
Další žabí sezóna začne co nevidět - zapojte se 

Jako každý rok bude i letos měsíc březen a polovina dubna ve znamení činností na ochranu naší 

pravděpodobně nejzranitelnější skupiny fauny. Na stránkách Kompostu se touto dobou pravidelně 

objevují pozvánky na jednotlivé akce, prosby o výpomoc a následně pak výsledky záchranných 

přenosů obojživelníků. Jelikož doba je rychlá, nabízím namísto každoročně se opakujících reálií 

rovnou souhrn možností, jak se může každý z vás v rámci možností zapojit. 

Výstavba migračních bariér u Velkého Vepřského rybníka - Již poněkolikáté vyrazíme pomoci malé 

skupince dobrovolníků v zajištění kolizního úseku mezi Netolicemi a Bavorovem (zde). Akce se 

uskuteční v neděli 5. 3. od 13 hodin. V případě zájmu o účast nebo spolujízdu ze Strakonic se nám 

ozvěte na posta@csop-strakonice.net. Pokud by pro vás byla lokalita rozumně dostupná, místním by 

se naléhavě hodila výpomoc při pravidelných přenosech po započetí žabí migrace zhruba od poloviny 

března. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie; při samotných přenosech je vhodný doprovod 

dětí dospělými. 

Výstavba migračních bariér na Volyňské u Strakonic - Tradiční zajištění kolizního úseku pod Vlčinami 

(zde) proběhne následující víkend, v sobotu 11. 3. také od 13 hodin. Na místě pomůžete nejen svou 

účastí, ale případně i nabídkou odvozu materiálu a osob na místo. Akce je vhodná pro všechny 

věkové kategorie. V případě zájmu o účast se nám prosím ozvěte na posta@csop-strakonice.net. 

Účast na žabích hlídkách u Strakonic - Po započetí tahu (v závislosti na počasí zhruba od poloviny 

března) budeme opět organizovat pravidelné žabí hlídky na dvou lokalitách v blízkosti Strakonic - na 

Volyňské (viz výše) a na Nebřehovické silnici (zde). Rozvrhy hlídek budou dávány dohromady dle 

množství zapojených dobrovolníků a jejich časových možností. Vítáme jednorázovou, nepravidelnou i 

pravidelnou výpomoc. Časová náročnost - 1-2 hodiny kolem soumraku. Novým zájemcům 

poskytneme všechny potřebné informace a na místo poprvé vyrazíme s nimi. Akce je vhodná pro 

všechny věkové kategorie; je vhodný doprovod dětí dospělými. V případě zájmu o účast se nám 

prosím ozvěte na posta@csop-strakonice.net. 

Svépomocné zajištění jiné lokality nebo nouzové přenosy na jiném kolizním úseku - Pokud víte o 

místě poblíž vašeho bydliště, kde dochází na jaře k přejíždění obojživelníků na silnici, kontaktujte nás 

na posta@csop-strakonice.net nebo 721 658 244. Společně s vámi můžeme zkusit rozmyslet, co by se 

dalo dělat. Na místě se dají zřídit provizorní zábrany, případně alespoň v rámci možností zajistit 

přenosy zvířat přes komunikaci. Do podobných aktivit je vhodné zapojit místní obyvatele, kteří se na 

místě vystřídají, a nebude nutné sem dojíždět z větší dálky. Nabízíme teoretickou konzultaci i 

praktickou a materiální výpomoc.   

Akce na záchranu obojživelníků na Šumavě - Vimperská základní organizace ČSOP organizuje 

podobným stylem záchranné práce na třech lokalitách - u Šumavských Hoštic, ve Volarech a u 

Chlumského rybníka. Pokud to tam máte blíž, spojte se s nimi: info@csopsumava.cz.  

Vytváření náhradních rozmnožovacích biotopů - Pokud disponujete vlastním pozemkem a uvažovali 

jste, že by byl vhodný pro zbudování nového mokřadního biotopu (tůně) pro rozmnožování 

obojživelníků, ozvěte se nám na posta@csop-strakonice.net. Rádi s vámi tento záměr probereme, 

případně vám pomůžeme s jeho realizací.  
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Výzva pro řidiče - V období po započetí tahu (2-3 týdny zhruba od poloviny března) buďte prosím na 
silnicích ostražití. Pokud je to alespoň trochu možné, odložte své cesty okolo soumraku a cca 2 hodiny 
po něm na jinou denní dobu. Nejkritičtější jsou v tomto ohledu teplé a deštivé večery. V případě, že 
na silnicích zaregistrujete větší množství táhnoucích obojživelníků nebo jejich kadávery (mrtvolky), 
zašlete nám prosím lokaci s nějakou bližší informací na posta@csop-strakonice.net.           -jj-  
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