Tisková zpráva
Sdružení Krajina
Učebna základní školy se pomalu zaplavuje vodou.
Nové město na Moravě 12. listopadu 2014 - Sdružení Krajina ve spolupráci s I. Základní
školou Nové Město na Moravě a Správou CHKO Žďárské vrchy zahájilo projekt Přírodní
učebna pod Koupalištěm. Cílem projektu podpořeného Nadací Partnerství z programu
Nestlé pro vodu v krajině 2014 je vytvoření nového vodního biotopu vhodného pro výskyt a
rozmnožování obojživelníků, vážek a vodních brouků a zvýšení druhové pestrosti na lokalitě.
Půjde o soustavu tůní, která poslouží také jako zázemí pro praktické environmentální aktivity
základní školy. Žáci Ekotýmu základní školy se budou podílet na sledování lokality a seznámí
se s praktickými činnostmi spojenými s péčí o lokalitu. Dá se předpokládat, že nově vzniklé
tůně budou po čase také atraktivním vycházkovým cílem pro obyvatele města, kteří se vydají
za procházkou po nově vybudované turistické stezce procházející podél lokality.
_______________________________________________________________
Lokalita Pod Koupalištěm se nachází severně od Nového Města na Moravě na pravém břehu
potoka Bobrůvky pod rybníkem Koupaliště. Původně se zřejmě jednalo o vlhkou louku a
prameniště, která postupně zarůstala dřevinným náletem, především olšemi a vrbami. Na podzim
2013 zde žáci Ekotýmu I. Základní školy Nové Město na Moravě ručně obnovili dvě malé tůňky o
ploše cca 16 m2. S paní učitelkou Martinou Janíčkovou a Petrou Doležalovou ze Správy CHKO
Žďárské vrchy nás napadlo, že by bylo zajímavé, kdyby se žáci o lokalitu starali dlouhodobě,
sledovali její vývoj, sledovali návrat obojživelníků do tůní a spojili si tak své teoretické znalosti z
výuky ve škole s praktickými dovednostmi. Nápad se potkal i se záměrem města, které plánovalo
vybudování turistické stezky, která bude procházet okolo tůní.
Na začátku byly vybudovány dvě malé tůně, ale lokalita nabízela větší možnosti. S panem
Bohumilem Dostálem z městského úřadu jsme se dohodli, že v rámci úprav okolí turistické stezky
by mohly vzniknout dvě nové, větší tůně. Náš záměr získal podporu také u vedení města a zbývalo
jen získat finance na vybudování tůní. Se žádostí o prodporu se nám podařilo uspět u Nadace
Partnerství, od které jsme letos na jaře obdrželi grant na přírodní učebnu z programu Nestlé pro
vodu v krajině 2014.
Koncem října proběhlo bagrování dvou tůní, které se už pomalu zaplavují vodou. Zbývá
ještě doplnit do tůní nějaké dřevo a kmeny stromů, které poslouží jako úkryt pro vodní živočichy a
rozčlení dno tůní. Počítáme i s budováním zimovišť pro obojživelníky z větví, kamenů a zeminy. To
je vlastně taková neuspořádaná hromada různého přírodního materiálu, do které si mohou žáby a
čolci na zimu zalézt a přečkat v ní do jara zimní nepohodu. Z jara chceme provést dočištění lokality
a doplnit informační tabule, na kterých by se návštěvníci dozvěděli něco o přírodní učebně a
zajímavostech lokality.
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