Záchrana migrujících obojživelníků u Panského rybníka
Před rokem 2003 byly na silnici u Panského rybníka nedaleko Kamenice zjišťovány na jaře opakovaně desítky přejetých žab. V roce 2003 zde byly
za spolupráce ČSOP Jihlava a ZŠ Kamenice zahájeny stavby dočasných zábran s padacími pastmi, ze kterých děti pod vedením Ing. Jana Jelínka
přenášely odchycené obojživelníky přes silnici k rybníku, kde se rozmnožují. Od roku 2012 pak záchranné transfery probíhaly za spolupráce ZŠ
Kamenice a neziskové organizace „Mokřady – ochrana a management“.
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V letech 2003 až 2014 děti u Panského rybníka přenesly, a tím pádem i zachránily před koly aut, téměř 7 600 obojživelníků pěti druhů – ropuch
obecných, blatnic skvrnitých, skokanů hnědých, čolků obecných a rosniček zelených.
V roce 2014 byly u silnice vybudovány oboustranné trvalé zábrany, které mají obojživelníky navádět do propustků pod silnicí a zajišťovat tak jejich
ochranu na tahu přirozenějším způsobem bez nutnosti přímého kontaktu. Trvalé zábrany jsou dlouhodobým řešením, nenáročným na obsluhu i
údržbu a šetrnějším vůči migrujícím obojživelníkům.
Rosničky jsou vzácnými návštěvníky kbelíků u dočasných
zábran. Je to však dáno tím, že z kbelíků dokáží bez problémů
vylézt a jejich tah probíhá jinak. V Panském rybníku se
rozmnožují desítky těchto stromových žab. Foto Jan Jelínek

Blatnice skvrnitá vypadá zdánlivě jako ropucha. Při
bližším pohledu uvidíme svislé oční zorničky, které jiná
naše žába nemá. Blatnice se ráda zahrabává do země, k
čemuž jí slouží velké patní mozoly vzhledem podobných
rýčům. Foto Jaromír Maštera

Čolek obecný je méně početným obojživelníkem,
zjišťovaným na zdejších dočasných zábranách. Jde o
drobného ocasatého obojživelníka, který má rád menší
vodní plochy bez ryb. Foto Jaromír Maštera

Nejpočetnějším obojživelníkem, zachraňovaným u
Panského rybníka, je ropucha obecná. Je to
zatím poměrně běžný druh, ale kvůli svému
pomalejšímu pohybu je velmi ohrožena dopravou.
Foto Jan Jelínek
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Blatnice skvrnitá
druhem žáby, která je
zachraňována. Jde
ohrožený současným
Foto Jan Jelínek

je nejvzácnějším
u Panského rybníka
o druh výrazně
využíváním krajiny.

Poděkování za dosavadní ochranu migrujících obojživelníků u Panského rybníka patří Ing. Janu Jelínkovi, dětem ze ZŠ v Kamenici, Mgr. Jaromíru Mašterovi a dalším lidem z ČSOP Jihlava a
z Mokřady - ochrana a management, Žanetě Křípalové a dalším, kteří pomáhali stavět zábrany a přenášet obojživelníky. Poděkování patří Českému svazu ochránců přírody, který dočasné
zábrany a přenosy finančně podporoval a Kraji Vysočina, který podpořil
výrobu a instalaci tohoto informačního panelu.
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