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Mokřady Triangl se nachází v povodí Slatinského potoka kousek od Skalky. Jezírko
a jeho nejbližší okolí bylo vykoupeno Českým svazem ochránců přírody v rámci programu
Místo pro přírodu, cílem je záchrana přírodovědně cenného místa. O celý prostor pečují
členové ZO ČSOP Botič-Rokytka.
V okolí mokřadů Triangl byla
vystavěna železniční trať a hlavní silnice
pro motorová vozidla. Poblíž se nachází
menší,
a

vzhledem

znečištěnějšímu

k hluku

ovzduší,

spíše

historická zahrádkářská kolonie, cvičiště
psů a menší les. Prochází zde denně
poměrně mnoho lidí, ale nikde nebyl
odpad ani poničená příroda.

Velikost chráněné oblasti je asi 2 ha. Název Triangl vznikl díky trojúhelníkovému tvaru
oblasti – ze všech stran je svírán železničními tratěmi. Nachází se zde 15 arů velký mokřad
s jezírkem, křoviny a staré stromy.

Historie
Postupné stavení železničních tratí toto území oddělilo od zbytku sídliště a tím zde
nevznikla zástavba. V 70. letech se zde ovšem začala tvořit skládka suti, ta byla zastavena
a následně odklizena. Od roku 1991 je mokřad pod správou organizace ČSOP Botič-Rokytka.
Členové organizace postupně odklízeli zbytky suti a odpadu, zajišťovali vodní režim jezírku
a prováděli zde zoologické průzkumy. Klíčovým se stalo prosazení zařazení Trianglu mezi
významné krajinné prvky a odkoupení pozemku, na kterém se nachází jezírko.

Významní obyvatelé mokřadu Triangl
Nachází se zde plno druhů obratlovců, přesněji 7 druhů obojživelníků a 40 druhů ptáků.
Mezi nejzajímavější patří kuňka ohnivá, která je celoevropsky chráněná. Dorůstá přibližně
5 cm a je charakteristická pro své oranžové skvrny na břišní straně, které slouží k zastrašování
nepřátel. Z ptactva pravidelně mokřad obývá slavík, rákosník zpěvný či mlynařík
dlouhoocasý. Občasně se zde nachází moudivláček lužní. Tito živočichové žijí v blízkém okolí
jezírka s doupnými vrbami pouze 6 km od centra Prahy, na místě s frekventovanou dopravou,
uprostřed sídliště. Jde o unikátní oázu klidu, která přes všechny nástrahy s pomocí programu
Místo pro přírodu a členů ZO ČSOP Botič–Rokytka může nadále existovat.
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Péče o lokalitu
O jezírko je nutné pravidelně pečovat. Je nutné částečně likvidovat porost orobince,
kterým až příliš zarůstá a jednou za pár let je z důvodu velké mělkosti potřeba z jezera
odstranit usazeniny bahna. Zároveň je potřeba celé místo pravidelně uklízet.

Jelikož se mokřad nachází na velice frekventovaném místě je potřeba ho hlídat. Přístup
k němu je umožněn pouze pěším, vozidla by sem mohla navážet odpad a vytvářet černé
skládky. V jejím okolí jsou vyvěšeny plakáty, které upozorňují na výskyt chráněné oblasti.

Cíl kampaně Místo pro přírodu.
Program Místo pro přírodu pomáhá po celé České republice a zachránil již desítky
ohrožených míst. Naší přírodu se snaží ochraňovat těmito prostředky:
-

Vykupováním ohrožených cenných přírodních lokalit, kterým hrozí akutní nebezpečí
(vykácení lesa, odvodnění mokřadu, rozorání květnatých luk).

-

Vykupováním pozemků, které jsou vhodné pro návrat přírody (obnovení vodních toků,
výsadby biocenter a biokoridorů).

-

Zajištěním těmto pozemkům vhodnou péči.

-

Propagováním myšlenky pozemkových spolků v rámci široké veřejnosti.
(http://www.mistoproprirodu.cz/cil-kampane/)
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