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Konečně je tu jaro, konečně můžeme alespoň opatrně opustit naše nucené 

coronavirové vězení, vyjít s úlevou do přírody a volně se nadechnout. V návalu 

euforie se nám potom zdá, že je tráva zelenější, ptáčci hlasitější, že zlaté 

náušničky na břízkách jsou delší a to, co dříve byly jenom pupence 

kaštanovníku, můžeme vnímat jako maličké ptáčky, sedící na větvičkách. Stačí 

člověku na čas mu sebrat to, co dříve pokládal za všední a obvyklé, aby si 

začal víc všímat všeho kolem sebe a hlavně si toho víc vážit. U našich tůní 

každoročně kvetla stará střemcha. Prosychala, chřadla, až dochřadla. Torzo 

bylo pokáceno. K naší velké radosti obráží znovu a určitě bude krásná. Příroda 

je kouzelník. 

 



 

Tůně koncem roku 2020 byly radikálně vyčištěny, okolí perfektně upraveno, 

takže je radost vejít. Vody je v nich hodně, škoda, že jsme objevili jen jednu 

skokaní snůšku. 

 

 



Zakrátko pokvetou žluté divoké kosatce. 

 

 



 

 

 

Třetí tůňka kaskády je také plná vody. 



 

Poslední má blíž k mokřadu. 

 

 

První tůň je hodně zarostlá řasou. Ta tam byla vždy, ale koncem léta se dá 

snadno hráběmi vytáhnout. Až ji opustí pulci a vše, co se ve vodě vyvíjí. 



 

Vítejte u tůní. 

Také rybník byl nádherně upraven, je zase krásný. 

 



 

Cesta je rozšířena, kolem ní i na začátku jsou položeny velké balvany, aby se 

zabránilo vjezdu aut. Výborný nápad! 

 

Nově vysazené stromy, zdá se, všechny přežily zimu a začínají se zelenat. 



Záhada nakonec. V rybníku plavalo nějaké zvíře, bohužel daleko od břehu, 

takže foto není kvalitní. Možná nutrie. 

 

 



Z nutrie bychom radost neměli. Jde o zvíře nepůvodní, nemá v naší přírodě co 

dělat. 

Nutrie říční je považována za invazní druh. Je zařazena na seznam 100 nejhorších 

invazních druhů podle Mezinárodního svazu ochrany přírody především kvůli 

poškozování mokřadních a pobřežních lokalit.    

Všechny jsou potomky z masných a kožešinových chovů, které byly zrušeny nebo 

nebyly dostatečně hlídány svými majiteli a nutrie se z nich dostaly do volné přírody. 

Vytlačují původní druhy živočichů. Břehy a hráze tamních rybníků pak narušují 

především budováním nor. Kromě toho jsou nutrie přenašeči nemocí, které mohou 

být nebezpečné i pro člověka. 

 

 

 

Nezapomeňte, že příroda je krásná a umí si 

sama poradit, vzpamatovat se, nestojí o 

necitlivé zásahy člověka, které mohou mít 

nedozírné následky.   
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