Voda je základ života, potřebují ji ke svému životu zvířata i
rostliny, potřebuje ji člověk. Lidské tělo tvoří z více než poloviny
voda. Bez vody by nebyly kolem nás stromy, kvě ny, tráva, ale
ani bychom neměli co jíst. Ovoce a zelenina, obilí na mouku,
rýže,... potřebují ke svému růstu vodu. Město ani lidé se bez
vody neobejdou. Voda z kohoutku nemusí téci kdykoli, voda
v pet láhvi se může stát nedostupným zbožím.
Chraňme proto studánky a prameny – přirozené vodní
zdroje, které s námi jsou od pradávna. Jsou přirozenou součásnašeho životního prostředí, pomáhají udržovat příjemné klima,...
Hezky upravené studánka nebo pramen lahodí oku a potěší
nejednu duši poutníka. Važme si všech veřejně přístupných pramínků a studánek. Každý by měl vědět, kde třeba v nouzi nejvyšší nalezne chladivé osvěžení.
Studánky a prameny jsou pro všechny,
zachovejme je i pro příš generace.

Pro všechny příznivce přírody vydal spolek dobrovolníků
Mladí ochránci přírody, z.s. v roce 2021.

Na území městské čás Praha 6 je přibližně 40 veřejně přístupných zdrojů vody v přírodě typu studánka nebo pramen. Na obrázcích vidíte některé z nich. Zajímavé
studánky a prameny v Praze 6, ale i téměř 200 dalších
můžete objevit při toulkách pražskou přírodou. Téměř 14
síc přístupných studánek a pramenů v celé České republice můžete najít v Národním registru pramenů a studánek. A dokonce můžete do registru nové studánky i sami
přidávat.
Víte, kde hledat tyto prameny a studánky na území
Prahy 6, už jste je navš vili?
Veleslavínka (149), Franciho (670), Pod Matějem
(2247), Zlatnice (2248), Korek (2293), Barelka (3200),
Pod pumpou (5196), U stožáru (6816), Horní Zlodějka
(13786) a Šestákova horní (14174).
Podívejte se třeba na méně známou studánku Veleslavínka
(www.estudanky.eu/149) a jděte se podívat do terénu i na další. Lépe se vám pak s nastříhanými kar čkami bude v deš vých
dnech hrát obdoba pexesa.

