
Významný krajinný prvek "Mokřady Triangl"
Význam  mokřadů  v  Trianglu  spočívá  v  jejich 
funkci  jako  významného  útočiště  pro  řadu 
cenných  živočišných  druhů  v  blízkosti  středu 
hlavního  města.  Můžeme  tu  pozorovat 
rákosníky, pěnice, mlynaříky, strnady, konopky, 
ťuhýky.  šoupálky.  myšice, užovky,  ropuchy,  či 
chráněné  kuňky  obecné.  Při  troše  štěstí  za-
slechneme i slavíka... 

Kuňka obecná       Foto: Karel Kerouš

Ohrožení a ochrana
Mokřady Triangl jsou ovšem pod silným tlakem 
velkoměsta, zejména v důsledku různých škod-
livých  činností  nezodpovědných  návštěvníků. 
Organizace Českého svazu ochránců přírody v 
Praze 10 začala o Triangl pečovat v roce 1991. 
Odstranila černé skládky a několika technickými 
opatřeními  zabezpečila  vodní  režim v  jezírku. 
Podařilo  se jí  prosadit  zařazení  "Mokřadů Tri-
angl"  (včetně části  pramenného území potoka 
mimo vlastní  Triangl)  mezi významné krajinné 

prvky.  Vyvrcholením snah o záchranu Trianglu 
bylo odkoupení klíčového pozemku s jezírkem v 
rámci  kampaně Místo  pro  přírodu do majetku 
Českého  svazu  ochránců  přírody.  Za  účelem 
trvalé péče o toto území byl  při  4.  ZO ČSOP 
"Botič-Rokytka".  ustaven stejnojmenný Pozem-
kový spolek 

Současná péče o lokalitu 
Další existence mokřadů a přežití jejich obyvatel 
zcela závisí na vodním režimu území. Voda Sla-
tinského potoka je dnes nad Rabakovskou silnicí 
svedena do městské kanalizace takže jezírko je 
doplňováno  pouze  průsaky  vody  z  okolních 
ploch a jeho hladina kolísá v závislosti  na ak-
tuálním počasí. V suchých letech dochází k za-
růstání  jezírka  orobincem  a  až  téměř  k  jeho 
úplnému  vysušení.  Pro  zachování  stávajícího 
vodního režimu je proto nutno odstraňovat náno-
sy  bahna  a  porost  orobince  těžkou technikou. 
Pokud  zde  v  budoucnu  uvidíte  pracovat  bagr, 
nedivte se, je to v zájmu zachování přírodních 
kvalit tohoto území a provádí se maximálně cit-
livě a pod dohledem odborníků. 

Přejeme všem návštěvníkům Trianglu pěkné 
zážitky z této "divočiny uprostřed města" a 
jen  prosíme  majitele  psů,  aby  nenechávali 
psy volně pobíhat, zejména v době hnízdění 
ptáků.

MOKŘADY TRIANGL

Podpořte záchranu dalších ohrožených 
lokalit.

Přispějte prosím na konto kampaně Místo 
pro přírodu 9999922/0800.

Děkujeme
Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz

Lokalita je ve vlastnictví Českého svazu 
ochránců přírody 

tel: 222 511 494, e-mail: csop@ecn.cz

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek při 
4. ZO ČSOP  "Botič-Rokytka" 
tel: 271 746 631, e-mail: botrok@seznam.cz

Generální  partner 
kampaně 

Místo pro přírodu
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