Barevné varianty ropuchy krátkonohé z Vřesové v roce 2006. Foto Petr Krása.

Udělali jsme pro přírodu
– bývalá pískovna Vřesová, snaha o obnovu
jedné z nejvýznamnějších lokalit obojživelníků
v Karlovarském kraji
Jana Jiskrová, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
Pískovna Vřesová – termín zažitý mezi místními milovníky žab. Jde o malý vytěžený písník
o rozloze kolem 6 000 m2 s navazující písčitou plochou s prohlubněmi naplněnými vodou, který je obklopen odkalovacími nádržemi
energetického komplexu Vřesová. Je to území,
kde se potkává člověkem absolutně přetvořená krajina Sokolovské pánve s Krušnými horami. Zřejmě vlivem těchto okolností zde vzniklo
místo, které bylo ještě před osmi lety jednou
z nejcennějších lokalit z hlediska výskytu obojživelníků v celém Karlovarském kraji. Vyskytovalo se zde 10 druhů obojživelníků, z nichž 9 je
zvláště chráněných dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Ropucha krátkonohá patří mezi
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kriticky ohrožené druhy. Skokan krátkonohý,
blatnice skvrnitá, ropucha zelená, rosnička zelená, čolek obecný, čolek velký a čolek horský
jsou druhy silně ohroženými. Ropucha obecná
je zařazena do kategorie druhů ohrožených.
Posledním dosud nejmenovaným, u nás „nechráněným” druhem, je skokan hnědý. Velký
význam této lokality dokládá i jeden díl z cyklu
České televize „Živé srdce Evropy“ natočený
právě zde v roce 2008.
Velice cenný tady byl výskyt druhů vázaných na raně sukcesní stádia, především
ropuchy krátkonohé a zelené. Ropucha krátkonohá je naší nejvzácnější žábou, která v posledních desetiletích vymizela z mnoha lokalit
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a nyní žije v několika izolovaných populacích
na západě, severu a jihu Čech. Na Vřesové
byla naposledy zaznamenána v roce 2014.
V posledních deseti letech bohužel početnost obou druhů na lokalitě výrazně klesala.
Příčinou je zarůstání vodní plochy i jejího okolí
náletovou vegetací a zazemnění nedalekých
mělkých tůní, které jsou místem rozmnožování obou ropuch.
Vlastníkem přírodovědně cenného území
je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.,
s jejichž zástupci jsme začali v posledních
letech jednat o možnostech obnovy lokality.
Bohužel se jedná o území, které nemá žádnou
plošnou ochranu, a tak jediná možnost finanční podpory byla formou žádosti do Programu
péče o krajinu – B: Podprogram pro zlepšení

dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Žádost byla začátkem roku 2018 opravdu
podána a na přelomu září a října téhož roku se
podařilo provést na lokalitě radikální managementová opatření – z plochy 2 ha byl stržen
nálet dřevin, z 1 000 m2 nádrže byl vyhrnut
orobinec a vytvořeny byly 4 mělké tůňky.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům
Sokolovské uhelné, jež se na akci podíleli
a zejména panu Pavlu Mikešovi za zajištění
technické podpory záměru.
Teď už nezbývá než čekat a doufat, že zásah na lokalitě nepřišel už příliš pozdě. První
vlaštovkou budiž ropucha zelená nalezená
zde letos na začátku května, znovu po osmi
letech. ■

Lokalita před zásahem (podzim 2018) a po zásahu (jaro 2019). Všechny fotografie Jana Jiskrová.

1/2019

47

