
  

 

ZPRÁVA 12 : 8.6.2014 

Čolci. 

 

Pokud chcete vidět čolky v naší lesní tůňce, pojďte s námi. Zapomeňte ovšem na to, že až 

k místu dojedete autem. Na cestě jsou vyježděné hluboké koleje, po deštích vždy plné vody 

a bláta, podemleté okraje a hrozí reálné nebezpečí, že se propadnete do hluboké škarpy. 

Ani v těchto vedrech bláto zcela nevyschlo, jde přece o mokřadní lokalitu. Věříme, že cesta 

bude opravena. 

 

Čolci obecní se odedávna ubránili obrovskému množství různých nepřátel, např. velkému hmyzu 

(larvy vážek a potápníci), rybám, žábám, hadům, rejskům, krysám, ježkům, kunám a dokonce i 

divokým prasatům. Teprve v důsledku ničení nebo chemického zamoření mnoha malých vodních 

nádrží dochází k tomu, že na mnoha místech vymizeli. Dnes žijí mnohé populace čolka 

obecného navzájem izolovaně a nenacházejí žádnou náhradní vodu, když je jejich pradávné 

místo rozmnožování zasypáno nebo využito jako smetiště. Tím je vyloučeno jejich 

rozmnožování. Pomozme jim ! 

 



Opravdu si po dešti nevyberete. Uprostřed řídké blátíčko, u stran …. že by další tůně ? 

Toto je stav cesty po deštích před týdnem. Bez gumovek se k tůni jít nedalo. 

 
Pohled na jednu stranu - „ Zátiší “ s rourou.  

 
 



A hle – past na mamuty !  Ale co, jde se dál. 

 

 

Totéž o kus dál na druhé straně. 

 



Už tam budeme.  

 
Jdeme hledat čolky, což není ve zkalené vodě rybníčku snadné. Chce to trpělivost. JSOU 

TU ! 

 

 



A další ! 

 

 

Obvykle jsou po dvojicích. Těch dvojic je tu několik . Určitě je to velký důvod k radosti.  

 



Toto je stejný pár jako na předešlém snímku. 

 

 

Další dvojice ! Opravdu ! 

 



Také u druhého břehu tůňky. Jsme nadšeni !  Naše práce nebyla zbytečná. 

 

 

Dobře jsou vidět, když se jdou na povrch nadechnout. 

 



Nádech: 

 

I zde jsou velké larvy potápníků : 

 

Tak co ? Stálo to za tu blátivou cestu ? Nám určitě.                               J.Hepová-MiSFN                                                                                                                              


