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Mladý čolek přenesený přes silnici v lokalitě Trhový Štěpánov (foto: P. Vach).

Textilní výrobky – patchwork, šité panenky, 
výšivky – Šárka Roštíková, Chotýšany,

Ubytování u rotundy sv. Václava v Libouni – 
Jana Otradovcová, Libouň.

Aby mohl žadatel značku získat, musí jeho 
výrobek nebo zařízení splňovat předepsa-
ná kritéria. K nim patří zejména jasná vazba 
na region a jeho tradici, dále kvalita a ohled 
na životní prostředí. 

Další zájemci o udělení značky KRAJ BLA-
NICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®, ať už 
výrobci nebo poskytovatelé služeb, se mohou 
průběžně hlásit do dalšího kola certifikace, kte-
ré proběhne na podzim příštího roku.

Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regi-
onální produkt® uděluje od začátku roku 2012 
Český svaz ochránců přírody Vlašim, člen 
Asociace regionálních značek ve spolupráci 
s Posázavím o. p. s., Správou CHKO Blaník 
a dalšími organizacemi. 

Značku mohou získat výrobci nebo poskyto-
vatelé služeb z území MAS Posázaví.

Další informace včetně přehledu všech do-
sud certifikovaných produktů lze získat zde: 
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanic-
kych-rytiru.

Kateřina Červenková

Zprávy Ze Záchranné stanice pro živočichy 
 čsop vlaŠim

Jaro bylo v Záchranné stanici pro živočichy 
jako každý rok ve znamení ochrany obojživel-
níků při jarním tahu v místech křížení migrač-
ních tras s frekventovanými komunikacemi. 
Mobilní síťové zábrany jsme s pomocí studentů 
SZeŠ v Kostelci nad Orlicí a Benešově stavěli 
na osmi tradičních lokalitách. Na šesti z nich 

jsme ochranu žab a čolků realizovali dokonce 
již po desáté. 

Chladné počasí tentokrát dlouho setrvávalo, 
a tah tak proběhl o téměř měsíc později. O to 
byl ale kratší a intenzivnější. Celkem se po-
vedlo přenést 9129 obojživelníků. Z toho 8731 
ropuch obecných, 120 skokanů hnědých, 80 
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Před koly automobilů pomocí zábran chráníme především ropuchy obecné. Zde jedna 
z lokality Kačina (foto: J. Kalná).

Mládě lišky obecné, jehož matku srazilo auto (foto: P. Jakubův).
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kuněk, 29 blatnic a 169 čolků. Při sčítání počtů 
přenesených obojživelníků od roku 2004 se tak 
již blížíme číslu 70.000 zachráněných jedinců. 
Podrobnější přehled uvádí tabulka č. 2.

V léčebném areálu Záchranné stanice pro 
živočichy mezitím vy-
pukla sezóna mláďat. 
V únoru přijatý zajíček 
byl zdárně odchován 
a vypuštěn, dalších de- 
vět zajíčků bylo přijato 
záhy. Odchováváme 
dva osiřelé kalouse 
ušaté, liščího kluka, 
jehož mámu srazilo 
auto, první vypadnutá 
ptáčata a do obor jsme 
předali selátko prase-

te divokého a muflonče. Byla nám hlášena již 
i řada srnčat, ale většinu se jich daří díky včas-
né radě ponechávat v přírodě u matek. Proka-
zatelně osiřelá byla pouze dvě, která jsou nyní 
v naší péči.

Na konci března 
jsme mimo řady dal-
ších pacientů ošetřo-
vali jestřába lesního 
pořezaného od skla. 
Při lovu narazil do 
okna, které rozbil, a zů- 
stal uvězněný uvnitř 
bytu. Díky včasné re-
akci jeho nálezkyně 
se jej podařilo zachrá-
nit a nyní je již zpět 
na svobodě. Té si uží-

Mezi osiřelá mláďata patří také dvojice srnčat, o kterou nyní pečuje Záchranná stanice pro 
živočichy (foto: P. Jakubův).

Velmi děkujeme všem dobrovolníkům 
a pomocníkům: paní Gabrielové, paní 
Kalné, manželům Vondráškovým, panu 
Dobrému z Hnutí DuHa, panu Jakubu 
Halašovi z Muzea Říčany, panu Cinkovi, 
panu Bližňákovi, panu Končickému, panu 
Holoubkovi, panu Bohuňkovi, panu Voslá-
řovi a oÚ Horka II, kteří nám již řadu let po-
máhají s realizací projektu ochrany obojži-
velníků. Poctivě denně kontrolují zábrany 
a zachycené obojživelníky přenáší.
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vá také jezevec lesní, kterého jsme vyprošťo-
vali z nezabezpečené drenážní skruže. Do pří-
rody se naopak nevrátí želva nádherná. Tu 
jsme našli u rybníka nedaleko Vlašimi. Jedná 
se o invazní druh pocházející ze Severní Ame-
riky, který v naší přírodě škodí obojživelníkům 
a plaší vodní ptáky při hnízdění. Želvy nádher-
né se do přírody dostávají nejčastěji z rukou je-
jich chovatelů. Jsou schopné přežít zimu, a tak 
jejich nálezy v rybnících a mokřinách jsou stále 
častější. Byly u nich již zaznamenány i pokusy 
o stavbu hnízda a je vysoce pravděpodobné, 
že se zde brzy dokážou i množit. Zatím však 

bohužel jejich šíření lze bránit pouze jen po-
mocí osvěty veřejnosti a důsledným nahlašo-
váním v přírodě nalezených jedinců, aby se 
zmapoval jejich výskyt.

Od března je také již druhým rokem otevřena 
expoziční část Záchranné stanice pro živoči-
chy paraZOO. Kromě škol ji navštěvují četní 
turisté a rodiny s dětmi. Dne 1. května jsme za-
znamenali díky Májovým slavnostem návštěv-
nický rekord. V jeden den zoo prošlo více než 
800 návštěvníků. Do paraZOO jste vítáni i Vy.

Michala Musilová

Tabulka č. 2: 
Přehled zachráněných obojživelníků z jednotlivých lokalit za dobu realizace výstavby 
mobilních síťových zábran ČSOP Vlašim.

rok

lokalita

celkemTrhový 
Štěpánov Šternov Horka 

u Zruče Kačina Tehov
Propast 
u Stříbrné 
Skalice

Hruškov 
u Stříbrné 
Skalice

Mokrá 
Lhota

2004 1 502 1 456 1 021 2 398 393 nesled. nesled. nesled. 6 770

2005 2 012 1 599 1 137 2 254 738 nesled. nesled. nesled. 7 740

2006 1 166 1 804 558 73 336 nesled. nesled. nesled. 3 937

2007 1 043 1 565 467 515 330 260 350 nesled. 4 530

2008 2 150 940 636 1 989 208 653 469 nesled. 7 045

2009 2 880 706 473 2 120 758 525 630 nesled. 8 092

2010 2 454 1 142 534 850 557 432 1 024 nesled. 6 993

2011 3 504 1 433 390 1 114 569 626 1 843 287 9 766

2012 1 599 865 605 1 127 123 316 878 240 5 753

2013 1 401 686 592 3 470 389 130 1 924 537 9 129

celkem 19 711 12 196 6 413 15 910 4 401 2 942 7 118 1 064 69 755




