
  

19 – 12.12. 2015 Ohlédnutí zpět. 

Zdá se to docela nedávno, kdy bagr poprvé zabořil lžíci do bahna mokřadu v Lomanech, 

aby zde mohly vzniknout umělé tůně pro obojživelníky. Bylo to přesně v sobotu 24.9.2011. 

Od té doby si tůně žijí svým životem a my, kteří to tu máme rádi, jestli se to dá tak říci, 

žijeme také jejich životem.  

Tak tedy zavzpomínejme. První hrábnutí. 

 

Pozemek patřící Lesům ČR. Díky nim se tato akce mohla realizovat.  



Mokřadní jílovitý terén. 

 

 

První voda. 

 

 



První problém – „utopili“ jsme bagr, což se povedlo další den znovu a ještě lépe, svlékly se 

pásy a zůstaly v bahně. SOS! 

 

 

Nicméně, dobře to dopadlo a moje maličkost nad tím bahništěm jásá. 

 

 



Tak to budou tůňky? Budou! 

 

Čekalo nás hodně práce, obrovské hromady vybagrovaného jílu se totiž nerozhrábnou 

jako zem, musejí se rozrovnat a ušlapat. Pochopili jsme poprvé, co znamená sáhnout si až 

na dno svých sil. 

 

První jaro, rok 2012, kaskáda 4 tůní. 

 



Žehnání tůňkám 12.5.2012 

 

 

 

Krásné první léto. 

 

 



Také první pulci. 

 

 

Léto 2013. U tůněk pracujeme víc než na vlastní zahrádce . 

 

 



Pohled od cesty. 

 

 

Další léto – tůňky kvetou. Tato vegetace skýtá úkryt všem živočichům, kteří se v tůních i 

jejich okolí mohou vyskytovat. Není jich málo.  

 

 



V roce 2014 jsme ještě připojili 5. tůňku – lesní. 

 

 

Naučná tabule u této tůně byla věnována plzeňskému výtvarníkovi a entomologovi Zdeňku 

Doležalovi. 

 



Tomu předcházelo vykácení několika vzrostlých stromů, aby sem mohlo slunce. Úklid lesa 

po kácení byl ovšem náročný. Naivně jsme si s manželem mysleli, že to hravě zvládneme. 

Naivně! Dřeva byly 3 velké hromady. Nepotřebovali jsme ani klacík, topíme plynem . 

 

 

Tůňka byla slavnostně otevřena 28.6.2014. 

 

 



 

 

 

 

Hvězdy vyšly jedna po druhé 

jak bezstarostný nádech nemluvňátek, 

stromy se přikrčily se zacpanými oušky 

a měsíc udělal tečku za poslední větou. 

Ta noc měla modré bříško. 

Vánoční kapři uplavali. 

Konečně.  

 

 

Děkuji všem těm, kteří nám v tomto roce pomáhali a věřím, že tak budou činit i 

v roce příštím. 

                                                                       J.Hepová-MiSFN                                                              


