13 - 5.8. 2015 - HROZIVÉ SUCHO TRVÁ.
Ano, hrozivé sucho trvá. S velkými obavami a bez možnosti cokoli udělat sledujeme stav
vody v našich tůňkách. Nejde ovšem jen o naše tůně, jde o problém jako takový. Příroda
nám sice dokazuje, že ona je pánem a nedá si poroučet, ale velký podíl na
katastrofických situacích má člověk svými neodbornými zásahy.
Česká krajina se vody v posledním století zbavovala. Trubkovou drenáží je odvodněna nejméně čtvrtina
zemědělské půdy, z 1300 tis. hektarů mokřadů, které byly evidovány v 50. letech, jich zbývá jen 350 tis.
hektarů. Celková délka toků (76 000 km) byla zkrácena o 1/3. Krajina vysychá, voda rychleji odtéká a
zvyšuje se riziko povodní.
„Zemědělská velkovýroba přeměnila v posledních šedesáti letech naši krajinu k nepoznání, pomalu z ní
mizí život. K nápravě mohou přispět krajinotvorné programy, které spravuje Agentura ochrany přírody a
krajiny, jako jsou Program péče o krajinu či Program obnovy přirozených funkcí krajiny.
Mokřadů v celém světě výrazně ubývá. Během dvacátého století jich zmizela polovina. Mají přitom
mimořádný význam – zadržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí, jsou domovem mnoha vzácných
rostlin a živočichů. Je potřeba zachovat bažiny, slatiny, rašeliniště, pobřežní pásma rybníků, lužní lesy, nivy
řek, mrtvá ramena, tůně, zaplavované louky či prameniště. Na seznam celosvětově nejvýznamnějších
mokřadů je zapsáno i čtrnáct míst z České republiky. (Šumavská rašeliniště, Třeboňské rybníky,
Novozámecký a Břehyňský rybník, Lednické rybníky, Litovelské Pomoraví, Poodří, Krkonošská rašeliniště,
Třeboňská rašeliniště, Mokřady dolního Podyjí, Mokřady Liběchovky a Pšovky, Podzemní Punkva,
Krušnohorská rašeliniště, pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa, Horní Jizera) Celková rozloha
těchto mokřadů je 635 kilometrů čtverečních a tvoří zhruba 0,8 procenta plochy ČR.
Mokřady mezinárodního významu chrání takzvaná Ramsarská úmluva (Úmluva o mokřadech majících
mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva). Ta byla podepsána 2.2.1971 v íránském
Ramsaru. Mokřady do seznamu navrhují její členské státy, kterých je k dnešnímu dni 168. Po schválení
jsou mokřady zařazeny na tzv. seznam mokřadů mezinárodního významu.
Česká republika je smluvní stranou od r. 1990.

O stavu vody v našich tůních vypovídají následující snímky:
V této už je jen v záchytné jámě uprostřed.

Toto byla tůň plná vody:

Je to skutečně pohled neradostný.

Naštěstí sucho nepřišlo v době, kdy byly tůně plné pulců.

První tůňka kaskády je na tom zatím nejlépe, ale jak dlouho? Jen devětsil ukazuje svých
devět (i více) sil, protože v naprosto vyschlé půdě znovu vyráží nové listy.
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