
Schéma vegetaãní sukcese a dlouhodobého procesu zazemÀová-
ní pfiirozené vodní nádrÏe (napfi. jezera). PÛvodní oligotrofní nádrÏ
(A) je postupnû zmûlãována sedimentací produkované organické
hmoty i allochtonního materiálu. Souãasnû se zmen‰uje její plo-
cha postupující litorární makrovegetací (B). V koneãné fázi pfie-
chází pfies moãálov˘ stupeÀ v˘voje (C) na stupeÀ terestrick˘ (D)
(podle Whitakera, 1975).
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MALÁ LAGUNA
Toto území bylo v 70. letech minulého století poznamenáno místní tûÏbou ‰tûrkopísku, po níÏ ve vytû-

Ïen˘ch prostorech vznikly tfii vodní plochy. Vodní hladina v nich kolísá v závislosti na hladinû spodní vody
a vody v fiece Beãvû a na mnoÏství sráÏek. Nejvût‰í z takto vznikl˘ch „lagun“ je vyuÏívána k rekreaci a ta
nejmen‰í, která byla ponechána samovolnému pfiirozenému v˘voji, je právû pfied námi.

âím je toto místo zajímavé? Pfiedev‰ím zde mÛÏeme pozorovat, jak se pÛvodnû umûle vzniklá vodní plo-
cha, díky tomu, Ïe je mûlká, chová témûfi stejnû jako pfiirozenû vznikající a zanikající tÛnû v údolních
nivách vodních tokÛ. Vidíme, Ïe se i tûÏbou dotãené plochy, nejedná-li se o megalomanské tûÏební zámû-
ry a v pfiípadû citlivé nebo Ïádné rekultivace, která umoÏní rozvoj pfiirozen˘ch procesÛ, mohou stát veli-
ce zajímavou pfiírodovûdnou lokalitou. Na této lagunû mÛÏeme v tuto chvíli zaznamenat proces samovol-
ného zazemÀování. Pfiirozen˘ proces zazemÀování vedoucí k postupnému zániku tÛnû mÛÏe b˘t urych-
len zv˘‰ením obsahu Ïivin ve vodû i v ovzdu‰í. Nûkdy k urychlenému zazemnûní dochází i v dÛsledku pfií-
mého splachu pÛdy z okolí tÛnû. Zásadní vliv na funkci tÛnû v‰ak mají zmûny vodního reÏimu. MÛÏeme
zde pozorovat, jak je mnoÏství vody v tÛni pfiímo závislé i na mnoÏství sráÏek v okolním území a jak se
dlouhodob˘ deficit sráÏek projeví poklesem vody v tÛni a okamÏit˘m postupn˘m zarÛstáním jejích zazem-
nûn˘ch ãástí.

Malé pískovny a ‰tûrkovny vzniklé v minulosti kolem fiek se staly botanicky i krajináfisky cenn˘mi loka-
litami.

ROSTLINY A ÎIVOâICHOVÉ
V pfiíbfieÏním (litorálním) porostu nacházíme typické druhy rost-
lin. Roste zde orobinec ‰irolist˘ (Typha latifolia), rákos obecn˘
(Phragmites australis), zevar vzpfiímen˘ (Sparganium erectum),
stolístek klasnat˘ (Myriophyllum spicatum), okfiehek men‰í (Lem-
na minor), rÛÏkatec (Ceratophyllum sp.), bahniãka mokfiadní
(Eleocharis palustris), Ïabník vodní (Alisma plantago-aquatica),
kyprej vrbice (Lythrum salicaria), karbinec evropsk˘ (Lycopus
europaeus), zblochan vodní (Glyceria maxima), pfiesliãka pofiíãní
(Equisetum fluviatile). Bfiehy jsou porostlé smûsí mlad˘ch stromÛ
a kefiÛ, v níÏ dominují vrby (Salix sp.), ol‰e lepkavá (Alnus gluti-
nosa), topoly (Populus sp.), stfiemcha hroznovitá (Padus avium),
vrba jíva (Salix caprea), svída krvavá (Cornus sanguinea), brslen
evropsk˘ (Euonymus europaeus) a kalina obecná (Viburnum opu-
lus).
Mezi Ïivoãichy patfií k nejzajímavûj‰ím zástupci fiádu váÏek (pozo-
rováno celkem 21 druhÛ), napfi. mot˘lice (Calopteryx sp.), ‰idélka
(Erythromma sp.), ‰ídlo modré (Aeshna cyanea), ‰ídlo královské
(Anax imperator), váÏka obecná (Sympetrum vulgatum). 

Hojnû jsou na této lokalitû zastoupeni obojÏivelníci – napfi. ãolek obecn˘ (Triturus vulgaris), ãolek velk˘
(Triturus cristatus), kuÀka obecná (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo
viridis) a rosniãka zelená (Hyla arborea), skokan hnûd˘ (Rana temporaria), skokan zelen˘ (Rana kl. escu-
lenta), skokan ‰tíhl˘ (Rana dalmatina), skokan skfiehotav˘ (Rana ridibunda).

Z plazÛ mÛÏeme ãasto narazit na uÏovku obojkovou (Natrix natrix) a v okolních kfiovinách vzácnû i na
uÏovku podplamatou (Natrix tessellata) nebo uÏovku hladkou (Coronella austriaca).

Z desítek ptaãích druhÛ jmenujme napfiíklad chfiástala vodního (Rallus aquaticus), ledÀáãka fiíãního
(Alcedo atthis), strnada rákosního (Emberiza schoeniclus), rákosníka prouÏkovaného (Acrocephalus scho-
enobaenus), moudivláãka luÏního (Remiz pendulinus) nebo slavíka obecného (Luscinia megarhynchos).

Ze savcÛ Ïijících v tûsné blízkosti se mÛÏe podafiit spatfiit druhy jako je napfi. netop˘r velk˘ (Myotis myo-
tis), netop˘r hvízdav˘ (Pipistrellus pipistrellus), veverka obecná (Sciurus vulgaris), rejsec vodní (Neomys
fodiens), jeÏek západní (Erinaceus europaeus), ondatra piÏmová (Ondatra zibethicus), hryzec vodní (Arvi-
cola terrestris), lasice kolãava (Mustela nivalis).

SMALL LAGOON
Due to the mining activity for gravel sand in the 70’s of the 20th century, three lakes were created. The-

ir level fluctuates depending on the level of the underground water, the level in the river and the amount
of rainfall. The largest of these “lagoons” is used for relaxation and the smallest one, which is in front of
us, was let to its independent development. Small sandpits and gravel pits, which were created last cen-
tury along rivers, have become valuable places for botanists and landscapers.
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