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Čištění tůněk pokračuje.

S týdenní nucenou pauzou pokračovalo čištění tůněk, a to tůňky druhé v kaskádě. Nucenou
pauzou bylo zranění manžela, jakožto ministra práce všeho druhu , kdy už po dokončení
vytrhávání rákosu a sundání pracovních rukavic uviděl ještě dva zapomenuté stvoly a už
bez rukavic je chtěl vytrhnout. Listy jsou tvrdé a velmi ostré, a tak se stalo, co se stát
muselo. Prořízl si měkké tkáně na některých prstech obou rukou. Hodně! Takže pozor,
přátelé, nejen nože Vám mohou amputovat prsty .

Druhá tůňka před vyčištěním (pohled shora) :

Po vyčištění. Ponechán leknín (uprostřed) a porost lakušníku (dole). Voda je po čištění
ještě zakalená.

Vyčištěná tůňka se opticky o mnoho zvětší (pohled z druhé strany). Průběh čištění:

Ještě nás čekají tyto dvě poslední tůňky kaskády. Ty půjdou snadno, není tu rákos.

Objevili jsme tu novou bahenní rostlinu, a sice žabník jitrocelový Alisma plantago-aquatica.

Je hezký. O jaké překvapení se nám příroda postará příští rok ?

Žabník je druh vytrvalé bahenní až vodní rostliny, která dorůstá výšky 20 až 100 cm. V
České republice tato rostlina roste poměrně hojně. Vyskytuje se převážně při březích vod, v
bahnitých a zavodněných příkopech. Listy jsou řapíkaté, uspořádány do přízemní růžice,
čepele jsou vejčité, eliptické až kopinaté, na bázi většinou srdčité. Své bílé květy otevírá až
odpoledne. Květy jsou uspořádány do květenství, jedná se o přeslenatou vrcholovou latu.
Okvětí je rozlišeno na kalich a korunu. Kališní lístky jsou 3, korunní také 3. Lidově se jí říká
vodní jitrocel. Dříve se používal v lidovém léčitelství.

Koncem minulého roku byl vypuštěn velký rybník za účelem čištění a ozdravění. Letošní
sezona žabích snůšek v rybníku tedy byla nulová. S obavou sledujeme, co a kdy se stane
s rybníkem ještě letos do konce roku, nebo co se stane v průběhu roku příštího. Možná
totéž co v tomto jaru. Přenosili jsme přes 900 amplexů (dvojic) do umělých tůněk, a tak se
něco zachránilo.
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