
  

05 – 29.3.2015  Už druhá sezona je pro obojživelníky v Lomanech 

tragická. 

V loňském jaru jsme s několika dobrovolníky 3 dny přenášeli z bahna vypuštěného 

lomanského rybníka několik stovek žabích (ropuších) amplexů do našich tůní. Mnoho jich 

zahynulo v pasti rozbitého stavidla, kam je odnesl proud jediné vodní stružky a odkud se 

žáby nemohly dostat ven. Děsivý byl pohled na množství nafouklých žabích těl!  Doufali 

jsme, že rybník bude vyčištěn a zprovozněn do sezony další, letošní. Nic takového se 

ovšem nestalo, a tak už druhá sezona bude pro obojživelníky tragická. Zajímá to někoho? 

Kdo je vlastníkem? Nepodařilo se nám to zjistit, a tím pádem ani záměr vlastníka. 

 

 



Jediný močálek uprostřed rybníka nic nezachrání. 

 

Opět tato nebezpečná stružka k žabí pasti? Bude to jako v loňském roce, možná horší. 

 



 

A takový to byl celá léta nádherný rybník!  

 



Chápu, že i rybníky je nutné udržovat, čistit, opečovávat, ale při každém takovém zásahu 

je nutné řešit i to, co s tím souvisí. To je v tomto případě trvalé každoroční rozmnožování 

obojživelníků v rybníku. NIKDO z těch, co rozhodli, nepomohl s přenášením žab a ani se o 

jejich osud nezajímal. Jsou to jenom žáby. Kolik je takových „JENOM“ ?  

Nejen stav lomanského rybníka mě utvrzuje v tom, že nejhorší predátor je člověk.  

Jsme připraveni opět přenášet žáby do našich tůní, což je nouzové řešení s velkými 

ztrátami na životech obojživelníků. 

 

 

 

„Já! Já! Volá každá dešťová kapka a hned umírá. Celý její život trvá jen zlomek vteřiny. 

„Já!“, to je nářek bezmocnosti. Ale vida, kapky padající na kámen v něm vyhloubily malý 

důlek. Kámen je veliký a pevný, bude tu ležet ještě tisíc let, kdežto kapka žije jediný 

okamžik, přesto její nářek bezmocnosti hloubí kámen. Mnoho bezmocných „já“ se slévá v 

„my“, až ho jednou odnese v bouřlivém proudu. 

/ M. Prišvin/ 

 

I nám se někdy zdá, že jsme malé bezmocné dešťové kapky, že zhola NIC nedokážeme. 

Asi to jen nesmíme vzdát.  

 



Dobrá zpráva nakonec – objevili jsme první žabí snůšku, skokaní.  Na druhé tůňce 

kaskády v porostu lakušníku. 

 

 

                                                                                         

J.Hepová-MiSFN                                                              


