ZPRÁVA 13 : 15.6.2014
Slavnostní otevření 5. tůňky.
Mravenci.

Jak informuje plakátek, dne 28. června 2014 bude otevřena 5. tůňka – lesní. Celou akci do
detailu vymyslela, připravuje a zajišťuje Mgr. Jana Čiháková-MiKuKo . Nutno přiznat, že
by to tak možná nikdo jiný nezvládl. Naše ministryně kultury a kontroly v NaPaLo má totiž
bohaté zkušenosti s podobnými akcemi a co je hlavní, nechybí jí invence a chuť něco dělat
pro druhé. Odměnou je jí „jen“ radost z vykonané práce a spokojenost těch, pro které to
všechno dělá. Takže, milá MiKuKo , děkujeme.
Současně děkujeme všem ostatním, kteří se na akci „ 5 tůňka - lesní “ podíleli a podílejí.

Tak konečně se něco děje. U cesty k lesní tůňce je vykopaná jáma na zabetonování
dvojáku pro naučnou tabuli.

Je pěkně hluboká  Tabule už je také hotová a připravená k osazení.

Zprávy dodala Mgr. Jana Čiháková - MiKuKo

Takovéto nádherné mraveniště máme poblíž lesní tůňky. A není samo. O kus dál jsou ještě
další dvě velká a několik rozestavěných. Máme radost. V minulých letech bylo v této lokalitě
11 mravenišť, která záhadně zmizela. Mohou to mít na svědomí divočáci, doufejme, že ti
čtyřnozí a ne dvounozí.

Formica rufa ,neboli mravenec lesní, je zřejmě nejpopulárnějším druhem evropského mravence,
přestože je pouze jedním z mnoha zástupců své skupiny. Ve světě žije téměř 10 000 druhů
mravenců, v České republice přes sto druhů. Mravenec lesní staví z jehličí a větviček vysoké
osamělé kupy na lesních světlinách nejčastěji ve smrkových lesích. Mraveniště má dominantní
orientaci směrem k jihu, kde je pozvolnější svah zajišťující lepší nakládání s energií a
zvýšenou akumulaci tepla. Bývá obvykle vysoké kolem 50 cm a uprostřed je vždy pařez, ve
kterém oplodněná královna založila kolonii, která bývá osídlena až 40 let. Oblý tvar a výška hnízda
je ovlivněná mírou osvětlení mraveniště, při nedostatku světla dosahuje hnízdo výšky až 2 m, aby
zachytilo co nejvíce slunečních paprsků. Pro regulaci teploty má hnízdo svůj klimatizační systém,
který udržuje stálou teplotu pomocí otevírání a zavírání vchodů. Podzemní část mraveniště bývá
dvakrát větší než část na povrchu. V zimě se mravenci stahují hlouběji do podzemí, kde spí.
Všichni mravenci, kteří si budují mraveniště ve tvaru kup, jsou chráněni. V současné době jich
rychle ubývá. Mravenec lesní je strážcem čistoty naší přírody. Stará se o odklízení odpadu a
pomáhá udržovat biologickou rovnováhu hmyzích druhů. Počet typických kupovitých mravenišť v
evropských lesích se v posledních letech výrazně snížil. Program Formica je součástí národního
programu Ochrana biodiverzity České republiky. Patří k nejstarším programům Českého svazu
ochránců přírody – neboť byl vyhlášen již v roce 1982 (pod názvem Akce Formica). Cílem
programu Formica je prosazování a realizace aktivní ochrany hnízd lesních mravenců a
podpora jejich přirozeného šíření.

Když už mravenci, tak také Ferda Mravenec – práce všeho druhu. Kdo by neznal Ferdu
Mravence od Ondřeje Sekory? U tůněk sice takového Ferdu nemáme, ale máme MiPVD,
což je Ministr práce všeho druhu. Zde sám ministr v akci na přiložených foto .

Nová benzinová sekačka dobře slouží. NaPaLo je totiž soustavná, nikdy nekončící práce.

Máme radost, když je to u tůněk pěkné (pohled od cesty).

Stále tu něco kvete. Momentálně kohoutek luční. (Klasika lučních kytic – kohoutek,
kopretina, zvonek. Klasika polních kytic – koukol, chrpa, vlčí mák. Všichni je známe.)
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