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Protože je od loňského podzimu vypuštěn velký lomanský rybník, dalo se očekávat,
že na jaře, v době množení žab, nastane problém. A to se také stalo. V tomto rybníku
každoročně naklade svoje snůšky obrovské množství žab. Je známo, že se množí
stále na stejném místě, a to tam, kde se vylíhly (metamorfovaly). Při kontrole v pátek
4.4. jsme zjistili, že masivní přesun ropuch obecných k rybníku je v plném proudu. Na
cestě se nedalo kam šlápnout a na vyschlém dně rybníka se to jen hemžilo. Něco
v blátě někde uprostřed a něco vysílené na vyschlém dně u břehu. Jediný proud
vody ještě tekl prostředkem k jakési výpusti. Ta se ovšem stala pro žáby pastí,
jelikož odtamtud nemohly ven. Pohled do ní ani nebudu popisovat. Celé páteční
odpoledne jsme ve složení Hepová, Hep, Mgr. Raunerová přenášeli žáby přes cestu,
ale hlavně sbírali ty zoufalce ze dna rybníka. U ropuch je obrovský nepoměr mezi
samci-ropušáky a samicemi, kterých je o mnoho méně. často se na jedinou samici
zavěsí i několik samečků, kteří ji tak i utopí. Všechny posbírané žáby jsme rozváželi
do všech pěti našich umělých tůněk a také do rybníčku černá jáma. Ropuší kluky
jsme nepočítali, bylo jich několik věder, počítali jsme jen ropuší dvojice, tzn. samička
se samcem na zádech = amplex. Jen pro představu – za páteční odpoledne jsme
přestali počítat u cifry 520 !!! dvojic.
V sobotu 5.4. jsme hned od rána pokračovali ve stejném složení jako v pátek.
Současně tu probíhala tradiční akce GYMPL na cestách, a tak se to kolem hemžilo
turisty. D. Raunerová připevnila na stromy u jednotlivých tras upozornění na žáby,
aby se na ně nešláplo. Sbírání pokračovalo, naštěstí transfer kulminoval už v pátek,
takže situace bylo méně dramatická. Přesto jsme přenesli jinam cca 120 amplexů.
Také byla alespoň narychlo zabezpečena výpusť. Kolem bylo dáno pletivo, aby žáby
nemohly spadnout dovnitř. Chceme věřit, že to pomohlo. Během příštích dnů by se
situace měla uklidňovat. Bohužel, případné snůšky z kaluží v blátě uprostřed rybnika
jsou pro letošní rok ztraceny, vše vyschne a momentálně se tam jít nedá.
Všem zvídavým turistům jsme poskytli informaci o akci a odpověděli na všechny
jejich dotazy.
Rybník je v soukromém majetku, jak hlásí cedule na stromech okolo.
Vše je ve fotodokumentu :

Dana Raunerová sbírá v bahně žáby.

J. Hep a D. Raunerová sbírají na zcela vyschlém břehu.

Ukázka posbíraných ropuch obecných. Také nález čolka.

D. Raunerová podává výklad účastníkům akce Gympl na cestách.

Vypouštění žab do rybníčku Černá jáma. Na druhém snímku přihlížející turisté.

Připevňování pletiva kolem výpusti.

Informace a osvěta.

Soukromý rybník, jak říkají tabule na břehu. Co s ním bude dál, nevíme.

Udělali jsme, co jsme mohli a bylo v našich silách. VELMI děkuji Mgr. Daně
Raunerové za obrovskou pomoc. V den svých narozenin se s námi brodila v bahně, a
to skutečně s láskou a obrovským nasazením.
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