Úkryt pro plazy i ptáky
Suchá kamenná zídka

Tradiční prvek mizící z krajiny

Kamenné zídky, dříve tak běžné, lemovaly odedávna políčka
zemědělců. Nejenom, že tvořily hranici mezi poli, ale současně
nabízely úkryt nejrůznějším druhům plazů a možnost hnízdění
ptákům, kteří svá hnízda staví ve skalních štěrbinách, výklencích
nebo dutinách.

Spojení dobrého s užitečným

Stavbou kamenných zídek byla pole zbavena kamenů a dobře se
tak obdělávala nebo byly zpevněny svahy a meze proti
sesuvům. Ještěrky, hadi a ptáci využili suché zídky k životu a
pomohli hospodářům od škodlivého hmyzu a hlodavců, kteří
ničili úrodu.
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) vyhledává
otevřenou kamenitou krajinu (Foto: P. Šaj)

Dekorace i pomoc

Kamenné zídky v různých tvarech a podobách poslouží
živočichům jak na zahradě, kde se jedná především o dekorační
prvek, tak v krajině, kde
dnešní doba velkoplošného
intenzivního zemědělství poskytuje enormní nedostatek
podmínek pro život plazů i ptáků volné krajiny.

Dříve bezplatný vedlejší produkt,
dnes nákladný cíl
Dudek chocholatý (Upupa epops) patří k našim
nejkrásnějším ptákům (Foto: P. Šaj)

Kamenné zídky v krajině jsou nejen velmi dekorativním prvkem, ale především nabízí mnoha vzácným druhům dnes tolik potřebné útočiště (Foto: B. Jagoš)

Dřívější maloplošné, i když ,,intenzivní“ zemědělské hospodaření
přinášelo druhovou bohatost jako pozitivní vedlejší efekt
automaticky.
Od dob velkoplošného obhospodařování musejí být vnášeny
do krajiny prvky pro zvýšení druhové rozmanitosti cíleně a velmi
nákladně.

Víte, že…
Mezi naše zatím nejběžnější plazy patří ještěrka
obecná (Lacerta agilis) (Foto: M. Tomešek)

Užovka hladká (Coronella austriaca) je užitečný
nejedovatý had (Foto: P. Šaj)

Kriticky ohrožená ještěrka zelená (Lacerta viridis)
obývá nejteplejší místa ČR (Foto: M. Tomešek)

Představitelem beznohých ještěrek je slepýš
křehký (Anguis fragilis) (Foto: P. Šaj)

Suché kamenné zídky obsazují i velmi vzácní
živočichové jako je ještěrka zelená nebo
dudek chocholatý či bělořit šedý. Ti zde nejen
odpočívají a loví, ale při vhodných
podmínkách vyvádějí i svá mláďata.
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