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Věděli jste, že  

2. Únor = Světový den mokřadů? 

Dne 2. února 1971 byla v íránském městě Ramsar podepsána prvními státy 
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako stanoviště 
vodních ptáků. 

"Kde je voda, tam je život", praví stará lidová moudrost. Po desítkách let nevhodné 
zemědělské péče, nešťastných vodohospodářských úprav a výstavby v místech, co 
měla sloužit k zadržování vody v krajině, si znovu uvědomujeme pravdivost slov 
našich předků. Přibývá vyschlých pramenů, katastrofálních povodní a naopak ubývá 
některých druhů běžně se vyskytujících rostlin a živočichů. 

Rozhodnutím sekretariátu Ramsarské úmluvy byl prohlášen 2. únor Světovým dnem 
mokřadů (World Wetlands Day).  

Česká republika je aktivním členem Ramsarské úmluvy od prvního dne svého 
členství. Na plnění závazků z ní plynoucí pro Českou republika (přistoupila 1. ledna 
1993) dohlíží Český ramsarský výbor.  



 

I letos bylo vyčištěno našich 5 budek. Jako vždy byly všechny obsazené a jako vždy 
v jedné hnízdil brhlík. Zajímavé je, že stále v té stejné. 

 

Na velkém množství vzrostlých olší jsme našli označení červenými puntíky. Bude se 
tady kácet! Pravda je, že hodně jich je starých a proschlých, často některou pokácí 
větší vítr, přinejmenším láme větve. Chápeme, že probírka je nutná, přesto jsme se 
polekali. Představa, že kolem tůněk zřejmě bude muset projet nějaká technika, která 
jistě zanechá brázdy a koleje, že vše bude rozryté a plné ulámaných větví, nás děsí. 
Představili jsme si, jak budeme po pěti letech práce začínat skoro od začátku. 
Každopádně sluníčko tůním (živočichům) jen prospěje. 

Kontaktovala jsem tedy zástupce Lesů a dověděla se, že kácet se nebude letos, ale 
až příští rok, také odkud bude volen přístup k označeným stromům a ujištění, že 
k poničení tůní nedojde. Nemám důvod nevěřit, neboť spolupráce s Lesy je zde 
nadstandardní. Skutečně můžeme jen chválit. Co bylo slíbeno, bylo vždy i splněno, 
dokonce i něco navíc. To byl případ 5. tůňky-lesní. Probírka stromů byla realizována 
koncem zimy, dokonce byla zanesená tůňka vyhrábnuta bagrem, což byl nápad pana 
revírního M.K. Vše proběhlo podle domluvy, bez připomenutí slibu, což není zdaleka 
běžné.  

Projekt umělých tůní na pozemku Lesů v Lomanech se povedl, a to hlavně proto, že 
zástupci Lesů jsou zde odborníci, kteří to tu mají rádi, přemýšlejí o své práci, o 
důsledcích svých aktivit a hlavně – myslí na budoucnost Lomanska. V tom tedy máme 
štěstí a veškerá komunikace = spolupráce. 



Jen máme v tomto případě pocit, že těch olší ke kácení je moc. Nejsme ale znalci. 

 

 

Zde je skoro všechno s puntíkem. 

 



O kus vedle: 

 

 

Jsme znepokojeni tím počtem stromů. Nerozumíme tomu, jen musíme věřit 
v důležitost tohoto razantního zásahu. 

 



Byla provedena pravidelná jarní údržba – posekání starého rákosu a křovin. 

Před: 

 

Po: 

 



A ještě zajímavost. Z iniciativy naší ministryně kultury v NaPaLo Mgr. Jany Čihákové 
byla koncem minulého roku zřízena v autobusové zastávce u hájovny Lipovka 
v Lomanech malá půjčovna knih.  

 

 

 

Setkalo se to s obrovským nadšením.   



 

V průběhu minulého roku a už na začátku tohoto bylo v Lomanech natočeno několik 
reportáží a dokumentů, a to nejen o Muzeu těžby borové smoly a naučné stezce 
vynálezce a génia Ludvíka Očenáška. V našem NaPaLo je mnoho zajímavého, 
přijeďte se podívat.  

                                                                                        Mgr. Jana Čiháková - MiKuKo 

 

 

Zastesklo se mi 

po kvetoucím šípkovém keři. 

Je na druhé straně zeměkoule, 

v uhrančivé stráni, 

kde voní tráva a les. 

Musím být trpělivá, 

vím, že jaro určitě přijde. 

Má rádo růžovou a bílou. 

                                                                            J.Hepová - MiSFN 


