
Okolí Štinkovky? Domov vzácných živočichů
Hustopeče zvelebily
oblast u tamních
rybníků. Lidé tam diky
tomu nyní často
zavitaii na procházky.
Mohou tam vidět
vzácné Ptáky i
oboiživelniky,

ANETA BERÁNKOVÁ

Hu§toPeče - §o tak tíochu
o utajenou přííodní lokalitu
mezi hustopečskými rybnl
ky, Dnes po zvelebeni těch
to mist a vybudování osmi
tůní, které vznikly hlavně
kvůli zaalrženi vody v kíaji
ně, §louži oblast k procház
kám, Tůně v nivě řeky
štinkovky se rozléhaií na
ploše zhruba dvou hektarů,
Za necelé dýa miliony z ev
ropské dotace je vytludovalo
město, právě o nich je další
dil seriálu D€níku Rovnost
přirodou u hranic.

v té tokalitě kromě zkul
tivovaného lesa vznikla také
turistická stezka. Ta vede až
k prameni Štinkovky, Pěti
ki]ometřová cesta z čášti
kopiruie mandloňovou
stezku, 

"Když 
se od nt od-

klonlt€, múžete vidět nově
vzniklé tůně v nivě Štin-
kovky, starou vrbu, u které
je odpočivadto, a dorazite až
k prameni" popsal hu6Lo_
pečský misLostalosta Boři
Voj svásta _

Lóni u iůni v nivě Štin
kovky vznikly dva zastŤeše
né altány, jedno odpočíva-
dlo a čtyři informačnl tabu

le, 
"Ty 

napoví, Proč tůně
vznikly a co je u nich mož
né vidět"" infořmoval mís
to§taro§tá. Náklady byly ví
ce než tři sta padesát tisíc
kořun. TakŤka polovinu po,
kryladota(e.

Návštěvnlci si v těch
mistech mohou lychutnat
nejen pohled do nádheíné
kíajiny, ale také na vzácné
živočichy, "Nápadné 

jsou

tŤeba vážky a žáby jako na
přiklad skokdni, a třeba i
čotci. Ti jsou Ýšak vidět j€n
vzácně. Každý si také uíčitě
všimne káňal bývá vidět i
vlha pestíá nebo čáp čeíný"'
vyjmeloyal Petr Berka z
odbortl žlvotnlho plo§tředi
hustopečského městského
úřadu. Mokřady jsou i při
rozenou zásobáŤnou vody
V krajině,

Trasy na píocházky j§ou
urč€né hlavně pro íodiny s
dětmi a dúchodce. Plojit se
tam však mohou i ženy na
mateřské dovolené či ma
teřské a základní školy, Ak
tuálni podobu krajiny ko-
lem hustopečských rybniků
si poihvaltlje také napřiklad
Veronika Konyová, "Když sivzpomenu, jak to tam vy-
padalo před lety, tak jde

rozhodněoposunklepší
mu, Hlavně v létě jsme tam
často \,yíáželi na procházky,
Jak k píamenu Štinkovky,
tak l(olem rybníků až k
rozhledně"' nechala se sly
šet Hustopečanka.

Po cestě upoutá návštěv-
níky speciálni lavička vyře,
závaná ze dŤeva, "H|avnědětem §e líbila diky rybám a
dalšim !"yřezaným živoči

Hu§top€č§ké
molřady
ll.lné V nve rlcKv 5llnKovry
v okotí hu§topeěských
rybníkú vznikly na padailit ii.
roku ?o14. vo čtyř€dh :

lokatitách nechálo v6dóňí '.

městá Whloublt c.|t m
o.n'hfií o @tk va
řirzloE ifirař,adnrťa&
ň.trú &úeÉčííah.
zásobované jsou pou!é
podzemnívod9u a t kq .'
vodou z€ srážek. Hlprlínt
dŮvodeň i€|lch 9rlt|*ír
lrrt6 snana oúltolH
datšícti rodrícfi !loaň,
Keré bL]doú slanov|štčm
mokřadnich ío§ttln 6
žlvočichÚ, jimž okolírívod- ,
ní blotopy newhovo]í.
riokřady |iou t přll!{t ,

nou úóufulrou wdt':
v kra|lně l irk{ .!n$a}
kou róú.3ť kltltUlt{
kruJlny. lMokř€dy maií .
mnoho podob. In|rio tbí
to jsou nápřikldd bažin!i,,
.ašéliniště a zdpláÝova*
lužní le§y a touky_ v su.i '

chých lélě.h mohou .,,

I Vy§ychat. Támní Ďsttllll
a také živočichayé j§axi,
tomu přizpúsobBní

'rdioj: město Hultťďe

chům, kteíé ji zdobí," uvedla
Konyová,

Tůně vznikly už za minu
lého vedeni města. "Zasadilijsme je do krajiny tak,
abychom ji neponičili. Na-
příklad jsme nekáceli stro-
mý j€n jgme každou tůň za-
pasovali do stávajicí krajiny.
Hnizdí tam napřiklad mou-
divláčék lužni." sdělil teh-
dejši radni Antonin Matocha.

KPRAltE tŠTtt{KovKY, Nádlrerná kra] na ataké pohled naVžécné ž]Voč]chy5kýtá plo náVštěVnikyplocházka stezkou k píamenihus
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