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Území zpřístupněné lidem
Z ornitologových rukou vylétl po-

slední drobný pěvec – sýkora mod-
řinka. ukázka kroužkování ptáků 
skončila. Vzápětí se naší skupiny ujal 
botanik a provedl nás po svahu su-
ché sveřepové louky, jejíž název je 
odvozen od dominující trávy – sve-
řepu vzpřímeného (Bromus erectus). 
dozvěděli jsme se, že louka, po níž 
procházíme, je chráněným územím, 
neboť zde na podzim rozkvétá vzác-
ný hořeček brvitý. momentálně však 
svah zdobily bílé hlavičky vysoké by-
liny jetele horského, fialové kvítky 
šalvěje luční a dekorativně vyhlížející 
travička třeslice prostřední. botanik 

nás seznámil i se dvěma českými or-
chidejemi: běžným bradáčkem vej-
čitým (Listera ovata) a o poznání 
vzácnější okroticí bílou (Cephalan-
thera damasonium). orchideje vy-
růstaly nedaleko sebe na kraji křo-
visek. avšak kdybychom na to nebyli 
upozorněni, zřejmě bychom tyto dvě 
rostliny do čeledi vstavačovitých (lat. 
Orchidaceae) nepřiřadili.

sotva jsme sestoupili ze svahu, 
čekal na nás ošetřovatel Záchran-
né stanice Jaroměř se svými nedo-
rostlými svěřenci: ochmýřeným ka-
lousem ušatým, ukřičenou mladou 
strakou a raritou, mládětem ořešní-
ka kropenatého. poté jsme se přesu-
nuli na bývalé vojenské cvičiště, které 
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Nedaleko Josefovské pevnosti u Jaroměře vzniká první soukromá ornitologická rezerva-
ce v České republice. Jedná se o zcela ojedinělý projekt, který si dal za úkol vytvořit vhodné 
podmínky pro návrat mokřadních druhů ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje 
a současně zachovat zemědělské obhospodařování luk.


Letecký pohled  

na ornitologický park  
Josefovské louky
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Ornitologický park 
Josefovské louky

je ke spokojenosti ochránců přírody 
dosud využíváno nadšenci vojenskou 
technikou. Většina zdejších druhů 
rostlin totiž potřebuje během roku 
„rozjezdit“, aby napřesrok opět pro-
spívaly.

když jsme překročili vodní kanál 
tvořící jižní hranici parku Josefovské 
louky, smrákalo se. nad hlavami nám 
přelétl netopýr a z vysokého travnaté-
ho porostu se začali chraplavě ozývat 
chřástalové. mlha, valící se v cárech 
nad podmáčenou krajinou, dodáva-
la místu pohádkové kouzlo. Zastavili 
jsme u tůně a za chvíli jsme měli mož-
nost zblízka si prohlédnout odchyce-
ného pavouka čelistnatku, vodomila 
či střevlíka zrnitého. dozvěděli jsme 
se o nich hodně zajímavého, a přeci 
na nás snad ještě zajímavější část pro-
gramu čekala.

Zatímco se ornitologové snažili 
za černočerné tmy pro nás odchytit 
chřástala či křepelku, odebrali jsme 
se na vyvýšené místo, kde nás již oče-
kával entomolog. utvořili jsme půl-
kruh kolem bílého plátna ozářeného 
rtuťovou výbojkou a poučeni, že vět-
šina našich motýlů (zhruba dvě třeti-
ny) létá právě v noci, jsme čekali, zda 
i nás nějaký poctí návštěvou. Vyjasni-
lo se a ochladilo, což nebyly pro mo-
týly ideální podmínky. přesto jsme 
se dočkali alespoň zubočárníka zele-
ného, osenice čekankové, štětconoše 
ořechového nebo bílého, černě tečko-
vaného přástevníka mátového. Zkuše-
né oko entomologovo je nepochopitel-
ně určovalo ještě dříve, než dosedli.

ačkoli chřástal ani křepelka ne-
byli dosud odchyceni, pár minut po 
půlnoci jsme se rozloučili s  pořa-
dateli noční veřejné exkurze na Jo-
sefovských loukách a nabití vědo-
mostmi i nevšedními zážitky jsme 
spokojeně odkráčeli vstříc posteli. 

  Okrotice bílá

  Mládě kalouse ušatého
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   Pěnice vlašská

   Sýkora modřinka
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ornitologové  i entomolog nadšeně 
pokračovali „v lovu“.

Zrod ornitologického parku

někdy kolem roku 1905 byl dokon-
čen závlahový systém nápustných, 
odvodňovacích a spojovacích kaná-
lů, který se táhne kolem řeky metuje 
od nového města po Jaroměř. nápust-
né kanály byly využívány v době su-
cha k vytvoření umělé povodně nebo 
k regulaci přirozených záplav. Voda, 
která se rozlila do luk, s sebou nesla 
velké množství bahna. bahno se usa-
dilo na loukách, poskytlo živiny trávě 
a tím pádem zvýšilo její produkci. od-
vodňovací kanály pak umožnily vodu 
z luk zase rychle odvést, neboť jinak 
by se celé území proměnilo v bažinu 
a zemědělské obhospodařování by ne-
bylo možné. po svedení vody, kdy se 
lokalita opět vysušila, se louky kosily 
nebo spásaly.

Ještě v 80. letech minulého století 
byl závlahový systém funkční. V obdo-
bí, kdy louky byly zaplaveny, zde orni-
tologové pozorovali bahňáky a racky, 
v době hnízdění začátkem července 
sem podle jejich záznamů přilétlo na 
osmdesát čápů bílých, byli zde pozo-
rováni čápi černí. V dalších letech se 
však závlahový systém přestal využí-
vat, ptáci ztratili potravní základnu 
a louky postupně osiřely.

nivních luk v česku ubývá. loka-
lity jsou natrvalo vysoušeny kvůli ze-
mědělské činnosti. nicméně Josefov-
ské louky díky závlahovému systému 
poskytují ideální podmínky jak pro 
luční ptáky a bahňáky, tak de facto 
i pro zemědělce. především z historie 
se ví, že takovéto společné „soužití“ 
možné je: zemědělství zde fungovalo 
a ptáci zde byli. a tak se zrodila myš-
lenka vybudovat první ornitologickou 

rezervaci v české republice. první kro-
ky k její realizaci byly učiněny roku 
2008. součástí projektu se stal ne-
jen návrat ptačích druhů, které na 
nivních loukách hnízdí, ale i zacho-
vání zemědělské činnosti. od samé-
ho počátku je oblast postupně zpří-
stupňována veřejnosti a během roku 
tady probíhají také pravidelné exkur-
ze a výukové programy pro školy.

infobox:

Možnosti, jak pomoci realizovat projekt Ptačího parku Josefov-
ské louky, informace o plánovaných akcích či aktuální zprávy 
přímo „z terénu“, vč. kompletního seznamu pozorovaných dru-
hů ptáků, najdete na www.josefovskelouky.cz

Čáp bílý
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Návraty
díky intenzivnímu monitoringu 

je jasné, že se na Josefovské louky po 
mnoha letech opět vrací život a pta-
čích druhů nadále utěšeně přibývá. 
bylo jich zde již napočítáno úctyhod-
ných 145. některé druhy se zdrží jen 
krátce, jiné využívají louky jako ce-
loroční stanoviště (např. volavka po-
pelavá).

prvním velkým činem v rezervaci 
bylo vybudování hnízdní podložky 
pro čápa bílého. bylo také vyhloube-
no 18 tůní, které přirozeně zarost-
ly rákosem a staly se útočištěm pro 
obojživelníky. díky nim byla popu-
lace obojživelníků doslova obnovena. 
před vyhloubením tůní totiž prak-
ticky žáby na loukách nebyly. dnes 
jsou takřka na každém kroku. nejvý-
znamnějším druhem, který se na lou-
kách objevil, je však bezesporu kritic-
ky ohrožený čolek velký.

standardní živou složku jezírek 
tvoří především dravé larvy jepic, vá-
žek a potápníci. Jejich zásluhou se zde 
nemohou přemnožit komáři.

ptáci se na zavodňované ploše 
začali objevovat automaticky. mezi 
dnešní nejběžnější obyvatele Josefov-
ských luk patří pěnice hnědokřídlá, 
cvrčilka zelená nebo rákosník zpěv-
ný. Ze zajímavějších druhů zde pra-
videlně hnízdí např. slavík obecný. 
V současnosti Josefovské louky hos-
tí několik kusů kriticky ohrožené-
ho chřástala polního. ojediněle niv-
ní louky využívá i moudivláček lužní. 
několikrát zde byly pozorovány beka-
siny otavní a slučky malé a v rákosině 
u břehu staré metuje byl odchycen 
i slavík modráček.

nedlouho po posekání části luč-
ních porostů byly při sběru potravy 
vyplašeny i kolihy velké a kolihy malé, 
vícekrát byli ornitology spatřeni vo-
douši rudonozí.

během zimních měsíců jsou na 
nezamrzlém toku staré metuje k za-
stižení, kromě běžných březňaček, 
morčáci velcí či přezimující potápky 
malé. V zimě roku 2012 byly na Jose-
fovských loukách viděny husy bělo-
čelé a husy velké a v hejnu hřivnáčů 
sbírajících na zemi potravu dva ho-
lubi doupňáci.

Za vzácné druhy ptáků může-
me jmenovat pozorování ohrožené-
ho chřástala kropenatého. Je kritic-
ky ohrožený v celé evropě. Z dravců 
můžeme zmínit například vzácného 
kalouse pustovku, orlovce říčního či 
sokola stěhovavého.

na břehu staré metuje byly také 
postaveny dva hnízdní kontejnery 
pro ledňáčky, kteří sice v lokalitě lé-
tali, ale na opevněných říčních bře-
zích nenacházeli vhodné podmínky 
ke hnízdění.

Kohoutek luční
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Trnitá cesta
u vstupu do ptačího parku, který 

dnes označuje návštěvnická tabule, je 
v plánu rekonstrukce vstupního ob-
jektu a výstavba stezky zakončené 
pozorovací věží, po parku pak vybu-
dování několika pozorovatelen, kte-
ré zajistí, aby se návštěvníci dostali 
do bezprostřední blízkosti ptáků, ale 
zároveň zůstali skrytí a neplašili je.

plánů a vizí, jak by měla rezer-
vace vypadat, je mnoho. Základním 
pilířem k vybudování parku je však 
jednoznačně vlastnictví pozemků. 
pozemky Josefovských luk patří vět-
šinou soukromým vlastníkům. lidé 
je zdědili. někdy má jeden pozemek 
majitelů hned několik. parcely jsou 
malé, často jen stovky nebo tisíce me-
trů čtverečních. hospodařící země-
dělci však běžně využívají velké plo-
chy, řádově desítky hektarů a více. 
pozemky k hospodaření si z valné 
části pronajímají. platí tedy, že vlast-
ník většinou nehospodaří a země-
dělec většinou obdělává pronajatou 
půdu.

česká společnost ornitologická 
(čso) tedy pozemky na Josefovských 
loukách vykupuje od vlastníků a zá-
roveň je pronajímá zemědělcům, pro-
tože louky zůstanou loukami jedině 
tehdy, když se na nich bude hospoda-
řit. dlouhodobě nekosená louka za-
roste křovím a časem se změní v les, 
což rozhodně není cílem budované 
rezervace.

Josefovské louky se rozkládají na 
ploše 76 ha. ornitologové tuto plo-
chu postupně vykupují. aktuálně je 
ve vlastnictví čso již 13,5 ha. pro-
středky na výkupy pozemků pocháze-
jí výhradně z darů členů čso a dalších 
příznivců Josefovských luk, protože 
peníze z grantů a dotací na výkupy 
pozemků využít nelze. Z těch se pla-
tí bagrování tůní, opravy závlahové-
ho systému či organizace programů 
pro školy. pomoci s výkupy dalších po-
zemků mohou všichni; za 1200 kč lze 
koupit 100 m2 (podrobnosti najdete 
na www.josefovskelouky.cz).

letitý sen ornitologů se začíná po-
malu plnit. cesta k jeho dosažení je 
však dlouhá a trnitá. 

Josefovské louky

Čejka chocholatá
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