský potok

Hlubocké hráze

Opolenec

Vlašimská Blanice

Hlubocké obory

Prachatice - kostel

Vrbenské rybníky

Horní Malše

Přesličkový rybník

Závišínský potok

Hroby

Radomilická mokřina

Žofiina Huť

Jaroškov

Rašeliniště Kapličky

Žofínský prales - Pivonické skály

EVL Krvavý a Kačležský rybník

EVL Luží u Lovětína
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EVL Rašeliniště Radlice

EVL Lom Skalka u Sepekova

EVL Tábor - Zahrádka

EVL Lužnice a Nežárka - soutok Lužnice s
Vltavou

EVL Horní Malše - hraniční část

EVL Lužnice a Nežárka - Lužnice v Táboře

EVL Stropnice - rybniční část

EVL Boukal
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EVL Šumava

EVL Rašeliniště Kapličky

EVL Vrbenské rybníky

EVL Přesličkový rybník

EVL Tůně u Špačků

EVL Závišinský potok - rybník Luh

EVL Dolejší rybník

EVL Blanský les - Vltava
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EVL Malý Bukač

EVL Moravská Dyje

EVL Hlubocké obory - Stará obora
EVL Veverský potok

EVL Planinský rybník a Kozor

Přibližné vymezení polohy zájmových EVL

EVL Vlašimská Blanice - Mladá Vožice
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Návrh opatření pro podporu biodiverzity v biocentru Radomilická mokřina a
Tůně u Špačků
Na základě smlouvy s Jihočeským krajem zpracováváme (jedná se
o víceletý projekt) studii a realizujeme dílčích opatření, která budou
řešit vymezené území vybraných prvků ÚSES, které jsou v příslušnosti
Jihočeského kraje. Následuje přehled prováděných prací:

1.
Recentní průzkumy
a)
botanický
a
dendrologický
průzkum
b)
malakologický průzkum
c)
průzkum zooplanktonu
d)
entomologický průzkum
e)
ichtyologický průzkum, zaměřený
především na Radomilický potok
f)
herpetologický průzkum
g)
mammaliologický průzkum s cílem
podchytit hlavní druhy malých savců
v lesnaté, luční i zemědělské krajině a
stanovit
význam
zdejších
populací
v lesním a lučním biotopu i agrocenóze
h)
ornitologický průzkum
2.
Zmapování doupných stromů
3.
Zakreslit
význačná
stanoviště
z hlediska botanického a zoologického
aspektu
4.
Zhodnotit
míru
ohrožení
obojživelníků při jarní migraci přes
komunikaci Vodňany
- Radomilice a
Vodňany - Strpí
5.
Zmapovat stávající vodní plochy
a)
zhodnotit jednotlivé vodní plochy
z hlediska výskytu ZCHD
b)
zhodnotit stávající litorální pásma
velkých vodních ploch
c)
zhodnotit drobné vodní plochy
z hlediska vhodnosti (míra zastínění,
zazemnění sedimentem, zatažení vodní
nebo mokřadní vegetací)
6.
Monitoring nepůvodních druhů
rostlin, případně živočichů (raci)
7.
Likvidace nepůvodních druhů
8.
Návrh na vytvoření ptačí zóny na
Novém rybníku, vytvořením několika
ostrůvků
9.
Zredukování náletových dřevin na
Novém rybníku

10.
Návrh na vytvoření satelitních
tůněk
v nyní
zarostlém
prostoru
přiléhajícím k Novému rybníku
11.
Návrh na vytvoření
kaskády
drobných tůněk na drobných vodotečích
12.
Zhodnocení
možnosti
výskytu
Alcedo atthis, v případě možného výskytu
umístění umělých hnízdních nor
13.
Návrh
na
postupné,
ale
systematické snižování počtu Robinia
pseudoacacia
14.
Návrh na vyvěšení budek pro
pěvce, poštolky a puštíky
15.
Návrh na umístění berliček pro
dravce do agrocenóze, za účelem
zvýšení
predačního vlivu na hraboše
polního
16.
Návrh na vhodnou rybí osádku
17.
Návrh na vytvoření kamenných
zídek,
jako
vhodné
pobytové,
rozmnožovací a hibernační stanoviště pro
plazy
18.
Návrh
na
vytvoření
monitorovacích ploch
a)
botanických
b)
zoologických
19.Návrh následné údržby (Plánu péče o
lokalitu)
20.Návrh ochranného pásma, případně
vytýčení zájmové plochy
21.Zpracovat ilustrovaný průvodce pro
Biocentrum Radomilická mokřina
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Vymezení zájmového území biocentra
Radomilická mokřina, které zahrnuje
stejnojmennou evropsky významnou lokalitu

Tůně v revitalizované časti na území
biocentra Tůně u Špačků

Vymezení zájmového území biocentra Tůně u
Špačků, které zahrnuje stejnojmennou
evropsky významnou lokalitu

Tůně v revitalizované části na území
biocentra Tůně u Špačků
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TAČR – Vývoj technických zařízení pro dočasné umístění chráněných rostlin
a živočichů (2011-2014)
Projekt TAČR zaměřený na vývoj a testování technických zařízení (TZ) pro
dočasnou deponaci chráněných druhů rostlin a živočichů je realizován na
pozemku společnosti NaturaServis s.r.o. v Hradci Králové. Pro účely projektu zde byl
vymezen prostor o rozloze 846 m2, na němž bylo v letech 2011 a 2012 vybudováno
80 TZ určených k dočasné deponaci rostlin a živočichů a 2 malá zahradní jezírka z
tvrzeného PVC, která byla ponechána přístupná místním druhům obojživelníků.

V projektu je komplexně řešena ochrana
rostlin a živočichů při realizaci záměrů
likvidujících či upravujících jejich prostředí
(např. těžba nerostných surovin, výstavba
včetně dopravní infrastruktury, náhlé
ztráty a poškození biotopů, jejich úpravy).
Na základě aplikovaného výzkumu má
být vyvinut, a do praxe uveden, originální
systém technických zařízení – dočasných
deponačních biotopů.

Pohled na technická zařízení vybudovaná na
pozemku společnosti NaturaServis s.r.o.

V průběhu projektu jsou sledovány
ukazatele vhodnosti konstrukce TZ a
optimálně vytvořených ekologických
podmínek jsou dobrá fyzická kondice
jedinců, sledována měřením a vážením
jedinců a jejich rozmnožení v daném TZ.
Snůška ropuch krátkonohých (Bufo calamita)
v zařízení N33
Ježci deponovaní v TZ při krmení
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Horecké písníky – Obnova a údržba biotopů pro ZCHD živočichů a rostlin na
Pardubicku

Opatření na podporu zvláště chráněných druhů živočichů na
Lázněbohdanečsku“ byl založen na úpravě biotopů pro místní
populace zvláště chráněných druhů obojživelníků, plazů a
bezobratlých, vč. druhů uvedených na červených seznamech.
Opatření zahrnuje likvidaci expandujících porostů třtiny křovištní,
stržení drnu, vytvoření ranných sukcesních stádií a ploch
obnažených až na minerální (písčité a hlinitopísčité) podloží. Provedena byla obnova
stávajících a vytvořeny nové tůně, pro místní druhy obojživelníků. Jedná se především o
druh skokan ostronosý (Rana arvalis). Dále opatření spočívalo v zastavení degradace
vybraných travních porostů.
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Stanovisko k vlivu narušování půdního povrchu vojenskou technikou v
přírodní památce Na Plachtě 2 na místní druhy obojživelníků
Dopisem ze dne 15.8.2012 č.j. 13824/ZP/2012-PE-5 byla společnost NaturaServis
s.r.o. vyzvána, k odbornému posouzení mechanického narušování půdního
povrchu vojenskou technikou na PP Na Plachtě 2 a vlivu na místní obojživelníky. K
vypracování tohoto stanoviska byly využity dílčí výsledky ze souběžně probíhajícího
průzkumu na zájmové lokalitě. Stanovisko vydané společností NaturaServis s.r.o.
bylo shrnuto následovně (Svoboda & Rozínek 2012; zkráceno):

Výsledky dílčích průzkumů a jejich
vyhodnocení nás vedou k dílčímu závěru,
že nelze prokázat negativní vliv tohoto
typu managementu na místní druhy
obojživelníků. Naopak je prokazatelné, že
pojezdem těžké vojenské techniky vznikly
nové biotopy – tůně, které obojživelníci
okamžitě osídlili. Tento svůj dílčí závěr
opíráme o konkrétní výsledky získané
z průzkumů, o dlouhodobou znalost
lokality, kterou sledujeme od roku 1973, a
také o naše profesionální zkušenosti v
oblasti polní herpetologie.

ale nejsou a nebudou každoročně
uvolněny dostatečné finanční prostředky.
Proto doporučujeme využívání těžké
vojenské techniky, které je z velké části
sponzorováno jejími nadšenými vlastníky.
Dostáváme se tedy do roviny, tanky nebo
nic. Poté je naše stanovisko naprosto
jednoznačné - využít možnosti pojezdu
terénu těžkou vojenskou technikou.
Doporučujeme ale: 1/ vyloučit z těchto
aktivit
„čtyřkolkáře“,
kteří
většinou
nerespektují předem stanovená pravidla
a jezdí i do zakázaných zón, 2/ nedovolit
průjezdy nově vytvořených nebo dosud
plně funkčních tůní, 3/ k průjezdu využívat
pečlivě zvolené, dlouhodobě vyschlé
nebo příliš zarostlé tůně.
Navržené změny trasy pojezdu vojenskou
technikou

Domníváme se však, že pro tuto lokalitu
by
byl
vhodnější
jiný
druh
managementových opatření, směřující k
udržení a rozšiřování bezlesí a vhodných
stanovištních podmínek pro zájmové
druhy organizmů. Tato opatření by měla
být realizována technikou vhodnou pro
zemní práce, kdy bude strhávána buřeň,
narušován drn a hloubeny nové tůně
jako plánované, cílené opatření (tj. nikoliv
jen prostými pojezdy v terénu vojenskou
technikou).
Lze
s
velkou
jistotou
předpokládat, že na tento typ opatření

Shrneme-li:
doporučujeme
využívání
pojezdu těžké vojenské techniky terénem
k zajištění managementových opatření,
ale dle přesných pravidel uvedených
výše a na předem vybraných místech.
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PP Na Plachtě - herpetologický průzkum
Pro sledování možného vlivu zvoleného typu managementu na výskyt
obojživelníků a plazů především na území PP Na Plachtě 2 byl v roce 2012
proveden herpetologický průzkum.

Během tohoto průzkumu bylo pořízeno celkem 3 553 záznamů 9 druhů
obojživelníků a 5 druhů plazů. Druhy s nejvyšším počtem záznamů byly (sestupně):
Triturus vulgaris, Triturus cristatus a Lacerta agilis. Z kriticky ohrožených druhů byl
zaznamenán výskyt Rana arvalis, Rana ridibunda a Vipera berus. Místní předmět ochrany v EVL Na Plachtě –
Triturus cristatus – byl nalezen na 67% odchytových míst s počtem záznamů: 8 samců, 26 samic, 3–8 juvenilních
jedinců, 63–238 larev, 6–14 neurčených dospělých jedinců.

Celkový přehled záznamů obojživelníků a plazů pořízených v průběhu herpetologického průzkumu
na území PP a EVL Na Plachtě 2 v roce 2012. Druhy řazeny abecedně dle vědeckého názvu a
rozděleny na obojživelníky a plazy. Vysvětlivky: Nj – neurčení jedinci, juv. – juvenilní jedinci, KO –
kriticky ohrožený druh, SO – silně ohrožený, O – ohrožený.

Český název

Rosnička
zelená
Blatnice
skvrnitá
Skokan
ostronosý

Vědecký název

Kategorie
ohrožení dle
vyhlášky MŽP
ČR č.
395/1992 Sb.

Snůšky Larvy

Hyla arborea

SO

24

Pelobates fuscus

SO

13

Rana arvalis

KO

18

Skokan štíhlý

Rana dalmatina

SO

4

Skokan zelený

Rana esculenta

SO

1

Rana ridibunda

KO

2

Skokan
skřehotavý
Mladí neurčení
jedinci
zelených
skokanů

73

Juv. Samice Samci

1

-

329

Skokan hnědý

Rana temporaria

-

Čolek velký

Triturus cristatus

SO

Čolek obecný

Triturus vulgaris

SO

Slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

Lacerta agilis

SO

74

Natrix natrix

O

28

Zmije obecná

Vipera berus

KO

Ještěrka
živorodá

Zootoca vivipara

SO

1

2

12

1

103
27

3

1

5

60

61

22

27

908

29

1

1

1

238

8

27

8

1 148

20

149

164

17

69

3

18

Rana sp.

Ještěrka
obecná
Užovka
obojková

1

Nj

Celkový
počet
záznamů
(n=3553)

47

42

5

7

8

3

1 266

4
14

295
1 481

7

7

1

164

26

54

1

13
28
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Triturus cristatus - larva

Triturus vulgaris - samci

Hyla arborea - pulec

Vipera berus - samice

Pelobates fuscus - snůška

Natrix natrix

Rana dalmatina - snůška

Zootoca vivipara - samec
Anguis fragilis
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Liberec - revitalizace tůní
V roce 2012 provedla společnost NaturaServis s.r.o. v k.ú. města
Liberce opatření na podporu místních druhů obojživelníků.

Realizována byla obnova plochy staré zazemněné a již nefunkční
tůně, dále pak byl proveden sběr a odvoz odkrytého TKO a
zabezpečena byla stará studna proti pádu zvířat a osob.
V neposlední řadě byla vytvořena tůň nová vyložená nepropustnou geofólií, které by měla
sloužit jako rozmnožovací stanoviště místní batrachofauny.

Revitalizace zazemněné tůně

Pokládka geofólie

Sběr a odvoz odkrytého TKO

Vyložení nově vytvořené tůně geofólií
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Lesy ČR - Štěnec - návrh na ochranu obojživelníků
Společnost NaturaServis s.r.o. předložila návrh na posílení populace obojživelníků
v lokalitě Štěnec. V zájmové lokalitě je téměř absence stabilní volné hladiny.
Výjimku tvoří Štěnecký rybník, který je ale zarybněn. Dále se v území nachází
drobná, místy jen periodická vodoteč, Řepnický potok.

Předložený návrh počítá s vybudováním dvou stabilních tůněk, které zásadním
způsobem napomohou posílení místních populací obojživelníků, ale i dalších
drobných živočichů, zejména bezobratlých. Plocha bude také sloužit jako napajedlo pro zvěř. Budování nebo
úprava rozmnožovacího stanoviště obojživelníků vyžaduje zkušenosti z oboru polní herpetologie, aby
stanoviště po úpravě vyhovovalo nárokům jednotlivých druhů, kteří tůň budou obývat. Tuto problematiku
podrobně popisuje metodický materiál „Ochrana rozmnožovacích stanovišť obojživelníků“ (R. Rozínek 2000).

Přibližná lokalizace zájmového území Štěnec

Plocha pro tůň, šipky ukazují na dva stromy, které bude nutné odstranit
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Lesy ČR - polesí Hustířany - návrh na ochranu obojživelníků
Společnost NaturaServis s.r.o. předložila návrh na ochranu
obojživelníků v polesí Hustířany. V zájmovém území se nachází
drobná stabilní tůňka, která slouží jako rozmnožovací stanoviště
místním druhům obojživelníků. Bohužel tato tůňka se rozkládá přímo
v trase staré cesty – svážnice.

Předložený návrh počítá s asanací tůňky, jejím poposunutím mimo trasu svážnice. Zároveň
se počítá s vytvořením odtokového kanálku, který by stékající vodu z výše položených míst
odváděl mimo prostor cesty.
Červená linie ukazuje přibližný tvar a velikost nové tůně
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Vlárský průsmyk - místní šetření na lokalitě s výskytem užovky stromové
(Zamenis longissimus)

Dne 1.10.2012 bylo provedeno místní šetření na lokalitě s výskytem druhu užovka
stromová (Zamenis longissimus), s cílem posoudit nebezpečnost migrace tohoto
druhu přes místní komunikaci. Podrobně byl prozkoumán celý rizikový úsek
komunikace 57 směřující na hraniční přechod Brumov – Bylnice, počínající u
restaurace a končící u dřevěného altánku a zpevněné vedlejší cesty.

Užovka stromová (Zamenis longissimus) je
kriticky ohroženým druhem a není možné
nečinně
přihlížet
devastaci
této
populace. Při našem šetření jsme
zmapovali celý prostor, který nabízí
možná řešení, která vhodně doplní již
realizovaná opatření, jako je instalace
líhnišť.

Na základě provedeného šetření lez
situaci na této komunikaci pokládat za
velice vážnou a pro populaci druhu
Zamenis longissimus značně devastující.
Během jediného dne bylo nalezeno na
úseku 570m: 7 přejetých mláďat tohoto
druhu, další adultní jedinec byl přejetý o
100m dále a jedno mládě bylo
zachráněno před přejetím. Tedy na úseku
cca 700m bylo nalezeno celkem 8 kusů
přejetých a jeden zachráněný jedinec.

Společnost NaturaServis s.r.o. vyzvala ke
kompetentní a zodpovědné OOP k
činnosti vedoucí k ochraně tohoto druhu
na této lokalitě. Sami nabízíme možnost
vypracování
návrhu
opatření
na
záchranu populace užovky stromové na
této komunikaci.

Kadaver užovky stromové (Zamenis
longissimus)

Mládě užovky stromové odchycené na okraji
vozovky

Kadavery
na
takto
frekventované
komunikaci nevydrží dlouho, jednalo se
tedy čerstvé nálezy. Jedno přejeté mládě
bylo zcela čerstvé a adultní samec byl
přejet během šetření na lokalitě.
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Josefovské louky

Mezi Jaroměří a Josefovem vznikla první soukromá ptačí rezervace v České
republice – Ornitologický park Josefovské louky (OPJL). Česká společnost
ornitologická, která vznik parku připravovala, začala s výkupem pozemků v roce
2008. Hlavním důvodem celého záměru je především ochrana ptactva.
Plánováno je vybudování povalových chodníčků i speciálních ptačích
pozorovatelen (www.vcpcso.cz). Společnost NaturaServis s.r.o. byla oslovena kvůli
vytvoření návrhu na úpravu tůní, vytvoření zimovišť pro místní druhy obojživelníků a
plazů, odstranění náletových dřevin a vytrhání pařezů nebo vytvoření umělé stěny pro břehule říční (Riparia
riparia). Realizace těchto prací byla zahájena na konci roku 2012 mimo hnízdní období ptáků a rozmnožovací
období obojživelníků a plazů.

Vymezení Ornitologického parku Josefovské louky

Přehled návrhu opatření na Josefovských loukách

75

Ročenka společnosti NaturaServis s.r.o. za rok 2012
NaturaServis s.r.o., Říčařova 66/22, 503 01 Hradec Králové
www.naturaservis.net

53

II/351 Kamenice u Jihlavy - Třebíč - návrh na trvalou ochranu obojživelníků

Krajský úřad Kraje Vysočina vyzval společnost NaturaServis s.r.o., aby vypracovala
technické opatření na trvalou ochranu obojživelníků v k.ú. Kamenice u Jihlavy, na
komunikaci 351. Konkrétně se jedná o úsek v oblasti Panský rybník, p.č. 4884/1. V
tomto úseku jsou od roku 2003 instalovány jednostranně dočasné bariéry,
ochraňující obojživelníky při jarní migraci přes komunikaci. Dočasná odchytová
bariéra je instalována každoročně od roku 2003 v úseku dlouhém cca 200m.
Obsluhu bariéry zajišťovali žáci ZŠ. Za období devíti let bylo celkem z tohoto 200 metrů dlouhého úseku
odchytové bariéry přeneseno úctyhodných 5.365 obojživelníků. Jednalo se o druhy, čolek obecný (Triturus
vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
a jeden nález druhu rosnička zelená (Hyla arborea).

Předložený návrh počítá s instalací trvalé bariéry, která zabrání obojživelníkům, ale i ostatním
drobným živočichů vstoupit na komunikaci, kde jim hrozí vážné riziko přejetí. Tato problematika je
podrobně popsána v metodickém materiálu „Bariéry proti vstupu obojživelníků do vozovky“
(Rozínek 1999).
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Konecchlumí - údržba naučné stezky
V roce 2011 vybudovala společnost NaturaServis s.r.o. naučnou stezku na okraji
obce Konecchlumí. Upravena zde byla plocha ruderálního stanoviště. Instalován
zde byl vzorkovník ptačích budek a budek pro netopýry, dřevěné varhany, hmyzí
hotel nebo špalkoviště.

Úprava terénu spočívala především v tvorbě nových průtočných i nebeských tůní,
odvozu odpadu a ve vytvoření suchého poldru, který slouží jako ochrana před
záplavou. Na stezce byla zhotovena i odpočívadla doplněná informačními tabulemi. Tato lokalita je naší
společností každoročně udržována především kosením celé plochy a údržbou vegetace v okolí tůní a
informačních stanovišť.

Vzorkovník budek a informační tabule na stezce vybudované společností NaturaServis s.r.o.

Hmyzí hotel a uměle vybudovaná tůň pro obojživelníky
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AOPK ČR - Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů
obojživelníků a plazů
Na základě výsledků veřejné zakázky „Monitoring a celoplošné mapování
evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy
Natura 2000 v ČR“ realizovala společnost NaturaServis s.r.o. sérii
herpetologických a batrachologických průzkumů v přidělených územích.
Jednalo o lokality Třeboňsko, Pálava, Jeseníky a Železné hory.

Výběr fotodokumentace sledovaných lokalit
▼►

Vymezení mapovacích čtverců, ve kterých
byl proveden herpetologický průzkum

Vymezení mapovacích čtverců, ve kterých
byl proveden batrachologický průzkum
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Osvětové akce - Den otevřených dveří v PP Na Plachtě (HK)

Společnost NaturaServis s.r.o v roce 2012 rovněž přímo pořádala
nebo zajišťovala několik osvětových akcí zaměřených na ochranu
herpetofauny a ekologickou výchovu. Zmínit lze především
osvětovou akci „Den otevřených dveří Na Plachtě“, která proběhla
dne 14. 4. 2012 na části území PP Na Plachtě v Hradci Králové.
Zaměřena byla na představení zástupců herpetofauny širší veřejnosti a na ukázku opatření
na podporu populací ochranářsky významných skupin organismů. Tato akce byla
podpořena ze zdrojů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Budkoviště - ukázka různých typů budek

Popularizační přednáška Romana Rozínka st.

Možnost vlastní prohlídky živočichů
Ukázka instalace odchytové bariéry

Skokan hnědý (Rana tempraria)

Dřevěné varhany - ukázka druhů stromů
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Přednášková činnost společnosti NaturaServis s.r.o.

Kromě praktické ochrany přírody provedli zástupci společnosti NaturaServis s.r.o. v roce
2012 několik odborných školení a rovněž se aktivně zúčastnili množství odborných
konferencí, workshopů a popularizačních akcí, v rámci kterých byla prezentována činnost
společnosti i výsledky jednotlivých realizovaných projektů. Níže je uveden výběr z
takovýchto příležitostí.

Organizace
ÖGH Rakousko
KÚ Královéhradecký kraj &
Muzeum přírody Český ráj
Ochrana O&P a kompenzační
opatření
Lesy České republiky, krajské
ředitelství v Chocni
Magistrát hl.m. Prahy &
Muzeum přírody Český ráj
LČR Choceň

Místo konání
Vídeň Rakousko
KÚ Královéhradecký kraj
Karlovy Vary – Svatošské skály
Choceň
Magistrát hl.m. Prahy
Choceň

KÚ Libereckého kraje

Liberec

ČZU Praha - studenti

Herpetologická stanice NS

Česká Herpetologická
konference

ZOO Ohrada

KÚ Plzeňského kraje

Srní

SEV Rýchory

Rýchorská bouda, Krkonoše

ZOO Dvůr Králové

Dvůr Králové - knihovna

AOPK – setkání monitorovatelů

Prodivín

ČZU Praha - studenti

Praha

Slovenská Zoologická
společnost

Zvolen, Slovensko
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Téma
Projekty a kompenzační
opatření pro obojživelníky
Ochrana O&P a kompenzační
opatření
Technická zařízení pro O&P v
Herpetologické stanici NS
Ochrana O&P a kompenzační
opatření
Ochrana O&P a kompenzační
opatření
Ochrana obojživelníků
Ochrana obojživelníků a
možná kompenzační opatření
Ochrana obojživelníků na
stavbách
Ochrana obojživelníků na
stavbách
Ochrana obojživelníků na
stavbách
Herpetofauna ČR a její
praktická ochrana
Thajsko & Malajsie
Dočasné a trvalé bariéry,
budování tůní a mokřadů,
chyby
Ochrana obojživelníků a plazů,
příklady a chyby
Závěry ze dvou světových
kongresů
Vojenská technika ve službách
přírody aneb vliv netradičního
managementu na místní
batrachofaunu

