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Vypustili jsme čápata  
Pár hendikepovaných čápů bílých na naší záchranné stanici úspěšně vychoval tři mláďata, 

která jsme později k naší velké radosti vypustili do volné přírody. A to na  louky kolem řeky 

Metuje, kde mají dostatek potravy i šanci potkat příbuzné. Jeden z čapíků si život v přírodě 

dlouho neužil, druhý den jsme jej nalezli uhynulého pod sloupem vysokého napětí. Ve 

spolupráci s energetiky proto nyní řešíme zabezpečení této linky elektrického vedení, aby se 

to příště již neopakovalo. Další dva byli opakovaně pozorováni v okolí Jaroměře, snad se 

jim podaří vyhnout všem nástrahám civilizace a třeba v budoucnu u nás zahnízdí. Jsou 

označeni odečítacími kroužky: CA 772, CA 773. Kdyby se Vám podařilo jejich čísla odečíst, 

budeme rádi za každou informaci.  

 

 
 

 

Netopýří noc 
V pátek 1. 9. proběhla Noc netopýrů v Josefově pořádaná Českou společností 

ornitologickou v rámci akcí pro veřejnost Ptačího parku Josefovské louky, kde byla 

prezentována i problematika palmového oleje a ohrožení vzácných druhů tropických 

netopýrů produkcí PO. 

 
 

http://www.cso.cz/
http://www.cso.cz/
http://www.cso.cz/index.php?Search=josefovsk%E9+louky
http://stoppalmovemuoleji.cz/


Stal se zázrak  
V minulých aktualitách jste se mohli dočíst, že jsme se prosekali až do Českého středohoří, 

kde na poslední lokalitě v ČR a na jedné z posledních ve střední Evropě visí na vlásku osud 

kriticky ohroženého motýla – okáče skalního.  

 

Miloši Andresovi se podařilo zvládnout 

náročný záchranný chov v zajetí, ze 

kterého poslední roky několik tisíc vajíček 

ročně umísťujeme na Dlouhou horu, 

kde okáči létali ještě před pár lety. Zcela 

zásadní je ale vyřešit důvody, proč druh 

vymizel a následně vyřešit problémy, 

které byly způsobeny snížením početnosti 

populace na kritickou mez. Proto jsme 

letos nakonec přistoupili i k péči o 

stanoviště tohoto motýla přímo v srdci 

jeho výskytu.  

Nejeden přední odborník tuto populaci už dávno „pohřbil za živa“ s tím, že už nemá 

smysl se snažit o jeho záchranu, protože kolaps je nevyhnutelný. I když jsme jim museli 

dát za pravdu, přesto jsme se nechtěli smířit s tím, že se o jeho záchranu ani nepokusíme 

a doufali, že se třeba nakonec přece jen stane zázrak. A on se asi fakt stal… 

 

Díky několikaleté snaze státní i nestátní 

ochrany přírody se nakonec podařilo odvrátit 

nezvratné. Na základě letošního podrobného 

monitoringu, se počet označených kusů 

pohybuje už přes 300 ex.! To, že se 

početnost zvedá je vidět přímo v terénu 

pouhým okem, kdy okáči létají na místech, 

kde je už léta nikdo neviděl! Vzorně kladou 

na plochy, které jsme jim v letošním roce 

připravili. Pokud vše dobře půjde, mohla by 

od letošního roku jít i nadále početnost prudce 

nahoru, což je jediná šance jak tohoto motýla 

zachránit.  

Děkujeme všem, kteří nám se záchrannou tohoto druhu pomáháte! A díky i těm, kteří se 

ještě chcete zapojit – ať už jako dobrovolníci (potřebujeme pomoci s monitoringem i 

aktivní ochranou jak v ČR, tak i v Rakousku, Německu a Slovensku), nebo alespoň jako 

dárci či sponzoři.  

 

 

Přes Bratislavu až do Rakouska 
Oblast „Velkého Jaroměřska“ se nadále zvětšuje. Už řadu let pomáháme s ochranou 

přírody nejen v České republice, ale i za hranicemi našeho státu – konkrétně zejména v oblasti 

Bielych Karpat a Pováží na Slovensku. Před pár týdny jsme se spolu s kolegy z naší 

olomoucké pobočky ČSOP Arion dostali až do Bratislavy, kde jsme pomáhali s aktivní 

ochranou jedné z nejikoničtějších slovenských lokalit – Devínské kobyly. Zde je naším snem 

http://www.jarojaromer.cz/aktuality-jaro-cerven-2017/
http://jarojaromer.rajce.idnes.cz/Zachrana_okace_skalniho/
http://www.jarojaromer.cz/spolek/dlouha-hora/
http://www.jarojaromer.cz/spolek/zalostina/


navrátit některé zde vyhubené druhy motýlů. Naše cíle jsou však vždy smělejší, než si většina 

lidí dokáže představit. Proto jsme už překročili Dunaj a tím rozšířili oblast naší působnosti v 

Dolním Rakousku, kde již druhým rokem mapujeme cenné přírodní lokality a podílíme se na 

plánování jejich co nejlepší ochrany. V letošním roce jsme už začali pomáhat i přímo v 

Rakousku a máme za sebou první hektar zásahů na podporu nejohroženějších 

dolnorakouských druhů motýlů. A jsme zvědaví, kde se to jednou zastaví, neboť čím dál 

intenzivněji začínáme mapovat i Balkánské země a jejich úchvatnou a dnes bohužel také 

mimořádně ohroženou přírodu. Podívejte se také na fotogalerii z našeho dalšího historického 

milníku. 

 
 

Koně na Plachtě?  
Unikátní přírodní památku Na Plachtě, 

právě připravujeme na "zlatý grál". Snad 

už není daleko doba, kdy se zde budou 

prohánět "divocí koně" a časem možná 

zubři. Nelenili jsme a pustili se do 

přípravných prací, jako je instalace 

dřevěných kůlů, ze kterých časem 

postavíme ohradník pro první divoké 

koně ve východních Čechách.  

S přípravnými pracemi nám pomáhali i 

zaměstnanci firmy Vodafone. Moc 

děkujeme a těšíme se, že vše dobře 

dopadne!  
Podívejte se také na fotografie z příprav i na náš fotopříběh.  

 

 

http://jarojaromer.rajce.idnes.cz/Ochrana_prirody_nezna_hranice_-_prosekali_jsme_se_pres_Bratislavu_az_do_Rakouska/
http://jarojaromer.rajce.idnes.cz/Plachta_19._9._2017/
http://www.jarojaromer.cz/podari-se-naplnit-sen-nekolika-generaci-ochranaru/


Na co se můžete těšit  
- Srdečně Vás zveme na Ptačí festival, který se koná 7. 10. od 8 hodin u rybníka na Starém 

Plese. 

- O týden později, tedy 14. 10., se koná tradiční Podzimní brigáda na Plachtě v 9:00 na 

hrázi rybníka Plachta.  

- Termín vypouštění koní na Plachtě Vám upřesníme později. 

- V sobotu 4. 11. zazimujeme Josefovské louky. Akce začíná v 9:00 ve vstupním areálu 

ptačího parku.  

- Víkendovka na Slovensku 10. - 12.11. s názvem Apollo 11 na pomoc jasoni červenookému 

na Vršatci. Více informací zde. 

- Zveme Vás také na tradiční Vánoce pro zvířátka, které se uskuteční v sobotu 16. 12.  

 

 

 

 

Děkujeme, že jste dočetli až sem a že jste i nadále s námi! Velmi si 

toho vážíme. 

 

 

 

 
 
 

http://www.jarojaromer.cz/ptaci-festival/
http://www.jarojaromer.cz/event/podzimni-brigada-na-plachte/
http://www.jarojaromer.cz/event/zazimovani-josefovskych-luk/
http://preprirodu.sk/

