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Upozornění
Publikaci je třeba prohlížet po celých dvoustranách.
V případě většího zvětšení fotografií na obrazovce
není zajištěna jejich optimální kvalita.
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Střelická bažinka
Přírodní památka Střelická baţinka byla v kat. území Střelice vyhlášena v
roce 1980 na ploše 2,90 ha se speciálním ochranným pásmem 1,20 ha. Po
roce 2000 bylo území zařazeno mezi evropsky významné lokality jako EVL CZ
0623366 Střelická baţinka za účelem ochrany populace čolka velkého.
Střelická
baţinka
se nachází na dně
údolí říčky Bobravy v nadmořské
výšce 270
m n.m. a
je dnes
tvořena
mokřadem
s převaţuj
ícími porosty rákosu
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obecného (Phragmites australis), vysokých trsnatých ostřic a roztroušenými
náletovými dřevinami: olše lepkavé (Alnus glutinosa), vrby bílé (Salix alba)
nebo vrby křehké (Salix fragilis). V mokřadních porostech se významněji
uplatňuje i orobinec širolistý (Typha latifolia) nebo zblochan (Glyceria maxima). V rámci rozsáhlých mokřadních porostů je mozaika volných nebo alespoň volnějších vodních ploch. Baţinka je trvale dotována spodní a snad i
z Bobravy prosakující vodou, takţe při déle trvajících suchých obdobích v ní
voda významně klesá.

Baţinka údajně vznikla někdy před sto lety v souvislosti s výstavbou ţeleznice z Brna na Moravské Bránice. Ještě v roce 1953 byla pod ţelezničním náspem tvořena slatinným mokřadem s porosty vysokých ostřic a pravidelně
kosenou lukou v prostoru ochranného pásma dnešní přírodní památky dále
od ţelezničního náspu. Na baţince tehdy rostly rostliny, se kterými se tu uţ
nesetkáme, a které dnes zpravidla patří k ohroţeným druhům: třeba pcháč
potoční (Cirsium rivulare), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium),
bublinatka obecná (Utricularia vulgaris), všivec bahenní (Pedicularis palustris)
nebo bahnička bahenní (Eleocharis palustris). V roce 1960 se uţ v mokřadu
začínaly rozvíjet náletové porosty olší a vrb, ale ochranné pásmo bylo ještě
stále pravidelně koseno. V následujícím desetiletí bylo v celém údolí Bobravy
provedeno zahloubení koryta říčky a vybudovány odvodňovací systémy
s cílem zornění dna údolní nivy, čímţ byla významně postiţena i baţinka, kde
došlo k zásadní změně vodního reţimu a následné vysychání přispělo
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k rychlé expanzi náletových dřevin a rozvoji porostů rákosu obecného. V 70.
letech však došlo v údolí k dalším rozsáhlým úpravám při výstavbě produktovodů (ropovodu a plynovodu), které mnohde narušily odvodňovací systémy,
čímţ vyvolaly opětovné změny vodního reţimu a baţinka byla znovu zavodněna a dodnes uţ zůstala bez jakéhokoliv vyuţívání. Opětovné zavodnění však
uţ nemohlo zvrátit nastoupený vývoj vegetačního krytu, ve kterém uţ zůstaly
převaţující porosty rákosu a vlhkomilných náletových dřevin. Koncem 80. let
uţ byly náletovými dřevinami atakovány rozsáhlé plochy a v souvislosti se
zvyšujícím se zastíněním a pokračujícím rozvojem rákosových porostů rychle
ustupovaly pro baţinku typické porosty vysokých ostřic. V předjaří roku
1993 byla baţinka postiţena havárií ropovodu, která vyvolala následnou realizaci záchranných odchytů přicházejících obojţivelníků a odtěţení velkého
mnoţství kontaminované zeminy, coţ vedlo k radikálnímu rozšíření původního jezírka do dnešní podoby, následně byl vybudován podchod pro obojţivelníky a nakonec byla veškerá nadzemní zařízení produktovodů z území
vymístěna. Jedinečný mokřad po zmiňované tragédii poměrně rychle úspěšně
zregeneroval a všechny jeho přírodní hodnoty byly zachovány. Od roku 2003
pak byla zahájena postupná systematická redukce náletových dřevin, která
dovedla baţinku do dnešního stavu poskytujícího optimální podmínky nejn
pro rozmnoţování obojţivelníků, ale i hnízdění mokřadních ptáků nebo rozvoj
porostů vysokých ostřic.
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Ráz bažinky určují
jednak malebné
trsnaté ostřicové
porosty a jednak
rozsáhlé porosty
rákosu obecného.
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Během jarních hromadných migrací ropuch obecných je běžné putování párů.
Robustní samice už z velkých vzdáleností přicházejí k vodám s drobnými
samci pevně uchycenými na jejich hřbetech.

Rok obojživelníků
Na baţinku se můţeme za obojţivelníky vypravovat jen tak, ale pokud budeme respektovat některá doporučení vycházející z dlouholetých zkušeností,
tak mohou být naše výpravy daleko zajímavější a úspěšnější. Přesto je třeba
připomenout, ţe není nad zkušenosti vlastní, protoţe průběh kaţdého jara je
jiný. Přímo do baţinky bychom při návštěvách vstupovat neměli a svá sledování bychom měli omezit jen její břehy. A ta nejsou v ţádném případě malé.
Na baţince se rozmnoţují především tzv. suchozemské druhy ţab, které zimují a většinu sezóny tráví na souši. Jen na krátkou dobu přicházejí po zimování do stojatých vod za rozmnoţováním. Jako první se ve vodách baţinky
objevují hnědě zbarvení zemní skokani štíhlí a hnědí a ropuchy obecné. Naslouchat jejich koncertům nebo je pozorovat při rozmnoţování můţeme kaţdoročně jen krátce. Zpravidla od konce března do poloviny dubna, kdy uţ
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zase bývají na souši v okolí. Proto je třeba při návštěvách podchytit samotný
začátek jara obojţivelníků, coţ nebývá mnohdy vůbec jednoduché, protoţe je
zásadně ovlivněn aktuálním počasím. Tělesná teplota studenokrevných ţab je
totiţ přímo závislá na teplotě prostředí – vody nebo vzduchu a také vlhkosti.
Za deštivého počasí bývají aktivnější i za niţších teplot. Za teplého nástupu
jara se mohou první skokani štíhlí objevit ve vodách uţ v druhé březnové
dekádě, za chladného třeba aţ koncem měsíce. Obecně je moţné říci, ţe jaro
ţab začíná v době kdy teploty neklesají pod bod mrazu a maximální denní
teploty dosahují 7-12 st.C. Protoţe rozmnoţování prvních druhů je překotné,
tak je vhodné navštívit baţinku raději vícekrát. I za cenu, ţe někdy nespatříme jedinou ţábu, protoţe bude příliš brzy. Během časných jarních návštěv se
především ve večerních hodinách můţeme stát svědky hromadných migrací
ropuch a zemních skokanů ze souše. Ţáby putují k lokalitám zpravidla v
nočních hodinách, od večera do půlnoci, kdy se s postupným ochlazováním
často zastavují a v cestě pokračují aţ následujícího večera. Na baţince bývá
častým jevem docházení ţab ještě v časných ranních či dopoledních hodinách. Podmínkou je samozřejmě teplá noc. Za teplého deštivého počasí mohou ţáby migrovat dokonce po celý den.
Také samice skokanů hnědých vlečou při jarních cestách k vodám na hřbetech
často své partnery.
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O co nenápadnější a rychlejší jsou rozmnoţovací akty zemních skokanů, o to
nápadnější jsou jejich snůšky, které jsou na vodních hladinách jen ztěţí přehlédnutelné. Samice totiţ kladou vajíčka ve velkých chomáčích, které jsou po
nakladení sice pod hladinou, ale s vývojem zárodků po několika dnech vyplouvají k hladině a stávají se neobyčejně nápadnými. Vytvářejí charakteristické „světlé koláče“. První snůšky nacházíme ve vodách jen dva týdny po
příchodu prvních skokanů. Uţ začátkem dubna se z vajíček líhnou první larvy – pulci. Zemní skokani a ropuchy z vody rychle odcházejí a postupně se
začínají objevovat další druhy. Rosničky nebo vodní zeleně zbarvení skokani
se zdrţují ve vodách podstatně déle, od dubna do poloviny června, takţe by
nám neměli uniknout. Ţáby se za účelem rozmnoţování shromaţďují na společných lokalitách - stanovištích a pořádají společné koncerty. Samci se při
nich ozývají druhově charakteristickými svolávacími hlasy a lákají tak nejen
samice, ale i další samce k rozmnoţování. S poklesem teploty vzduchu aktivita ţab klesá. Pokud na jaře přijde silnější ochlazení, tak i kdyţ před pár dny
bylo rozmnoţování na lokalitě v plném proudu, nemusíme zde spatřit či uslyšet jedinou ţábu. Za nepříznivého počasí tedy návštěvy rozmnoţovacích lokalit raději neprovádějme a vyčkejme na slunečné a teplé dny (nejlépe i nevětrné - kvůli dobré slyšitelnosti hlasových projevů). Není třeba přicházet na baţinku v noci, protoţe všechny druhy se běţně ozývají i přes den (jen
s výjimkou rosniček). Asi
nejlépe je navštěvovat baţinku od pozdějšího dopoledne,
kdy je jiţ prostředí, vzduch a
voda slunečními paprsky
dostatečně prohřáté. Ranní
teploty totiţ bývají v časných
hodinách často nízké a aktivita ţab je mnohdy minimální nebo vůbec ţádná.
Pár skokana hnědého
v přechodném úkrytu během
jarní migrace.
V květnu jsou vody baţinky
mnohde plné ţabích larev –
pulců, které rychle rostou a
po dvou aţ čtyřech měsících se proměňují v malé ţabky a od konce května
začíná období migrací mladých metamorfovaných jedinců z rodných vod na
souš. V době kdy ţabky rodné vody opouští je ocas ještě více nebo méně patrný. Ţabky bývají po proměně dlouhé do 1 aţ 3 cm. Jako první od začátku
června opouštějí hromadně vodu mladé ropuchy obecné. Poté následují invaze zemních skokanů. Během července zastihneme odcházející rosničky.
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První skokani
Zpravidla uţ v polovině března se ve vodách baţinky objevují první ţáby skokani štíhlí (Rana dalmatina). Ze zimovišť přicházejí jednotlivě nebo
v menších skupinách a během páření jsou ve vodě nenápadní a často unikají
pozornosti. Samci jsou totiţ rozmístěni jednotlivě a svolávacím hlasem se
ozývají pod vodou. Velmi slabý hlas, slyšitelný za ideálních podmínek jen do
15 metrů, se vyznačuje řadou mírně stoupajících a zesilujících se slabik "ko
ko ko ko ko ....". Ve vodě se skokani zdrţují jen krátce a kaţdým rokem máme jen asi deset dní na to, abychom je zastihli. Snadno je můţeme minout a
přijít pozdě, protoţe se ve vodě opravdu objevují velmi záhy a často se uţ při
jejich pobytu ve vodě vrací mrazíky a hladina bývá pokryta ledem. Někdy
objevíme zamrzlé i jejich snůšky, kterými jsou
asi 10 cm chomáče ukotvené pod hladinou k
rostlinstvu. Zatímco samice hned po vykladení
vody opuští, tak samci se v nich mohou zdrţovat
ještě celé týdny. Za denního oteplení se potulují
po březích a na chladnější noc se vrací do vody.
Skokan štíhlý je mezi našimi ţábami druhem
nejlépe přizpůsobeným ke skákavému pohybu a
v nebezpečí prchá aţ 2-3 metry dlouhými a metr
vysokými skoky.
Břicho skokana štíhlého není na rozdíl od skokana hnědého skvrnité, ale čistě bílé.
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Namačkáni jeden na druhého
Zpravidla koncem března a začátkem dubna následuje hromadný příchod
skokana hnědého (Rana temporaria). Za vrcholu migrace můţeme zastihnout
desítky jedinců. Na rozdíl od předchozího druhu, se skokani hnědí ve vodách
při páření soustředí do početných společenství aţ mnoha set jedinců. Na jediném metru čtverečním se pak můţe zdrţovat přes 50 ţab, které jsou namačkány jedna na druhou, a
voda doslova vře. Svolávací
hlas jednotlivého samce je
také málo slyšitelný, ale protoţe zpravidla koncertuje na
hladině velké mnoţství jedinců, tak ho zaregistrujeme i
na 50 metrů. Zastřené a hluboké mručení "vrrru vrrru
vrrru vrrru ...." připomíná
předení kočky domácí. Chomáče vajíček nebývají jako u
skokana štíhlého ve vodách
jednotlivě, ale pravidelně ve
velkých „kupách“ namačkány jeden na druhý. Po rozmnoţení i samci vody brzy opouští a na rozdíl od předchozího druhu po nich
nebývá při březích baţinky ani vidu.
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Samci mají v době rozmnožování charakteristicky do modra naběhlé hrdlo,
samice bývají zpravidla zbarveny do rezava.
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Barevná rozmanitost skokanů je fascinující. Prakticky každý jedinec je trochu
jiný.
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Hromadný příchod
Uţ s pokračujícím příchodem skokanů hnědých se mezi nimi začínají objevovat první samci ropuchy obecné (Bufo bufo) a rychle jich přibývá. Rozhodující
část populace dorazí k vodám během několika dní, takţe jejich hromadný
příchod patří k nejnápadnějším projevům kaţdoročního ţivota mezi našimi
ţábami. Za vrcholu migrace můţeme v okolí baţinky sledovat i přes sto přicházejících ropuch současně. Svolávací hlas samců, znějící jako „kroak kroak
kroak ..“, je nápadný a slyšitelný aţ do 30 metrů a slýcháme ho spíše jednotlivě nebo v několika jedincích
současně. Ropuchy totiţ společné koncerty jako ostatní
druhy nepořádají, protoţe
samci samice spíše aktivně
vyhledávají. Naproti tomu se
často samci ozývají ještě na
souši, neţ dorazí k vodě. Na
rozdíl od skokanů snáší samice vajíčka v tenkých provazcích. Samice po spáření a
vykladení vody hned opouští,
zatímco hlasy nespářených
samců můţeme z vod slýchat
aţ do začátku května.
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Skrytě žijící čolci
Ve vodách baţinky se nerozmnoţují
jen ţáby, ale i čolci. Stejně jako
zemní skokani nebo ropuchy obecné se i oni v samém začátku jara
koncem března stěhují ze suchozemských zimovišť do vod baţinky
za rozmnoţováním. Zpravidla však
jen z nejbliţšího okolí. Jejich příchod i pobyt v rozsáhlých zatopených plochách je však natolik nenápadný, ţe se s nimi při návštěvách spíše nesetkáme. Po dvou aţ
čtyřech týdnech získávají typický
„svatební“ vzhled a začíná vlastní
rozmnoţování. Ve vodách baţinky
se rozmnoţuje především drobný
čolek obecný (Triturus vulgaris)
dorůstající jen do délky kolem 10
mm. Zatímco samice jsou vybarveny jen nenápadně, tak vzhled samců ve vodním prostředí nás doslova
okouzlí. Ve vodě se zdrţují aţ do
19

června, kdy
odcházejí zpět
na souš. Ve
vodách baţinky ţije ještě
jeden druh –
daleko větší a
po celém Jihomoravském
kraji daleko
vzácnější čolek
velký (Triturus
cristatus). Právě pro jeho
výskyt byla
baţinka zařazena mezi evropsky významné lokality. Samci tohoto druhu
jsou ve vodním prostředí ještě podstatně působivější a jejich mohutný členitý
hřbetní lem jim dodává aţ prehistorické podoby. Na snímcích jen čolek obecný.
Samice
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Noční koncerty
Pokud se k baţince vypravíme za pěkného počasí pozdě odpoledne a vyčkáme aţ
do soumraku, tak se můţeme stát svědky jednoho z nejnápadnějších ţabích
koncertů u nás. Drsný jednoslabičný
svolávací hlas samců rosničky zelené
(Hyla arborea), znějící jako „kre kre kre
…“, totiţ patří mezi našimi ţábami
k nejhlasitějším a bývá slyšet aţ do vzdálenosti celého kilometru. Společné koncerty desítek samců nastávají aţ při západu slunce a protoţe se rosničky ozývají
téměř výhradně za tmy, tak se pak krajinou nesou celé kilometry. Večerní návštěva takových míst patří
k nezapomenutelným záţitkům. S blíţícím se soumrakem rosničky postupně
oţívají, seskakují do vody a vše se připravuje k jedinečné podívané. První
21

samci se začínají ozývat ještě před úplným setměním, ale s houstnoucí tmou
hlasy sílí a postupně se slévají v neuvěřitelnou vřavu. Na méně početných
shromaţdištích samců můţeme často
pozorovat, ţe se začnou všichni ozývat
současně nebo naopak téměř současně
všichni utichnou. Jindy, začne-li se ozývat jeden, tak mu ihned odpovídá druhý
a další a další, takţe nakonec jejich hlasy
splývají
a
znějí
jako
"kare kare kare kare ...". Tyto projevy můţeme sledovat hlavně v podvečer, neţ
vypukne nepřetrţitý dlouhé hodiny trvající koncert. Samci při skřehotání
nadouvají mohutné hrdelní vaky a po
dlouhé hodiny neúnavně lákají samice
k páření, ke kterému dochází aţ po několika hodinách v noci. Také rosnička tráví většinu ţivota na souši, převáţně
v korunách stromů a keřů, ve kterých dokáţe díky přísavkám mistrně přeskakovat z listu na list a jen na jaře se v době rozmnoţování objevuje ve stojatých vodách. Na baţince se objevují zpravidla ve druhé polovině dubna a
zdrţí se aţ do června. Přes den se s velkou oblibou vyhřívají na širokých listech rákosí nebo orobince, kde je můţeme za teplého slunečného počasí zpozorovat.
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Mizející kuňky
Kdysi ţila v údolí Bobravy běţně kuňka ohnivá (Bombina bombina). Bývala
pravidelným obyvatelem i na Střelické baţince. Dnes se však s ní zde uţ
nesetkáme.
Poslední
kuňky
byly
v údolí
pod
Omicemi
sledovány
kolem
roku
2000.
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Vodní skokani
Vodní zeleně zbarvení skokani se z našich obojţivelníků rozmnoţují jako poslední. I kdyţ je ve vodě můţeme spatřit jiţ od prvních dubnových dnů, ale k
jejich rozmnoţování dochází aţ po dostatečném prohřátí vody od konce dubna do poloviny června. S oblibou se vyhřívají při březích vod s hlavami otočenými k vodní hladině, aby pod ní mohli v nebezpečí zmizet po bleskurychlém
skoku. Na rozdíl od zemních skokanů jsou po celou sezónu vázáni na vodní
prostředí, ve kterém se s nimi můţeme setkat i na podzim před odchodem do
zimních úkrytů. Škála hlasových projevů vodních skokanů je neobyčejně
pestrá. Svolávací hlas je však charakteristický a lze ho obecně přepsat jako
rychleji či pomaleji přednášenou řadu "brekekeke".
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Užovky
Charakteristickým obyvatelem baţinky je uţovka obojková (Natrix natrix),
kterou zde můţeme při návštěvách za teplých slunných dní od května do léta
spatřit. Třeba
jak rejdí po
vodní hladině
nebo jak se
někde vyhřívají
na slunci.
Uţovky nejen
dobře plavou a
potápí se, ale
dovedou i lehce
šplhat v korunách keřů.
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Mokřadní ptáci
Baţinka je tradičním hnízdištěm mokřadních ptáků. Uţ v dávnější minulosti
někde zde v údolí Bobravy hnízdíl chřástal kropenatý (Porzana porzana),
chřástal polní (Crex crex)
nebo bukáček malý
(Ixobrychus minutus). V
posledních 15 letech zde
pravidelně hnízdí kachna divoká (Anas platyrhynchos), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), chřástal vodní
(Rallus aquaticus), potápka malá (Tachybptus
ruficollis), rákosník
prouţkovaný (Acrocephalus schoenobaenus),
rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
nebo strnad rákosní
27

(Emberiza schoeniclus), vzácně pak ještě chřástal malý (Porzana parva), lyska
černá (Fulica atra), moták pochop (Circus aeruginosus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaeus) nebo cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides).
S některými dalšími druhy se tu můţeme setkat na průtahu nebo potulkách,
nejčastěji asi s volavkou popelavou (Ardea cinerea), vzácně s čápem černým
(Ciconia nigra) hnízdícím v okolních lesích.
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Mokřadní
orchidej
V minulosti rostla na baţince
mokřadní orchidej prstnatec
májový (Dactylorhiza majalis)
s charakteristicky tmavě skvrnitými listy, ale uţ během 90. let
minulého století zde nebyl nacházen. Nově byly kvetoucí rostliny nalezeny při břehu jezírka v
zemně upravených plochách v
rámci sanace ropné havárie a
v posledních letech zde bývá
v některých letech sledováno do
několika kvetoucích rostlin.
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Ostřice
Baţinka je pověstnou lokalitou vysokých
charakteristicky trsnatých ostřic, jejichţ
bohaté porosty dodávají velké části neopakovatelný ráz. Stovky mohutných trsů
patří ostřici latnaté (Carex paniculata).
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Blatouch bahenní

Mokřadní
rostliny
Na baţince jsou
k vidění některé atraktivně kvetoucí mokřadní rostliny. Hned
v dubnu můţeme objevit blatouchy bahenní (Caltha palustris),
v červnu kosatce ţluté
(Iris pseudacorus) a
v červenci kypreje vrbice (Lythrum salicaria).
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Kosatec žlutý
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Kyprej vrbice
37

Samec

Samice

Ohniváčci
Občas bývá na baţince sledován atraktivní, ale drobnější, denní motýl patřící
mezi celoevropsky ohroţené druhy.
Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) bývá daleko častěji pozorován
v blízkém okolí baţinky, za ţelezniční
tratí v rozsáhlých vlhkých lučních porostech pod sjezdem silnice dolů na
dno údolí Bobravy shora ze Střelic.
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Naprostá většina obojživelníků přichází na jaře do bažinky od říčky Bobravy,
vlevo patrná linie betonových zábran je navádí do vlastního podchodu pod
silnicí.

Podchod pro obojživelníky
V letech 1996-2005 bylo u baţinky postupně ve třech etapách vybudováno
trvalé ochranné zařízení pro migrující obojţivelníky, kteří do jejich vod přicházejí přes silnici od říčky Bobravy, kterou téměř všichni zemní hnědě zbarvení skokani a ropuchy obecné připlouvaji po proudu a v jejichţ březích ţijí
čolci. Podchod přes silnici byl vybudován jako první uţ v roce 1996 a snad
šlo tehdy o první podobné zařízení v celé České republice. V roce 2001 byl
podchod doplněn naváděcí trvalou betonovou bariérou ze strany říčky a v
roce 2005 ze strany
baţinky.
Každoročně je třeba
si během migrací ze
strany od bažinky
vypomáhat i provizorními igelitovými
naváděcími bariérami.
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Při jarní migraci dospělých jedinců do baţinky za rozmnoţováním podchodem
pravidelně prochází stovky ropuch obecných, skokanů hnědých a skokanů
štíhlých a také desítky čolků. Trvale instalované zařízení je maximálně moţného rozsahu s ohledem na přítomnost husté sítě tras a doprovodných vedení produktovou, a proto nemůţe být úplně kompletní, takţe ho je třeba kaţdoročně v době hlavních migrací doplňovat provizorními opatřeními.
I ze strany od bažinky jsou obojživelníci
opouštějící bažinku po rozmnožování navádění do pochodu betonovými bariérami.
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