J A K S E C H O V AT
V PÍSKOVNÁCH?
Pohyb lidí a narušování vegetace pískovnám
a jejich ohroženým obyvatelům obvykle
prospívá (někdy jsou vítány i jednorázové
akce s pobytem více lidí). Dodržujte však
prosím několik jednoduchých pravidel:
• Nerušte hnízdící ptáky. Během hnízdění se
nezdržujte dlouho v blízkosti hnízdních stěn
břehulí či vlh. V místech s výskytem kulíka
říčního dávejte pozor na jeho vajíčka a mláďata.
• Neprojíždějte tůněmi se snůškami a larvami
obojživelníků (pokud možno ponechte tuto
zábavu až po období jejich rozmnožování).
• Neodhazujte odpadky.
• Respektujte omezení vyplývající
z pobytu ve zvláště chráněných územích
(CHKO, přírodní památky).
Přejeme vám mnoho nezapomenutelných zážitků
při pozorování přírody v pískovnách.

Objevte svou pískovnu
www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu
• Pěší turistika
• Cykloturistika
• Geocaching
• Fotografování a pozorování přírody
• Tipy na výlety
(nebo na zpestření výletů)
• Informační tabule o pískovnách
• Pozorování zajímavých
rostlin a živočichů …
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Objevte svou

pískovnu

Většina lidí bere opuštěné pískovny jako všední
součást kulturní krajiny, případně jako vítané místo
ke koupání. Pískovny však nabízejí vnímavému
pozorovateli přírody mnohem víc. Stačí se dobře dívat.
Dalekohled, lupa nebo fotoaparát se hodí, ale určitě
nejsou nutnou podmínkou.

KDO ŽIJE
V PÍSKOVNÁCH?
Pískovny tvoří v dnešní krajině jakési
ostrovy, pro něž je typický malý obsah
živin v půdě i vodě. Proto je vyhledávají
zejména druhy vázané na písčiny, suché
trávníky a živinami chudé mokřady.
Původně žily tyto druhy na písečných
přesypech, na říčních náplavech, v tůňkách
nebo i na rašeliništích. Tato stanoviště však
z krajiny téměř zmizela. Pískovny se za ně
mohou stát vhodnou náhradou.

MOKŘADY

ploskočelka šestipásá

saranče blankytná

ještěrka obecná

svižník zvrhlý

zlatěnka vínová

třezalka rozprostřená

Vodní a mokřadní pískovny jsou rájem
pro obojživelníky. Prakticky v každé tůňce
objevíme zelené skokany, pískovny se však
staly hlavně důležitými útočišti pro čolky
a naše hrabavé žáby, tedy blatnici skvrnitou,
ropuchu zelenou a ropuchu krátkonohou.
Tůňky obývá také velké množství larev
i dospělců hmyzu. Z mokřadních rostlin
můžeme zmínit alespoň masožravé
druhy, z nichž nejčastější jsou rosnatka
okrouhlolistá a bublinatka jižní.

břehule říční

hrabání nor

páskovec kroužkovaný

hnízdní stěna břehulí

vlha pestrá

bublinatka jižní
mravkolev běžný

trávnička obecná

mládě kulíka

hnízdo kulíka

PÍSČINY

P TÁ C I

Holé písčiny a rozvolněné suché trávníky
patří v dnešní krajině ke vzácným
stanovištím. Většina druhů pískomilných
rostlin mívá spíše malé rozměry a je třeba
se k nim sehnout, aby vynikly krásné, ale
drobné květy. Po holém písku pobíhají
svižníci a vyhrabávají si tu nory samotářské
včely, které patří k nejohroženějším
skupinám naší přírody. Nápadné bývají
i trychtýřkovité pasti mravkolvích larev.
Z plazů se nejčastěji setkáme s ještěrkou
obecnou.

Pískovny mohou být důležitými hnízdišti pro
ptáky, kteří si vyhrabávají nory do písčitých
stěn. V jižních Čechách jde nejčastěji
o břehuli říční, naši nejmenší vlaštovku,
která hnízdí často v početných koloniích.
V poslední době se do jižních Čech začíná
šířit také teplomilná vlha pestrá.
Na větších plochách holého písku
(obzvláště na plážích u větších
pískovnových jezer) hnízdí přímo na zemi
kulík říční. Jeho hnízda, vajíčka i mláďata
jsou velice nenápadná.

rosnatka okrouhlolistá
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