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Nově vykoupená lokalita – rybníčky U kapličky
Osmadvacátým Místem pro přírodu se stala čtveřice lesních rybníčků v lokalitě „U kapličky“, asi 2 km
západně od Toužimi.
Rybníčky o rozloze od 900 do téměř 4000 m2 sloužily v minulosti pravděpodobně jako tzv. plůdkové
rybníky. Jsou součástí rozsáhlejší rybniční soustavy kolem Toužimi a v jejím rámci patří k těm nejmenším.
V posledních letech byly bez jakéhokoli využití, čímž se zde vytvořily vhodné podmínky pro výskyt
obojživelníků, kterým tradiční obhospodařování rybníků s chovem ryb nevyhovuje. Průzkumy,
provedené zde v minulých letech členy Českého svazu ochránců přírody Kladská, objevily početné
populace blatnice skvrnité, skokana krátkonohého, čolka obecného a čolka velkého, ojediněle též
skokana ostronosého.
Zejména hojný výskyt kriticky ohrožené blatnice na této lokalitě lze považovat za velmi významný.
Blatnice jsou žáby spíše menších rozměrů (většinou dosahují velikosti kolem pěti centimetrů, samice
výjimečně až k sedmi centimetrům) s nápadně velkýma očima se svislou zornicí. Některé blatnice
vylučují kožní sekret, který je silně cítit po česneku; proto se žába dříve nazývala i blatnicí česnekovou.
Pozoruhodný je pulec blatnice, který je mnohem větší než vlastní žába (běžně kolem osmi až deseti
centimetrů, někdy však až dvojnásobek). Většinu života žijí blatnice na souši, podobné vodní plochy, jako
jsou rybníčky U kapličky, potřebují k páření a rozmnožování.

Blatnice skvrnitá a její pulec (foto Přemysl Tájek)
Pozemky patřily státu a na jaře letošního roku byly nabídnuty do veřejné soutěže. Bylo nasnadě, že
obnovení intenzivního hospodaření by s velkou pravděpodobností znamenalo pro zdejší populace
obojživelníků zkázu. Proto jsme se rozhodli se do veřejné soutěže přihlásit a pokusit se rybníčky získat do
vlastnictví. Podařilo se!
Pokud byste se chtěli k rybníčkům podívat, vydejte se z Toužimi po silnici směr Útvina, na konci města
před benzínovou pumpou zahněte vlevo přes silniční obchvat a po nezpevněné cestě stromořadím
dojděte až k lesu. Pokračujte stále rovně přes les až na jeho konec (před sebou na okraji pole vidíte
malou zděnou kapličku, která dala lokalitě jméno). Rybníčky se nacházejí v lese vpravo od vás, nevedou k
nim však zatím žádné cesty.
V souvislosti s výkupem odvysílala pěknou reportáž Česká televize. Najdete
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/216411017000603, začíná v čase 16:43.
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Rybníčky U kapličky (foto Jan Moravec)

Nové objevy na lokalitách
Na vykoupených lokalitách se neustále objevuje něco nového.
Na Ospělově byla nalezena bařička bahenní, nenápadná květina, zařazená mezi silně ohrožené druhy
naší květeny. Ospělov se tak stává třetí vykoupenou lokalitou s výskytem této vzácné rostliny.
Na pramenech byl v rámci mykologického průzkumu nalezeny tři druhy vzácnějších vlhkomilných plžů
vrkočů – vrkoč malinký, vrkoč rýhovaný a vrkoč mnohozubý.
Do seznamu zajímavějších druhů motýlů, vyskytujících se v Ještěrčím ráji, letos přibyl ostruháček jilmový,
hnědý motýl s nápadnou ostruhou na zadních křídlech, která mu dala jméno. A po šesti letech se
podařilo potvrdit výskyt vřetenušky čičorkové. Což potěší dvojnásob, protože stavy vřetenušek šly
obecně v posledních letech - snad z důvodu příliš teplých zim, nikdo přesně neví – ve středních polohách
hodně dolů.

Ostruháček jilmový (foto David Breiter)

Vřetenuška čičorková (foto David Breiter)

Pohled do budoucna
Aktuálně jednáme o výkupu květnatých luk v Bílých Karpatech a o jednom entomologicky cenném starém
sadu na českomoravském pomezí.
Na účtu sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 je v současné době něco málo přes 600.000 Kč. Díky za ně!
Veškeré informace o vykoupených lokalitách a průběhu sbírky najdete tak jako doposud na webu
www.mistoproprirodu.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/mistoproprirodu.

