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Valíme dál… 

Skončila nám hektická doba psaní projektů a začala hektická doba prací v terénu, kdy 

jsme se vrhli do realizace všeho, na co se nám podařilo získat alespoň nějakou korunu. 

Tradičně se s vypětím všech sil snažíme zachránit, co se dá...  

 

Zajímavá fotogalerie, kterou byste měli určitě vidět 
Konečně jsme našli čas z tisíců fotek vybrat několik nejzajímavějších z posledních dvou let a 

umístit je na web, abyste si je mohli prohlédnout. Najděte si chvilku a projděte si je – několik 

fotek s krátkými popisky obvykle vydá za tisíce slov. 

 

 
 

 
Další naše původně bláznivá vize se stala realitou!  

Před pár dny jsme spustili pastvu v Praze, v rámci našeho projektu Pražská pastvina. Můžete 

se podívat na pár snímků. Ekologicky šetrným způsobem se snažíme zachránit zdejší unikátní 

území, kde aktuálně vymírají mimo jiné velmi vzácní motýli.  
 

 
 

http://jarojaromer.rajce.idnes.cz/Vyber_toho_nejlepsiho_jak_skupina_JARO_pomahala_prirode_v_roce_2015_-_2016/
http://jarojaromer.rajce.idnes.cz/Vyber_toho_nejlepsiho_jak_skupina_JARO_pomahala_prirode_v_roce_2015_-_2016/
http://www.prazskapastvina.cz/
http://jarojaromer.rajce.idnes.cz/A_je_to_tady_-_spoustime_pastvu_v_Praze/


Oblast naší ochranářské působnosti nadále roste všemi směry 
Stejně tak se snažíme zachránit i další 

úchvatná místa, která mají mimořádný 

význam pro mnoho vzácných živočichů a 

rostlin. Před pár týdny jsme se poprvé 

prosekali z Jaroměře až do Českého 

středohoří na svahy zdejších úchvatných 

sopek, ale i do srdce Českého krasu  

- Národní přírodní rezervace Karlštejn v 

Motýlím království Svatojánská údolí.  
 

Za obojím stojí naše snaha o záchranu 

jednoho z nejohroženějších 

středoevropských motýlů – okáče skalního. 

Zároveň i nadále připravujeme velký mezinárodní projekt na jeho záchranu od Rakouska a 

Slovenska až po Německo. Pochopitelně je ale tento motýl jen 

pověstnou třešinkou na dortu, protože odpovídající odbornou 

péči o tento mimořádně citlivý druh zachráníme před 

vymřením i spousty dalších živočichů a rostlin.  

 

Zatím držíme nad vodou i většinu ostatních lokalit v naší 

dosavadní péči, na kterých žijí tisíce jedinců ptáků i savců, 

desetitisíce žab, ještěrek, slepýšů i užovek a nepočítaně 

motýlů, vážek, brouků, orchidejí, masožravek i další žoužele. 

Po odmlce jsme začali pomáhat znovu i na Slovensku. Za pár 

dní se prosečeme i přímo do Bratislavy na ikonickou a 

věhlasnou Devínskou Kobylu, kam bychom se rádi alespoň 

výhledově také pokusili navrátit zde vyhubeného okáče 

skalního.  

 

 

Skvělá sezóna v Ptačím parku Josefovské louky 
Naši kolegové z České společnosti ornitologické mohou oslavovat a my s nimi. Bohatě totiž 

sklízíme ovoce z předchozích let mravenčí práce v Ptačím parku Josefovské louky. Díky 

tomu, že se zde kromě nás do práce pustili navrátivší se bobři, byly letos louky nebývale 

zatopené a ptáci na to zareagovaly přímo ukázkovým způsobem! Prokázaná hnízdění čejek 

chocholatých (to je pták, kterého máme ve znaku - jeho početnost poklesla za posledních 

několik desetiletí o více jak 90%) i nebeských koz - bekasin otavních. Do toho tam s 

největší pravděpodobností letos hnízdí i 

chřástali vodní a  kropenatí a možná 

dokonce i kriticky ohrožení chřástali malí! 
K tomu tam brouzdají divoké husy, oba druhy 

čírek i čápů a celá řada dalších druhů. Během 

tahu se zde vydatně krmily snad všechny 

druhy mokřadních ptáků, na které si jen 

lze vzpomenou - jespáci, vodouši, slučky, 

bekasiny, jeřábi, čápi, volavky, racci, různé 

kachny a dokonce i kriticky ohrožené 

kolihy a  břehouš černoocasý. Zkrátka ptačí 

park letošní jaro opravdu dělal čest svému 

jménu.   

 

http://jarojaromer.rajce.idnes.cz/Zachrana_okace_skalniho/
http://jarojaromer.rajce.idnes.cz/Zachrana_okace_skalniho/
http://www.josefovskelouky.cz/


A také by se mohl jmenovat "žabí park". Vloni se do něj nastěhovaly ropuchy zelené a jejich 

početnost letos vzrostla. Před pár dny jsme zde  k naší velké radosti  zjistili kuňkat přímo 

v centrální části parku zcela nově i převzácné žáby kuňky ohnivé. Rosničky čekáme každou 

chvíli, ale zatím si dávají na čas a těšíme se, zda se objeví v dalších letech. Před pár dny zde 

pracovníci východočeského muzea našli dokonce i vzácné vážku - šídlo luční. Ke všemu zde 

zadržujeme opravdu velké množství vody, která v přírodě čím dál víc chybí. Zkrátka 

začíná to být opravdu paráda.  

 

 
 

 

Zavítejte mezi nás v rámci firemního dobrovolnictví! 

Zasíláme Vám aktualizovaný přehled akcí, do kterých je možné se zapojit v rámci firemního 

dobrovolnictví. Víte, že se firmám firemní dobrovolnictví zatraceně vyplatí a mohlo by proto 

být super i pro firmu, ve které pracujete? 
 

 
  

 
 

http://www.jarojaromer.cz/nabidka-pro-firemni-dobrovolniky/


Zvelebujeme podmínky pro naše zvířecí pacienty 
 

Konečně jsme zase trochu pohnuli i s dalším rozvojem na naší záchranné stanici, která 

aktuálně přetéká zvířecími pacienty. Vybudovali jsme zde "Vodní svět", kompletně 

zrekonstruovaly výběhy pro kopytníky a opravujeme další ubikace. Zahnízdili nám 

handicapovaní čápi, kteří u nás aktuálně odchovávají svá mláďata (přijeďte se podívat). 

Fotografie některých aktuálních pacientů včetně zatím zdárně se vyvíjejících čápů zde. 

 

                               
 
 

Klády pod nohy ze strany politiků  

Jako by nestačilo, že už takhle nevíme, co máme hasit dříve. Místo podpory z vyšších míst 

jsou nám neustále stavěny do cesty další nové překážky. Pomáhali jsme proto lobovat u 

našich poslanců za záchranu našich národních parků (což se nakonec povedlo), před pár 

dny i u našich senátorů. To proto, aby ponechali obyčejným lidem možnost vyjadřovat se k 

záměrům na různé likvidační stavební projekty.  Více v článku z pera našeho předsedy 

nebo Nejsme ekoteroristé. Bohužel se nám to ale těsně nepovedlo a to o pouhých pět hlasů! 

Podívejte se, koho tedy příště nevolit. Opět se přesvědčujeme o tom, jak velmi důležité je ve 

volbách vybírat nejvhodnější politiky i politické strany. Máme poslední šanci to zachránit 

ještě u poslanců v poslanecké sněmovně tím, že potopí celou nedobrou novelu stavebního 

zákona. Oslovme své poslance s tímto požadavkem. 

 

 
 

 

http://www.jarojaromer.cz/pozoruhodne-zivotni-pribehy-zvirecich-pacientu-zachranne-stanice-jaro-jaromer/
http://denikreferendum.cz/clanek/25401-znicit-prirodu-snadno-a-rychle
https://csopcz.wixsite.com/nejsmeekoteroriste
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologicke-organizace-vratit-prava-lidem-budou-muset-poslanci


 

Postupně obnovujeme další a další nové mokřady či budujeme nové.  
Více ve fotogalerii. 

 
 

Vytvořili jsme fotopříběh o naší organizaci i o ochraně Plachty 
v Hradci Králové 
 

 
Orel Matěj stále žije a poznává krásy moří i severního Německa  

Mořský orel Matěj, kterého jsme vloni úspěšně navrátili do volné přírody, dělá čest svému 

jménu a navštívil již jak Severní, tak Baltské moře. Jeho „emigraci“ z přehrady Rozkoš, 

kde jsme jej vypouštěli, až do dalekého severního Německa, kde putuje doposud, si můžete 

prohlédnout přímo v mapě. Díky zanášení jeho pozice přímo na web lehce zjistíte na metry 

přesně, kde se před pár dny naposledy zdržoval. Tak na to jukněte, je to velmi zajímavé. ;)  

 

 
Foto: Tomáš Bělka 

 

Toliko alespoň velmi nahrubo o tom co se nám zatím jakž takž daří.  

Bohužel se nám také ale v něčem zatraceně nedaří... 

http://jarojaromer.rajce.idnes.cz/Obnovujeme_mokrady_-_rukama%2C_rycem_a_lopatou%2C_pres_bagr%2C_traktor_i_tank%2C_nyni_koncime_buldozerem/
http://www.jarojaromer.cz/predstaveni-organizace/
http://www.jarojaromer.cz/pp-na-plachte/
http://www.jarojaromer.cz/fotogalerie/
http://www.birdtelemetry.cz/mapa-sledovani/?druh=orel-morsky&jedinec=matej


 

 
Tři hodiny práce, tři měsíce servis… 
Naše prastará těžká technika na obnovu mokřadů (ale bohužel i ta novější lehká na údržbu 

motýlích strání a orchidejových luk) nám bohužel až příliš často vypovídá službu. Jako by 

pořekadlo o tom, že starého psa novým kouskům nenaučíš, platilo i v tomto případě. Stroje, 

které celý svůj předchozí život hlavně odvodňovaly naší krajinu, se nyní sveřepě brání tomu, 

aby ji opět zavodňovaly. Z ochranářů se proto čím dál více měníme na opraváře a chybí nám 

pak čas na tu podstatně důležitější práci. Hledáme proto kutilské dobrovolníky – optimálně 

důchodce, kteří rádi opravují všemožnou techniku, ale i různé ruční nářadí (hrábě, vidle, 

lopaty,…). Prosím poptejte se doma a dejte nám vědět.  

 

 
 

 
Státní ochrana přírody ne vždy pomáhá, ale přesně naopak 
Místo toho, aby nám státní ochrana přírody pomáhala se záchranou nejvzácnějších živočichů 

a rostlin ve střední Evropě, tak nám to mnohdy spíše komplikuje, pokud nám vyloženě nehází 

klády pod nohy. Máme čím dál intenzivnější pocit, že tuzemská státní ochrana přírody je 

snad v čím dál horším rozkladu. Bohužel na Slovensku, v Polsku, Rakousku a dokonce i 

Německu (!!!) je to snad paradoxně ještě horší! Čest výjimkám ve všech státech. Alespoň 

že soustava celoevropsky chráněných území Natura 2000 funguje zatím jakž takž jak má, 

byť i zde jsou pochopitelně obří mezery a velké vymírání živočichů i rostlin se bohužel týká i 

nejvyhlášenějších středoevropských rezervací.  

Proto připravujeme projekt na odpovídající proškolení pracovníků státní ochrany přírody. 

Více zde.  

 

 

Hrozící malér nakonec  
 

Koalici proti palmovému oleji, kterou jsme spoluzakládali se zatím vůbec, ale opravdu 

vůbec nedaří shánět prostředky na pokračování mimořádně důležité antipalmařské kampaně 

a to jak u nás, tak v zahraničí. Čest výjimkám - zejména firmě Semix, Naturinka, Zemanka 

a několika „drobným“ dárcům. A bohužel se nám příliš nedaří shánět prostředky ani na 

unikátní projekt na záchranu cca 450 km tropického deštného pralesa Zátoky nosatých opic.  

http://www.pomahamprirode.cz/wc-vyzva/
http://zatokanosatychopic.cz/


 

Naši kolegové z vedení české koalice opakovaně oslovovali všech více jak 20 tisíc fanoušků 

na celé řadě sociálních sítí v ČR. Naši zahraniční kolegové i své fanoušky na Slovensku, 

Polsku,... a bohužel vše skoro bez odezvy. Naprostou většinu prostředků proto po 

stovkách a tisícikorunách získávají oba tyto skvělé projekty zejména od našich přátel a 

příznivců z celé ochranářské skupiny JARO. Děkujeme tímto Vám všem, kteří 

pomáháte! Bez této podpory by se už asi oba projekty definitivně zastavili a to by byla 

obrovská škoda. Potřebujeme však ještě akutně sehnat alespoň 50 tisíc korun, abychom 

zajistili přežití obou projektů do doby, kdy nám snad začnou výrazněji pomáhat 

rozjednaní partneři (zejména firma Econea,  a snad i Patagonia) a dokud se nám nepodaří 

sehnat podporu ze zahraničí i díky rozvoji šetrné ekoturistiky.  

 

Pokud se nestane nějaký zázrak, budou muset být obě kampaně už brzo pozastaveny. Což je 

hrozné, když si uvědomíme, že den za dnem mizí další a další kilometry čtverečný 

deštných pralesů. Potřebujeme teď kampaň ještě více rozjet, nikoli ji utlumovat! Je 

s podivem, že na kdejakou hloupost se vyhazuje spousta peněz a na záchranu div ne poloviny 

zeleného srdce planety se nám nedaří sehnat skoro nic!  

 

Proto se na Vás tentokráte obracíme s prosbou o podporu přímo pro ochranu delfínů, 

orangutanů, mořských krav, levhartů a medvědů a mnoha a mnoha dalších druhů v 

tropech. Prosíme zejména ty, kteří se zatím nijak aktivně nepodíleli na ochraně přírody, aby 

nám pomohli. Ať už jako dobrovolníci, nebo alespoň finančně. Případně alespoň tím, že 

budou šířit informace o svízelné situaci s pokračováním mimořádně dobrých projektů na 

ochranu tropů. Více na www.ZatokaNosatychOpic.cz, www.StopPalmovemuOleji.cz + ještě 

pošleme podrobnější informace cca do 14 dní. 

 

 

 

 

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

toho vážíme. 

 

 

 

 

http://www.zatokanosatychopic.cz/
http://www.stoppalmovemuoleji.cz/

