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Realizace záchranného programu užovky stromové 

v hornohradském údolí 

Cíle 

Populace užovky stromové v údolí Ohře je mimořádně ohrožená a velmi zranitelná. Během 

posledních desetiletí zde byl zaznamenán výrazný úbytek počtu jedinců i zmenšení areálu. 

Ohrožujících faktorů je celá řada - změny biotopů, nedostatek líhnišť, zvýšený autoprovoz, 

nepůvodní predátoři. Tento projekt zahrnuje několik opatření pro udržení, stabilizaci a 

podporu této jedinečné izolované populace. Jedná se zejména o budování líhnišť a úkrytů pro 

plazy a péči o ovocné vysokokmeny ve starých sadech. 

Realizace  



1) Pravidelná údržba stávajících a zbudování nových líhnišť 

Projekt celkem předpokládá ošetření 3 stávajících líhnišť a zbudování 2 nových líhnišť pro 

užovku stromovou. V současné době již došlo k údržbě všech tří stávajících líhnišť a 

zbudování 2 líhnišť, z nichž jedno je zcela dokončeno a druhé je rozpracováno.  

2) Péče o zídky  

V rámci předkládaného projektu je plánováno čištění zídek na 3 lokalitách. Byly ošetřeny a od 

náletu vyčištěny zídky na všech 3 plánovaných lokalitách, a to 2 x v sezóně 2015.  

3) Budování úkrytů z rovnaného dřeva 

V rámci předkládaného projektu je plánováno zbudování 10 jednoduchých a pro hady 

atraktivních úkrytů z rovnaného dřeva, které zvyšují nabídku úkrytů i potravy. V současné 

době jsou dokončené 4 úkryty a další dva jsou rozpracované.  

4) Péče o ovocné stromy 

Staré ovocné stromy s dutinami mohou sloužit jako líhniště či úkryt užovky stromové. V 

rámci projektu je plánováno ošetření 681 ovocných stromů v okolí Horního hradu. Ošetřeno 

bylo 306 stromů.  

Výsledky 

• 2 nově zbudovaná líhniště pro užovku stromovou 

• 3 doplněná a opravená líhniště pro užovku stromovou 

• 3 ošetřené zídky pro užovku stromovou 

• 4 zbudované úkryty pro užovku stromovou (2 další rozpracovány) 

• 306 ošetřených ovocných stromů 


