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Uplynulý víkend byl věnován ještě poslednímu úklidu okolí tůní po zimě. Bylo nutné 
shrabat napadané listí a hlavně posekat křovinořezem suchý rákos a náletové křoviny 
v bezprostřední blízkosti tůněk, a to co nejrychleji, než vylezou žáby ze svých zimních 
úkrytů. 

 



Startování křovinořezu není jen tak. 

 

Jde to pěkně ztuha. 

 



Alespoň jenom jako  

 

 

Potom raději děda. Tůňky jsou ještě zamrzlé. 

 



Před  zásahem : 

 

Po něm . Vše se na slunci rychleji zazelená a také se otevře výhled na celou kaskádu. 

 



Posekaný rákos je ponecháván na místě, funguje stále jako ochrana drobných živočichů.  

Pro obojživelníky je žádoucí, aby v blízkosti tůní byl suchozemský biotop s dřevinami a 
dostatkem odumřelého dřeva, poskytujícího vhodné existenční podmínky suchozemské 
fáze života. Je prokázána přímá souvislost mezi množstvím druhů a jedinců obojživelníků 
v tůni a její vzdálenosti od lesních ekosystémů. Až na výjimky všechny druhy 
obojživelníků potřebují také zastíněná stanoviště. Je prospěšné, pokud les nebo 
dřevinami zarostlá plocha zasahuje částečně až k tůni a metamorfující jedinci se tak 
mohou přímo přesunout z vodního prostředí do vhodného suchozemského biotopu, 
zejména při sušším počasí. Les jim umožňuje lépe se vyrovnat v suchém počasí 
s dehydratací. To vše splňuje naše kaskáda 4 tůní. První je zcela osluněna, druhá a třetí 
částečně po určitou část dne, čtvrtá, poslední, je ve stínu olší. 

Nastěhoval se nám sem krtek. Nevadí nám, jen při sekání trávy bude problém s krtinami. 

Pokud jsou krtince na místě, kde oku tolik nevadí, je nejlepší je ponechat tam, kde jsou. Pokud je 
zlikvidujeme, zamezíme tak přístup vzduchu do krtčích chodeb a krtek přispěchá zavalený otvor 
opravit, nebo vyrazí nový. Tak budou vznikat hromádky další a další. 

Naopak na místech, kde krtiny opravdu žádoucí nejsou, jako například uprostřed udržovaného 
trávníku, je můžeme shrabat a využít. Jedná se totiž o dokonale zpracovanou, kyprou zeminu, 
téměř bez zárodků plevelů, kterou je radost použít, ať už na záhony, nebo do květináčů. 
Zahrádkáři, kteří si uvykli s ní pracovat, dokonce občas nedočkavě vyhlížejí  nové krtiny… 

 

 

                                                                                         

J.Hepová-MiSFN                                                               


