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Vlha se hlásí!
Želva bahenní | Pavoučí sítě | Rozhovor: Zdeněk Troška

POTrEBUJEME VaS !

DARUJTE NÁS!

Předplatné našeho časopisu se dá využít i jako pěkný
dárek. Věřte, že z tohoto dárku nebudou mít radost jen
vaši blízcí, ale také my. Vaši podporu totiž nyní potřebujeme více, než kdy jindy. Moc si jí vážíme.
Budeme rádi, pokud o časopise řeknete svým známým
a kamarádům, nasdílíte nás na sociálních sítích, doporučíte Naši přírodu ve škole nebo ke koupi předplatného přemluvíte třeba šéfa ☺
Každé prodloužení předplatného i objednávka nového Naší přírodě opravdu výrazně pomůže. Děkujeme!
Předplatné zajišťuje: SEND Předplatné
send@send.cz, tel. 225 985 225, www.send.cz
Půlroční předplatné: 225 Kč. Roční předplatné: 450 Kč.

DANĚK EVROPSKÝ (Dama dama) | FOTO Miroslav Hlávko | hlavko.webnode.cz

slovo úvodem
Přestože astronomické léto teprve začíná, oblékli jsme trička a užívali si vysokých teplot celé jaro, jen
co v březnu roztál sníh. Na náhlé
oteplení reagovala i spousta rostlin,
které vykvetly mnohem dříve než
obvykle. Valaši nervózně vyháněli
včelky z úlů, aby zavčas opylovaly
trnky, než květy opadají. Orchideje na okolních loukách se prodíraly
na slunce již koncem dubna, i když
byly letos kvůli extrémnímu suchu
méně statné než loni. Křižáci pruhovaní zrychlili svoji expanzi do České
republiky, že jsme ani nestačili doplňovat aktuální data do mapky, klíšťata odhodlaně postupovala do vyšších poloh, želvy nádherné se spokojeně vyhřívaly na sluníčku, pokud zrovna neplenily ptákům hnízda... Ale
dobrou zprávou je, že pro půvabné vlhy pestré se naše země díky suchu
a teplu stává čím dál více atraktivní destinací.
Velmi nás také těší, že vy čtenáři různé přírodní jevy a zajímavosti
ve svém okolí aktivně sledujete a dělíte se s námi o své zážitky. Nemůžeme bohužel zveřejnit vše, co nám přijde, ale vybrali jsme alespoň některé vaše dopisy, dotazy a pozorování. Stáváte se tak spolutvůrci časopisu a snad tomu tak bude i nadále.
A teď už hurá do přírody!
Pavla Mládková

Dopisy
Podařilo se mi náhodou sehnat (letošní) první číslo v jedné zapadlé traﬁce v Mladé Boleslavi.
Musím říct, že to je skutečně vynikající časopis
a jakmile přijde na pult, je většinou ihned rozebrán. Jen tak dál! Osobně jsem se rozhodl si ho
předplatit.
(Miroslav Zúber)
V únoru jsem čirou náhodou narazila na váš
časopis. Zaujala mne krásná obálka i název „Naše
příroda“. Zajásala jsem, konečně možná nějaký
pěkný časopis věnovaný naší fauně a ﬂóře… a ta
koupě stála za to. Opravdu velmi dobrá práce, jak
po stránce obsahové, tak i zpracováním. Smekám
klobouk před redakčním týmem, graﬁckým zpracováním a sazbou. Nepřeplácané, čisté, úžasné fotograﬁe…, žádné řvoucí titulky, mnohobarevná
sazba, příp. reklamní výkřiky… Přeji hodně štěstí
a úspěchů, doufám, že do mnoha let příštích.
(Petra Grulichová)
Vážená redakce, moc se mi líbí Váš časopis.
Nejsem odborník, ale do přírody ráda vyrážím,
ať už jen tak na výlet, a nebo s kamarády na ko-

lech, samozřejmě pouze po značených trasách...
Jelikož jsme skoro všichni Pražáci, máme už proježděnou valnou část Středočeského kraje, kus
jižních a východních Čech, ale jak to tak bývá,
člověk se dívá na obzor, a to, co má pod nosem,
to vůbec nevidí. Takže abych se dostala k tomu
podstatnému: v čísle 1/2009 jste moc pěkně psali o ledňáčcích. Shodou náhod jsme tento víkend
udělali jeden pražský výlet. (…) Nevím, jestli je
to možné, ale s kamarádem jsme viděli ledňáčka. V Praze! Poprvé v životě. Nejdřív se okolo nás
mihl jen takový tyrkysový blesk a usadil se na kořenu, který trčel z břehu na protější straně potoka. V tom břehu byly i nějaké díry, možná i uměle
vytvořené, takže tam asi měl i hnízdo. Ale všiml si
nás a možná jsme ho vyplašili, takže zase odlétl,
a ani jsme nestihli udělat žádnou fotodokumentaci. Ale žádný jiný ptáček to být nemohl, podle
toho zbarvení nemůže být pochyb. Tak jen ať se
jim tam dobře daří. (Na přání čtenářky nezveřejňujeme detailní informace o místě pozorování ledňáčka – pozn. red.).
(Katka Kubátová)
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Ve zkratce
Hanáci a betonové lány
Blížíte-li se do Olomouce, namísto pověstné úrodné hanácké ornice se zlatavým obilím vás vítají betonové „lány“ hypermarketů, velkoskladů a různých obchodně-zábavných center, které se
rok od roku plíživě a nekompromisně rozlézají do krajiny. O změnu územního plánu a zastavění další kvalitní zemědělské půdy směrem na Hněvotín nyní usiluje společnost Gemo, proti čemuž se postavilo Hnutí Duha. Investor hodlá na místě vybudovat průmyslový areál pro lehkou
výrobu a administrativu. Aktivisté podpořeni místími občany jednají o přesunutí výstavby na
jiné místo. Více na www.hnutiduha.cz/olomouc.

Záhadné pavučiny
„Shodou okolností se mi do ruky dostaly obrázky kamaráda, který vyfotil zajímavý „úkaz“ v Čelakovského sadech v Praze. Nikdo ze známých si s původcem těchto zvláštních „pavučin“ nevědel
rady, proto si dovoluji poslat je vám, zda by některý z vašich přispěvatelů nepomohl s jeho určením…“ (Petra Grulichová)
Rozsáhlé povlaky pavučinek jsou podle odborníků dílem housenek drobného motýlka zápředníčka trnkového, který patří do čeledi předivkovitých. Starší stadia housenek spřádají na živných rostlinách hnízda z jemného vlákna. Nejčastěji je najdeme na hlohu, slivoni či skalníku,
ale může napadat i jabloně a hrušně. Hedvábné zápředky dělají všechny housenky této čeledi,
ale většinou jen malé. Jednou za čas ale vygradují a mohou tak obalit svým předivem celý keř

Hnízda zápředníčka trnkového
(Scythropia crataegella).
Foto Lukáš Kalista
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nebo větve stromů, které poté zcela zbaví listů. Hnízda předivek jsou dokonale organizována.
Celá skupina požírá současně a pak i společně odpočívá. Pouze někteří jedinci mají na starosti předení, aby přichystali podmínky pro ostatní. Housenky dlouhé až 15 mm se kuklí v hnízdě. Začátkem léta z nich vylétají malí bílí motýlci s hnědými proužky na křídlech ozdobených
drobnými třásněmi.

Pozor na kodulky
„Na své zahradě na svatém Kopečku u Olomouce jsem objevil zvláštního tvora. Jelikož jsem
vůbec netušil, co to je, vyfotil jsem ho a začal
pátrat na internetu... Domnívám se, že by informace o kodulce mohly zajímat i ostatní čtenáře,
protože setkat se s ní, myslím, není tak běžné.“
(Petr Šafránek)
Kodulka evropská patří mezi blanokřídlý bodavý hmyz. Samečci jsou okřídleni a nalézáme je
na květinách, samičky křídla nemají, běhají po
zemi a podobají se velkým mravencům. Velikost
kodulek se pohybuje v rozmezí 10–17 mm. Samička má na zadečku několik světlých skvrn, sameček zase příčné proužky. Kodulky parazitují
v hnízdech čmeláků, kde na jaře kladou svá vajíčka přímo do čmeláčích larev. V jednom hnízdě
se může vyvinout až několik desítek larev kodulek. Vývoj probíhá tak rychle, že se už v červnu
objevuje další pokolení a do srpna vznikne ještě jedna generace. Přezimuje pouze samička. Je
třeba si dávat pozor na bodnutí, které je velmi
bolestivé. Kodulka evropská se u nás vyskytuje
po celém území na suchých slunných stanovištích, není však nikde hojná.

Kodulka evropská
(Mutilla europaea).
Foto Pavel Vosátka

Lesní golf v Klánovicích
Letos v květnu zahájili občané pražských Klánovic kampaň za vyhlášení referenda o výstavbě
golfového hřiště na území přírodně cenného Klánovického lesa. Odpor obyvatel proti záměrům
investora trvá již od podzimu 2007. Místí milovníci volné přírody požadují změnu územního
plánu, ve kterém je již od raných 90. let výstavba golfového hřiště zakomponována. Příslušní
zastupitelé zcela ignorují nejen své předvolební sliby, ale i to, že hřiště zasáhne i přírodní rezervaci a oblast chráněnou v systému Natura 2000 a podporují přeměnu 7 ha lesa na trávník s jamkami. Přestože se boj občanů zdá marný, neboť mocné politické špičky mají golf ve velké oblibě, členové sdružení Újezdský strom se nevzdávají a chystají další aktivity k záchraně lesa. Více
informací najdete na www.ujezdskystrom.info.
–7–

Rubriku připravila Pavla Mládková

Křižák pruhovaný –
jeden z důkazů
globálního oteplování?

Text: Radmila Matulová

Už se vám také možná stalo, že jste na zahradě svého domu či na procházce narazili na zvláštní pavučinu vzdáleně podobnou té, kterou přede náš starý známý křižák obecný? Uprostřed
však nečíhal pavouk s křížem ze světlých skvrnek na hnědém zadečku, nýbrž docela velký
tvor svým zbarvením více připomínající vosu…

Samička
křižáka pruhovaného
má na zadečku
žluto-černé pruhy.
Foto Petr Tousek

Ž

luté a černé příčné pruhy, oddělované na zadečku nepravidelně pruhy bílými, dlouhé žlutočerně pruhované nohy a hlavohruď
porostlá bělavými chloupky – ano,

jedná se také o křižáka, ale o poněkud
exotičtější druh. Křižák pruhovaný
(Argiope bruennichi) se totiž do začátku 90. let minulého století vyskytoval jen na jihu Moravy, roku 1991 se
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Hustě napředené vlákno (stabilimentum)
slouží křižákovi k maskování.
Foto Josef Hlásek

–9–

ka pruhovaného – husté napředené
vlákno mezi dvěma svislými. Jedná
se o tzv. stabilimentum, které slouží k maskování pavouka. Pavouk rozkmitá pavučinu, kořist vidí jen rozmazaný obraz, až se silueta lovce
na chvíli ztratí. Tehdy může pavouk
snadněji hmyz lapit. Kousnutím do
něj vpraví trávicí šťávy, obalí jej vlákny a později, po rozložení vnitřních
orgánů, svůj úlovek vysaje.

B

Původně středomořský druh
křižáka během 20 let obsadil
celé území ČR.
Foto Pavel Krásenský

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

však poprvé objevil i v Čechách, údajně ve vojenském výcvikovém prostoru Milovice – Mladá. Já osobně jsem
ho viděla ve volné přírodě poprvé asi
před pěti lety v areálu Zoologické
a botanické zahrady v Plzni a před
dvěma lety na zahradě v nedaleké obci
Lhota.
Kromě exotického vzhledu a docela slušných rozměrů – samička má
tělo dlouhé od 15 do 20 mm, zatímco sameček je asi třetinový, mě zaujala i zvláštní ozdoba pavučiny křižá-

ez zajímavosti není ani páření křižáka pruhovaného. To,
že třikrát větší samička většinou po červencovém páření použije méně nápadně zbarveného samečka i jako zdroj potravy, není v hmyzí
říši až zas tak neobvyklé. Odlišné od
dalších druhů čeledi křižákovitých
je hlavně páření bez použití pářícího vlákna.
Během následujících dvou letních
měsíců samice upřede 2–3 kokony, přičemž v každém z nich může být několik stovek vajíček. Ta jsou obalená
hladkými bílými a načechranými hnědými vlákny a vše je ukryto do pergamenovitého přediva. Kokony jsou
dobře střežené, samice si utká síť nedaleko od nich, aby je měla stále na
očích. Do konce roku se líhnou tzv.
nymfy, které přezimují uvnitř kokonu. Samice během zimy umírá. Zjara
se z nymf stávají mladí křižáčci, prokoušou se ven z kokonu a zůstávají
poblíž. Pak se pomocí vláken rozlézají po okolí. Později si staví sítě odlišné od dospělých jedinců – zatím bez
stabilimenta.
V současnosti je tento druh možno zahlédnout po celé Evropě. Dříve však žil jen okolo Středozemního
moře, na severozápadu Afriky, v Asii
a v Japonsku. U nás tento nápadně
zbarvený křižák obývá bezlesé step-
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ní a luční oblasti s dostatkem slunce,
kde si staví sítě nízko nad zemí pro lov
hmyzu žijícího v trávě. Rychlost invaze křižáka pruhovaného stále více na
sever svědčí o tom, že počasí zde je
dnes natolik příznivé, aby mu umožňovalo přežít i v mírném pásmu, dál
od subtropických oblastí. Protože křižák pruhovaný není jediným živočišným druhem, který takto „mění adresu trvalého pobytu“, a protože se dnes
podobné případy dějí i v rostlinné říši,
může to být známka oteplování, pomalého z pohledu jedné lidské generace a daleko rychlejšího z pohledu
novodobé historie.


Samice v létě upřede několik kokonů,
v kterých jsou ukryta vajíčka.
Foto Jiří Bohdal

Křižák pruhovaný / Argiope bruennichi
Délka:
 samička 15–20 mm
 samec 5 mm
Sameček barevně nevýrazný / samička žluto-černě pruhovaná
Kokony obsahují 300–400 vajíček
V ČR nepůvodní druh
 Výskyt – stepní a luční lokality
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PAVOUČÍ SÍTĚ
Text: Petr Tousek/ Foto: Petr Tousek, Roman Litovčenko

Pavoučí sítě, ty malé (velké) zázraky přírody. Téměř každý den s nimi přicházíme do styku.
Ať už s těmi nechtěnými v našich domácnostech nebo třeba v lese při houbaření, kdy se nám
jemná vlákna lepí na obličej. Brzy po ránu můžeme obdivovat krásné, ještě kapičkami rosy
poseté kolové pavučiny křižáků. Pavučiny jsou všudypřítomné. Ale ruku na srdce, zamysleli
jste se někdy nad tím, jak taková pavučina vzniká? Jaké stavební techniky používají její tvůrci? Rád bych vám zprostředkoval malou exkurzi do světa těchto mistrů stavitelů.

V
c
Vodorovná síť plachetnatek
z nelepivých vláken

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

lákno vytváří většina existujících pavouků. Tvoří je i ti, kteří si sítě nestaví. Používají jej
jako jistící lano, jenž v určitých délkových intervalech připevňují k podložce. Po témže vlákně mohou samečci
díky chemickým signálům vysledovat samičku. Užití nalézá i při obalování vlastních vajíček (kokonů) nebo
znehybnění kořisti. Svou úlohu hraje
také při rozmnožování, kdy sameček
vypustí z pohlavního orgánu kapičku

spermatu na malou plošku utvořenou
z vlákna, aby ho mohl nabrat do váčků na konci makadel. Zvláště pak mladí jedinci se pohybují pomocí vlákna
vzduchem, kdy jsou větrem unášeni
na poměrně velké vzdálenosti.
Kde se ale to zázračné vlákno,
o kterém se můžeme v yjadřovat
v superlativech, vlastně bere? Vzniká
ve snovacích žlázách uvnitř pavoukova zadečku, ty potom vyúsťují ve snovacích bradavkách. Snovací bradav-
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ku bychom mohli připodobnit třeba
k cedníku se spoustou malých otvorů.
Každý z těchto malých otvůrků produkuje prameny různých vlastností
a využití. Prameny se pak splétají do
vlákna. Vlákno se tvoří minimálně
ze dvou pramenů. Jedná se o výtečný
materiál tvořený bílkovinami, jenž
nemá svými vlastnostmi v živočišné
říši obdoby. Laboratorně se zjistila
přesná skladba těchto bílkovin, avšak
technicky se je zatím získat nepodařilo. Rovněž tak i umělý chov pavouků pro vlákno zatím naráží na spoustu praktických problémů. Je to škoda,
protože výrobky zhotovené na bázi
pavoučího vlákna by jistě našly uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti.
V říši zvířat využívají pavučiny například některé druhy ptáků ke stavbě
a zpevňování svých hnízd nebo jako
izolační materiál.

P

odívejme se teď na to, jak vlastně pavoučí síť vzniká. Jako příklad bych rád uvedl síť křižáka
mostního (Larinioides sclopetarius).
Tohoto nádherného pavouka můžeme spatřit téměř na všech mostech.
Vyskytuje se třeba i ve městě na kovových zábradlích lemujících toky. Nejčastěji je k vidění na sklonku léta, kdy
každé ráno zdobí mostní konstrukci nové sítě. Nejprve si pavouk zbuduje vnější tvar, a to tak, že vypustí
tenké vlákno a nechá ho unášet větrem, dokud se nezachytí na protějším
bodu. Vlákno je tak jemné, že s ním
pohne i sebemenší vánek. Pokračuje dalšími stranami dokud obvodový
obrazec neuzavře. Nejčastěji se jedná
o trojúhelník. Poté vyšplhá zhruba do
poloviny délky horní strany a spustí se svisle dolů. Vyšplhá zpět, tentokrát do středu svislice a opět se spustí
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Křižák mostní si staví síť
o průměru až 60 cm
v blízkosti vody.
Často ho potkáme
na osvětlených mostech.

Pokoutník nálevkovitý
čeká na jemné záchvěvy
způsobené případnou kořistí.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

dolů. Při tom vypouští další vlákno,
které napne nejdříve na jednu stranu,
a pak na druhou od svislého paprsku.
Takto pokračuje dokud nejsou hotovy všechny paprsky. Nakonec vytvoří spirálu od středu ven, která zpevní celkovou konstrukci, aby posléze
vytvořil další spirálu, tentokrát z lepkavého materiálu směrem z vnějšku
do středu. Původní spirálu při tom
zkonzumuje.
Toto je velmi zjednodušeně technologie stavby křižáka mostního, která
je vlastní téměř všem křižákovitým.
V hotové pavučině zaujme pavouk
bezpečné stanoviště, kde potom číhá

na svou kořist. Tu pozná podle záškubů na pavučině. Je s podivem, jak dokáže odhadnout, jedná-li se o hmyz
nebo jenom o planý poplach. V pavučině totiž končí i spousta semen, drobné lístečky a podobně. Některá větší
semena nebo i hmyz dokážou síť poničit. Proto si pavouci budují své sítě
téměř každý den nové.

V

přírodě se však nevyskytují jenom dvojrozměrné kolové sítě křižáků. Každý známe
husté pavučiny v rozích místností patřící pokoutníkům, venku potom vídáme trojrozměrné sítě plachetnatek
nebo na okraji lesů „nálevku“ pokoutníka nálevkovitého. Ten má trochu
odlišnou potravní strategii. Trpělivě
číhá ve svém „trychtýři“ a podobně
jako křižáci čeká na záškuby případné kořisti. Tu pak rychlým výpadem
přepadne a znehybní. Rozdíl je, když
se po síti blíží sameček, aby se se samičkou spářil. Ta podle speciﬁckých
signálů pozná, že je to právě on. Nicméně k ní přistupuje velmi opatrně,
protože i on by byl vítaným zpestřením jídelníčku.
Jak jsem se již zmínil, vlákno produkují i druhy, které si nestaví sítě,
ale používají ho jako jistící a záchranné lano. Občas se bavím tím, že si nechám vylézt na ruku naši „domácí“
skákavku pruhovanou a dívám se, jak
skáče z jednoho prstu na druhý. Při
tom neustále vypouští vlákno. Další
příklad se mi naskytl při sledování
včely medonosné, která na chrastavci sála jeho sladký nektar. V tu chvíli
na ni zaútočil doteď zcela nenápadný
běžník kopretinový. Tento pavouk je
znám změnou barvy svého těla podle
prostředí. V zápalu boje oba přepadli přes okraj květu. Pavouk se však
jistil vláknem. Oba teď viseli doslova
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Typická kolová síť křižáka obecného
Zápřednice mokřadní se přes den ukrývá v pavučinových zámotcích,
které vytváří rovněž při kladení vajíček. Foto Roman Litovčenko
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na vlásku. Po krátkém souboji běžník
včelku přemohl a vyšplhal s ní zpět
na květ.
Pavouků u nás žije nepřeberné
množství druhů s rozdílnými strategiemi potravní biologie. Pokusil jsem
se ukázat jen nepatrnou část z tohoto
pestrého světa osminohých architektů, kteří si zaslouží náš obdiv a ochranu. Je totiž krásným zážitkem, potkávat v naší přírodě jejich zajímavé
a okouzlující výtvory.


Běžník kopretinový loví na květech
kromě mšic s oblibou i včely a motýly.
Se svou kořistí visí na pružném laně.

Slíďáci si navzdory funkčnímu
snovacímu aparátu většinou sítě nestaví,
ale svoji kořist aktivně přepadají.
Samičky nosí kokon s vajíčky upevněný
na snovacích bradavkách.
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POUZE V PŘEDPLATNÉM !

Staňte se fanoušky
časopisu Naše příroda,
budeme vám atraktivně
zprostředkovávat
nejrůznější informace
z dění ve světě přírody!
Sdílejte s námi myšlenku,
že i sociální síť může být
významným spojencem
k vytvoření obrovské
komunity přátel přírody!

com/nasepriroda

Želva bahenní
Text: Eva Ondráčková

Na našem území dnes žije jedenáct původních druhů plazů a většina z nich je ohrožena.
Mezi druhy nejvíce ohrožené patří jednoznačně želva bahenní (Emys orbicularis). Existují sice programy, které se zabývají její ochranou, avšak v České republice je záchrana želvy
bahenní značně komplikovaná. Kvůli vysoušení slepých ramen řek a zalesňování vhodných
lokalit pro kladení vajec zde máme nedostatek vhodných biotopů, a proto se u nás želva bahenní vyskytuje jen vzácně a ostrůvkovitě.

V
c
Želva bahenní
se ráda vyhřívá na slunci.
Foto Petr Vlček
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posledních desetiletích se stále častěji do naší přírody dostávají nepůvodní druhy želv,
které buď utečou svým chovatelům
ze zahradních jezírek nebo jsou vypouštěny úmyslně. Příkladem je želva nádherná (Trachemys scripta), která želvě bahenní potravně konkuruje,
a tím ji vytlačuje z jejího původního
prostředí. Želva bahenní je náš jediný
původní druh želvy, a proto je důležité se o jejím životě dozvědět co nejvíce, abychom ji mohli úspěšně chránit
a umožnit jí přežití na našem území
i do budoucna.

Délka hřbetního krunýře (karapaxu) želvy bahenní dosahuje 20–30 cm.
Základní zbarvení je tmavě zelenohnědé až černé se světlou, bělavou
až žlutou kresbou, která tvoří tečky
nebo paprsčité čárky. Stejně jsou zbarveny i končetiny, hlava a ocas. Břišní
krunýř (plastron) má želva bahenní
žlutavý až hnědý s tmavou kresbou.
Zbarvení bývá variabilní v závislosti
na oblasti výskytu želv. Ocas je kuželovitý a poměrně dlouhý.
Pohlavní dospělosti dosahují želvy v cca 15 letech, přičemž samci dospívají o něco dříve než samice. Samci
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mají na rozdíl od samic delší a mohutnější ocas a dovnitř klenutý plastron,
který umožňuje snadnější páření, samice mají plastron rovný. U některých
poddruhů se samci a samice vzájemně
liší i zbarvením duhovky. Samice jsou
v dospělosti větší než samci.

Ž

elva bahenní se v Evropě vyskytuje od Španělska a Portugalska, přes jižní a střední Francii, Itálii, státy bývalé Jugoslávie až po
Balkánský poloostrov a ostrovy Středozemního moře. Dále žije v oblasti od středního Německa, Lotyšska,
Litvy přes Ukrajinu až po řeku Ural
a Kaspické moře. Na východě zasahuje její rozšíření do Asie přes Turecko,
Irák a Irán až do Pákistánu. V severo-

západní Africe obývá území od Maroka po Alžír a Tunis.
Díky archeologickým vykopávkám
je dokázáno, že v pravěkých dobách,
zejména ve třetihorách, žila na našem
území celá řada dnes již vyhynulých
druhů želv. Mezi ně patřila i želva bahenní. Bohužel není známo, zda se původní populace dožily dnešní doby.
Z historických pramenů ale víme, že
ve středověku se želvy bahenní na našem území vyskytovaly, a to především v okolí Hluboké, na Třeboňsku,
na jihomoravských rybnících, na území Slezska, ale také v Praze. Želvy popsané z těchto oblastí výskytu sem
však s největší pravděpodobností byly
uměle vysazovány mnichy především
v 16., 17. a 18. století a jejich maso se
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Želvy velmi dobře plavou.
Foto Josef Hlásek

připravovalo k postním pokrmům.
Želvy se k nám dovážely z okolních
zemí a občas také z Balkánu.
Za oblasti s původním výskytem
želv se dají považovat jižní Morava
a příhraniční oblasti severní Moravy a Slezska. Dnes ale ani želvy žijící
na těchto lokalitách nelze s jistotou
označit za původní populace. Lze však
předpokládat, že zde jejich výskyt navazuje na polské lokality s původními
populacemi želv.

Želva bahenní / Emys orbicularis
Délka: 15–32 cm
Ocas: 3–7,5 cm
Hmotnost: 0,5–0,9 kg
Dožívá se více než 100 let
Samec má oranžovou duhovku,
samice má žlutou duhovku
Zákonem chráněný, kriticky ohrožený druh
Rozšíření původní populace – jižní Morava,
příhraniční oblasti severní Moravy a Slezska
Mapa výskytu želvy bahenní v ČR
z problematické/pochybné/nedoložené údaje
z introdukované populace
Zdroj: Šandera M. (2009), BioLib
[http://www.biolib.cz/cz/
[http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id105/]

Foto Petr Vlček
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J

ak již její jméno naznačuje, želva
bahenní má ráda hustě zarostlé
mokřadní biotopy s měkkým bahnitým nebo písčitým dnem, například
slepá a mrtvá ramena řek, mělké prohřáté tůně a rybníčky nebo bažiny.
Důležitá jsou i místa, kde by se želvy mohly vyhřívat na slunci. K tomuto účelu využívají především plovoucí kmeny stromů, písčité břehy apod.
Další důležitou součástí stanoviště
jsou i místa vhodná ke kladení vajec,
jako například sluncem prohřátá místa bez hustého porostu s lehkou písčitou půdou.
Den tráví želva bahenní vyhříváním se na slunci, například na padlých plovoucích kmenech stromů. Její
aktivita vzrůstá ve večerních hodinách, kdy shání potravu. Živí se převážně dravě. Skladba potravy záleží
na možnostech dané lokality a tvoří ji různý hmyz, drobní obratlovci,
rybí potěr, mršiny apod. Rostlinná
složka je méně výrazná. Přes svou
zdánlivou neohrabanost je to zvíře velice hbité a plaché a při sebemenším vyrušení mizí pod hladinou
vody, kde vydrží značně dlouho. Velice dobře plave.
V našich klimatických podmínkách želvy tráví nejchladnější měsíce
roku zimním spánkem (hibernací).

– 20 –

Základní zbarvení želvy bahenní je tmavé se žlutou kresbou.
Foto Daniel Jablonski
Líhnutí mláďat želvy bahenní. Foto Petra Kalužová
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Želvy bahenní hibernují zahrabané
do bahnitého nebo písčitého dna vodních nádrží nebo výjimečně v měkkém substrátu na souši. Hibernace
probíhá většinou od října, kdy teplota
klesá a želva přijímá stále méně potravy až přestane potravu přijímat úplně,
do března, kdy vodní nádrže postupně rozmrzají, želvy se začínají slunit
a pomalu zvyšují svoji aktivitu.

P
Břišní strana krunýře
čili plastron.
Foto Petr Vlček

áření probíhá v dubnu a květnu. Samotnému páření předcházejí námluvy samce. Želvy
se páří ve vodě a při páření vydávají
pisklavé zvuky. Vejce kladou samice
v květnu a červnu. Při hledání vhodného kladiště jsou schopny ujít i několik stovek metrů. Samice snáší vejce
do jamky, kterou samy hloubí v pís-

čité půdě. Hloubení jamky probíhá
tak, že samice zaryje konec ocásku
do půdy a začne jím kroužit kolem
své osy, půdu současně zvlhčuje tekutinou z análních vaků. Po „vyvrtání“
malého důlku začne samice zeminu
vyhrabávat střídavě oběma zadníma
nohama. Hloubení jamky trvá přibližně hodinu. Poté začne želva snášet
vajíčka a ukládat je opatrně zadníma
nohama na dno jamky. Po snesení posledního vejce jamku opět zahází zeminou a povrch hnízda upraví tak,
aby bylo k nerozeznání od okolního
terénu. „Setkala jsem se s tím, že želva po nakladení a zahrabání vajíček
jakoby naklepává, udusává a zahlazuje substrát do původní podoby ocáskem, “ popisuje činnost Petra Kalužová, ošetřovatelka želv bahenních.

– 22 –

Ve snůšce bývá 2–20 vajec s tvrdou
skořápkou. Mláďata se líhnou v závislosti na teplotě za 55 až 120 dní.
Teplota při inkubaci vajec by se měla
pohybovat mezi 26 a 34 °C. U želv bahenních bylo pozorováno ovlivnění
pohlaví mláďat teplotou při inkubaci.
Obecně lze říci, že při nižších teplotách se líhne více samců a při vyšších
teplotách více samic. Čerstvě vylíhlá
mláďata měří 2 až 4 cm. Želvy bahenní jsou dlouhověká zvířata, mohou se
dožít přes 100 let.

Ž

elva bahenní se dnes hojně chová v našich zoologických zahradách i u soukromých chovatelů
a je sem stále dovážena ze zahraničí.
Problém záchrany želv bahenních na
území České republiky spočívá hlav-

ně v tom, že zde není dostatek geneticky původních jedinců a vhodných
lokalit pro jejich navrácení do volné
přírody (reintrodukci). Proto je důležité chránit především stávající lokality s výskytem želv, prověřovat, zda se
na daných lokalitách nacházejí geneticky původní jedinci a provádět důsledný monitoring lokalit vhodných
pro jejich přežití.

Na zimu se želvy zahrabou
do bahnitého dna,
kde hibernují.
Foto Josef Hlásek

V současné době ochranu želvy
bahenní v České republice upravuje
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 395/1992
Sb. ji označuje za kriticky ohroženou. Bohužel ale chybí záchranný
program, zabývající se želvou bahenní, schválený Ministerstvem životního prostředí.
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Želvy nádherné
plení hnízda ptáků
P OZ OROVÁ
ROVÁ N Í

Text a foto: Jaroslav Pešat

V

Přestože potápka roháč bránila své hnízdo ostrým zobákem,
o snůšku přišla.
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krásném prostředí s výhledem
na Beskydy a Lysou horu se nachází přehrada Olešná. V okrajových částech, nejvíce u přítoku, se
rozšiřuje hustá vegetace vrb a rákosí. Tento porost využívají vodní ptáci ke svému hnízdění. Jako fotograf
přírody pozoruji a zvěčňuji vše živé
v přírodě. Vydal jsem se na zmíněnou přehradu, abych zachytil hnízdící ptáky. Nafotil jsem čtyři hnízda,
jedno hnízdo lysky černé a tři hnízda
potápky roháče. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že všechna čtyři hnízda jsou obsazena želvami nádhernými (Trachemys scripta),
které sem zřejmě vypustil nezodpovědný chovatel.
U jednoho hnízda se roháč svým
ostrým zobákem snažil želvu vypudit, což se mu po delší době zásahem
do hlavy, podařilo. Ostatní hnízda
se želvám ale podařilo obsadit. Pobyly tam asi hodinu, pak sklouzly do
vody, a zase odplavaly. Hnízda okamžitě obsadili ptáci, ale ne na dlouho. Zhruba po půl hodině byly želvy
zpět a ptáky z hnízd zase vytlačily.
Snažil jsem se udělat detailní záběr
želv, ale po přiblížení na třicet metrů odplavaly.
Po pěti dnech jsem se na místo
tedy vydal znovu. Lyska zde již nehnízdila, vejce zmizela. Taktéž bylo
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vypleněno jedno hnízdo roháče. Na
dvou hnízdech ještě roháči seděli. Po
třech dnech jsem se tam opět vypravil
s dalekohledem a zjistil, že další dvě
hnízda jsou opuštěná, bez vajec, a asi
o sto metrů dál si dva páry roháčů staví hnízda nová. Chodil jsem na toto
místo stále častěji. Bylo zřejmé, že želvy jsou masožravé. A jako predátoři
se i chovaly. Úplně vyplenily všechna
hnízda postavená na vodě.
Snažilo se tam vyhnízdit šest párů
roháčů a několik lysek, ale nevyvedli žádné mladé. Ani labuť, která se

usídlila poblíž, neměla úspěch. Štěstí měly jen kachny divoké, a to proto,
že stavěly svá hnízda na březích. Zde
je vidět, co způsobila nezodpovědnost
některého chovatele, kterého prostě
přestal chov želv bavit a vypustil je
do přírody.
Dvě želvy jsem již pozoroval brzy
na jaře, jak se slunily na plovoucím
kmenu. Zda nakonec v přehradě přežijí a budou se rozmnožovat, to se pozná časem. Pokud tam zůstanou, bude
zřejmě veškerá snaha ptáků vyhnízdit se zde marná.
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Také lyska se marně snažila
dotěrnou želvu zahnat.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

Vlha se hlásí !
Text: Lukáš Viktora / Foto: Jan Veber
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Smaragd, opisující v prudkém letu ladné křivky prosluněnou letní oblohou. To byl první vjem
desetiletého kluka trávícího dovolenou kdesi na bulharském pobřeží. Desítky zářivě barevných ptáků hemžících se kolem dlouhé písčité stěny dokonale rozbily představu poklidné rodinné dovolené. O pár let později pak ovlivnily další ornitologovo směřování…

J

méno vlhy pestré (Merops apiaster)
se v různých evropských jazycích
nejčastěji odvozuje od jednoho ze
dvou jejích charakteristických znaků –
zbarvení a potravní specializace. Zatímco Slované se spíše shlédli v jejím
pestrém šatu, jiné národy zas vyzdvihují zálibu vlhy v pojídání včel. Od pradávna označovali naši předkové všechny
barevné ptáky slovem „glva“ (později
žluva), z něhož pak přesmyčkou vznikla „vlga“. Odtud byl již jen krůček k současnému názvu vlha. Však také Slováci
přisoudili název vlha jinému pestrému
ptákovi – žluvě hajní, zatímco vlhu nazývají včelárik. Jiné jazyky se v hledání
názvu inspirovaly obdobně – němčina,
angličtina, francouzština, španělština,
řečtina – všechny různým způsobem
odrážejí vlží jídelníček.
Lidé vlhu příliš neznají a jen hrstka šťastlivců ji měla možnost u nás
vidět. A pokud se všímavému pozorovateli přece jenom podaří spatřit
její zářivé barvy, považuje elegantního ptáka spíše za exota uniklého ze
zajetí. Ostatně je na tom docela dost
pravdy, většina příbuzných vlhy pestré obývá savany horkého afrického
kontinentu, další najdeme ve vyprahlých asijských stepích a polopouštích
a skutečnou raritou je vlha celebeská (Meropogon forsteni) žijící skrytě
v horských pralesích Indonésie.
Je to opravdu trochu zvláštní – nejpestřejší pták Evropy – a docela snadno uniká pozornosti, hlavně pokud
hnízdí jednotlivě. Když u nás před
více než 50 lety poblíž Lednice poprvé a nadlouho naposledy vlha zahníz-

dila, pokládali ji ornitologové málem
za zjevení. Nahodilá pozorování se datují od poloviny 19. století a zcela zapadají do obrazu nepravidelných, zato
hodně dalekých vlžích záletů. Vždyť se
objevily i za polárním kruhem ve švédském Jokkmokku a příležitostná hnízdění jsou známa z obou břehů Baltu!
Tenkrát v Lednici to ještě byla jednorázová záležitost. I později vzniklé malé
kolonie se nevyznačovaly obzvláštní
stálostí. Porůznu vznikaly a zanikaly
a původ hnízdících ptáků byl s největší

Vlhy si hrabou hluboké nory
v písčitých stěnách.

Začátkem května,
hned po návratu z Afriky,
probíhají námluvy.

pravděpodobností v Maďarsku nebo na
Slovensku, které vlhy kolonizovaly po
druhé světové válce.
I tehdy, stejně jako dnes, byla centrem výskytu vlh u nás jižní Morava –
Hodonínsko, Břeclavsko, Uherskohradišťsko a Znojemsko. Nejseverněji
zahnízdily na Opavsku. V Čechách
je vlha mnohem vzácnější. Pokusy

o hnízdění na Českolipsku, Nymbursku, u Kostelce nad Orlicí, na Třeboňsku a naposledy v Českém Středohoří,
většinou skončily neúspěšně.

J

e ale dost pravděpodobné, že všechno bude jinak. Od 70. let minulého století se zprávy o hnízdění
množily a po roce 1990 se vlhy u nás
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usídlily natrvalo. Přes výrazné výkyvy v početnosti – roční odhady kolísají zhruba mezi 30 až 200 páry, vlh
přibývá a bude bezesporu zajímavé
sledovat další vývoj. Evropu si totiž
pomyslně rozdělily dvě subpopulace – západní, s centrem výskytu od
Iberského poloostrova po Itálii, a východní, obývající především Balkánský poloostrov a Panonskou nížinu. Ty
„naše“ z jižní Moravy pocházejí bezpochyby z východu. Dokládají to výsledky kroužkování získané z období
migrace z Řecka a Turecka.
Jenže vlhy ze západu Evropy se
v posledním desetiletí opravdu činí!
Postupují na sever mnohem rychleji,
jak to ukazují výsledky ze sousedního Německa. Ještě před 15 lety byla
hnízdění především v údolí Rýna spíše výjimkou. Dnes hnízdí desítky párů
na sever od Halle až téměř k Berlí-

nu a celá německá populace se blíží
k pěti stovkám párů. Dá se tedy očekávat, že vlhy k nám budou pronikat
i ze západu. Vždyť nejbližší německá
hnízdiště jsou jen pár kilometrů západně od našich hranic, téměř na úpatí Krušných hor.
První „vlaštovkou“ bylo prokázané hnízdění v jihozápadní části Českého středohoří v roce 2006. Tito ptáci s největší pravděpodobností přilétli
právě ze západu. Překvapení se můžeme dočkat i na jihu, jak o tom svědčí
případ zahnízdění poblíž Suchdola
nad Lužnicí. Podobně jako v Německu
se totiž vlhy šíří i u našich jižních sousedů, v Rakousku, kde se obě evropské subpopulace mohou podél toku
Dunaje mísit. Příčin bude jistě více,
ale nejčastěji je v této souvislosti skloňována klimatická změna a s ní přicházející oteplování. Jeden ze zbrusu
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Během stavby hnízda
se vlží pár opakovaně páří.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

nových ptačích indikátorů, který byl
pro sledování klimatické změny v Evropě vytvořen, řadí vlhu mezi 10 druhů, jejichž početnost na evropském
kontinentu v příštích desetiletích nejvíce vzroste. V lednu 2008 byl vydán
Klimatický atlas ptáků Evropy, který modeluje stav evropské avifauny,

Vlhy si ke hnízdění nevybírají jen šikmé stěny,
ale hloubí i nory na rovné zemi.
Ukázka biotopu vlhy pestré,
ve kterém se nenápadně „zahnízdil“ i autor snímků.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

ovlivněný změnou klimatu na sklonku 21. století. Podle jeho předpovědí
by tou dobou měly vlhy běžně hnízdit podél Baltu!

A

no, vlhy milují teplo a slunce, a tak jich nejvíce najdeme
tam, kde je obojího dostatek.
Nejhojnější jsou v zemích obklopujících Středozemní moře. V nadmořských výškách přes 600 metrů jsou
už opravdu vzácné, drží se spíše v nížinách a pahorkatinách. Jen tady naleznou dostatek létajícího hmyzu, na
kterém závisí život dospělých ptáků
i úspěšný vývoj mláďat.
Je tu však ještě jeden důvod. Stejně jako jejich blízcí příbuzní ledňáčci si vlhy nestaví hnízda z přineseného materiálu ani neobsazují stromové
či jiné dutiny. Hrabou hluboké nory
v lehkých sprašových a písčitých stěnách. A přesně takové typy půd najdeme především v nižších polohách,
často v okolí dolních toků řek. Většinou to nevyjde napoprvé, do cesty se
razičům připlete třeba kámen nebo
kořen, a tak to vlhy zkoušejí znovu
o kousek dál. V měkčí půdě se může
délka nory blížit ke dvěma metrům,
jindy je to i méně než metr.
Ke hnízdění si vlhy nemusí vždy
zvolit šikmou stěnu. Na východním
Slovensku si několik párů vybralo hromadu mletého vápence pár desítek
metrů od pískovny obsazené velkou
kolonií. Hned bylo jasné, ke kterým
hnízdům ti ptáci „s bílými zády“ patří. Na jiném místě zase vlhy hloubily nory v rovné zemi, ačkoli o kousek
dál byla přímo luxusní sprašová stěna. Příští rok už část těchto ptáků
hnízdila v ní, zatímco někteří loňští
obyvatelé stěny vykutali své nory pro
změnu v rovné zemi. A pak se v tom
vyznejte!
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Jak už bylo zmíněno, vlhy s oblibou hnízdí v koloniích. Má to své výhody – více ptáků lépe ubrání svá mláďata, o nejlepší místa ke hnízdění je
však nutné bojovat se sousedy, stejně
jako o posedy, ze kterých je na hnízdo
dobře vidět. Kolonie jsou různě velké.
Třeba na Balkáně, ve Španělsku nebo
Maďarsku to může být i více než stovka párů. Naše kolonie až na vzácné
výjimky nepřesahují 30 párů. Na severním okraji areálu pak hnízdí spíše
jednotlivě. To je i případ Čech – dosud
vždy zahnízdil jediný pár.

A

jak vypadá takový vlží rok?
Z větší části je vyplněn cestováním. Posuďte sami: listopad
až březen – pobyt v tropické Africe
(Keňa, Tanzanie). Pak přesun na hnízdiště, buďto do jižní Afriky nebo na
sever, do Evropy a Asie. U nás se první ptáci objevují na začátku května,
vzácně i dříve. Ptáci přiletí ve zbrusu novém, tzv. svatebním šatě a jejich první starostí je najít si vhodné-

ho partnera. Někdy je to ten samý jako
minulý rok, jindy padne do oka nový.
Jenže ani ten není často ideální, a tak
se následující rok zase vrátí ke starému. Nepřipomíná vám to něco?
Jakmile je pár pohromadě, začíná
boj o nejlepší místo pro vyhloubení
hnízdní nory. Noru hloubí oba ptáci

Největší nebezpečí pro vlhy
v době hnízdění představují
lišky a dravci.

Vlha pestrá / Merops apiaster
Celková délka: 23–25 cm
Ocas: 10–12 cm
Hmotnost: 44–78 g
Nejvyšší zjištěný věk: 6 let, v zajetí výjimečně až 9 let
Samci a samice se zbarvením liší jen v detailech
Tažný pták, zimuje v afrických savanách jižně od Sahary
Počet hnízdních párů v ČR: 100–200
Zvláště chráněný, silně ohrožený druh
Rozšíření: jižní a střední Morava, v Čechách jen výjimečně
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na snůšce staví dost liknavě. Sem tam
přiletí samici nakrmit, občas ji krátce v sezení vystřídají, aby se mohla
nakrmit sama. Večer samci společně odlétají nocovat na vysoké stromy v okolí.
Během inkubace vajec panuje v kolonii klid. Někdy i celé desítky minut
nepřiletí jediný pták, a tak se může
zdát, že hnízdiště je opuštěné. To však
jen do chvíle, než se z vajec vyklubou
zcela holá a slepá mláďata, která po
pár dnech spíš než budoucí opeřené
klenoty připomínají spíš nevzhledné
ježky. Tehdy nastane opravdové hemžení. Okolí hnízdní stěny se rozezvučí
ﬂétnovými hlasy pilných rodičů, kteří co chvíli přilétají s potravou. A nejsou to jenom oni, kdo pečuje o plné
žáludky potomstva. Některým zdatně sekundují takzvaní pomocníci, nehnízdící ptáci, kteří se na krmení mláďat podílejí. Takové chování je známé
u více koloniálně žijících druhů vlh
a přibližně každý desátý pár se může
těšit z jejich pomoci.

Slováci nazvali vlhu „včelárik“
podle její oblíbené pochoutky.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

zobákem a materiál pak nohama pozpátku hrnou až k ústí nory, kde jej
posléze razantně odkopávají, až odlétá desítky centimetrů daleko. Pokud je materiál opravdu tvrdý, zobák
se jim obrousí o několik milimetrů.
Noru zakončí hnízdní komůrkou oválného tvaru. Zároveň se stavbou hnízda se pár opakovaně páří. A protože
láska jak známo prochází žaludkem,
před pářením si samec svou drahou
předchází doneseným soustem.
Do sypké kolébky bez jakékoli výstelky pak samice naklade 5–7, vzácně až 8, skoro kulatých porcelánově
lesklých bílých vajec, která po tři týdny pečlivě zahřívá. Samci se k sezení

R

odičovský pár se neustále vzájemně ujišťuje, zda je vše vpořádku a jim ani mláďatům nic
nehrozí. Taková velká kolonie je totiž
hotovým magnetem pro všechny lovce v okolí. Pták, který zaregistruje nebezpečí, vyrazí ostré varovné „pit“,
které však má podle povahy hrozby
více podob. Pokud přichází ze vzduchu, celá kolonie se rozprchne nízko
při zemi do všech stran. Jestliže vetřelec nelétá, vystoupají dospělí ptáci do
výšky a s poplašným voláním nad ním
přeletují a někdy proti němu podnikají prudké výpady.
Vlhy tak reagují třeba na návštěvu menších ptáků, jako jsou strakapoudi nebo žluvy. Zažil jsem i útoky
na velkou užovku, která se do kolonie
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Vlhy obvykle hnízdí v koloniích,
aby se lépe ubránily nebezpečí.
Na krmení mláďat se podílejí oba rodiče.
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Samec si samičku předchází
ulovenou lahůdkou.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

dostala zřejmě omylem a pokoušela se z rozpálené pískovny uniknout
po stěně. Největší pohromou vlh jsou
lišky, které se dokážou prohrabat až
k hnízdní komůrce a sežrat všechny
mláďata nebo celou snůšku i se samicí. Také ostříži a jestřábi s oblibou
zavítají na obhlídku a způsobí notnou paniku, zatímco přítomnost káněte vyvolá jen vlažnou odezvu. Vlhy
jsou opravdu vynikající letci, a dravci tak mají šanci pouze tehdy, pokud
dospělé ptáky překvapí. Jejich úspěšnost stoupá v okamžiku, kdy mláďata opouštějí hnízdní nory a podnikají
první nejisté lety po okolí. Tato chvíle nastává po necelých třech týdnech
od narození, pokud do vývoje mláďat
nezasáhne nepřízeň počasí.
Vlhy totiž loví prakticky výhradně létající hmyz a o ten je při prudkém ochlazení nebo za vytrvalých
déšťů nouze. Mláďata hladoví a nezřídka vícedenní půst nepřežijí. Tehdy mohou z nedostatku jiné potravy
páchat i značné škody na včelstvech,

která za nepříznivého počasí najdou
i na kilometry daleko. Vzpomínám
na jednu východoslovenskou kolonii,
odkud vlhy za deště létaly na 3 kilometry vzdálenou lesní paseku se
včelíny, přičemž přísně dodržovaly
v obou směrech letový koridor o šířce
pouhých několika metrů. Zdroj jejich
potravy tak nebylo vůbec těžké nalézt. Jindy zase za deště sbíraly v obilném lánu sedící zelené kobylky. Co
chvíli se mezi zlátnoucími klasy úplně ztrácely.

D

o rodného hnízda se mláďata ještě několik dnů po vylétnutí vracejí přenocovat, než
se s rodiči vypraví na cestu do dalekých afrických zimovišť. Sdružují
se do větších až velikých hejn spolu
s ptáky z dalších kolonií a potulují se
po místech bohatých na potravu. Třeba v okolí větších vodních ploch, kde
se to koncem léta jenom hemží šídly a vážkami, nebo na slunných jižních stráních s pestrou vegetací jich
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může poletovat i několik stovek. Takovým místem je u nás třeba střední nádrž vodního díla Nové Mlýny,
kam v srpnu pravidelně zavítá i více
než 300 vlh.
A pak, po doplnění tukových zásob, už nezbývá než vyrazit za teplem a sluncem afrických savan. Cesta
do zimoviště je dlouhá a nebezpečná.
Jenom přelet Středozemního moře
každoročně nepřežije více než sto tisíc
vlh. Přes úsilí ochránců přírody padnou za oběť lovecké vášni místních
obyvatel. Lov stěhovavých ptáků na
některých ostrovech ve Středozemním moři je stále nesmírně populární, ačkoli jeho důvodem už dávno není
obživa, ale pouhá tradice, silně zako-

řeněná zejména na Maltě a na Kypru.
Ani hrozby mezinárodních sankcí příliš nepomáhají. Dalším úskalím především pro mladé a nezkušené ptáky
je přelet Sahary, který stojí spoustu
sil. Ale ani v zimovišti není život idylický. Spolu s vlhami sem přilétají i někteří dravci a také nemálo místních
predátorů už netrpělivě čeká na přílet vlh.
Cesty do hnízdišť se tak příští jaro
nedočkají zdaleka všichni ptáci. Ale
kdoví, třeba jim padne do oka opuštěná cihelna nebo písník ve vašem
okolí, a tak vás obdaří pohledem na
své pestré barvy a umožní vám alespoň nahlédnout do svého zajímavého
života.
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Přestože je vlha naším
nejpestřejším ptákem,
málokdo ji v přírodě spatřil.

Vážení čtenáři a fotografové, vyhlašujeme další, již 11. ročník tradiční fotosoutěže časopisu Naše příroda. Těšíme se, že se s námi opět podělíte o své snímky, které ulovíte, ať už
při toulání se „pravou“ přírodou, ve městě, na zahradě či za oknem v truhlíku. Příroda je
všude kolem nás! Že nejste profík, nevadí, zúčastnit se mohou jak profesionálové, začínající fotografové, tak i úplní amatéři. Mnohdy se povede vykouzlit pěknou fotku třeba
i z mobilu. Prosíme však o jediné, pište nám do popisu fotografie, kde byla pořízena (lokalitu nemusíte úplně odtajnit, stačí obecně, např. Jeseníky nebo mezi poli za Brnem apod.).
A jestli budete mít chuť popsat nám krátce svůj zážitek (např. za jaké situace snímek
vznikl nebo má-li pro vás speciální význam), velmi nás tím potěšíte a spolu s porotou to
při vyhodnocování také oceníme! Na nejlepší čekají pěkné ceny ☺

Své snímky nahrávejte přes

www.nasepriroda.cz,
kde naleznete i kompletní
pravidla soutěže
Uzávěrka 11. října 2020

Galerie z minulých ročníků na
www.facebook.com/nasepriroda
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Volně žijící zvířata
Ptačí svět
Makro
Krajina a panoramata
Rostliny a houby
Foto: Vlha pestrá, Zdeněk Pachovský
1. místo ve fotosoutěži Naše příroda 2019 v kategorii Ptačí svět

KLÍŠTĚ
– démon naší přírody
Text a foto: Hana a Vladimír Motyčkovi

Snad o žádném jiném bezobratlém živočichovi se v poslední době u nás nenapsalo tolik, jako
o klíštěti obecném (Ixodes ricinus). To by jistě nebylo na závadu, ale informace, které se o něm
můžeme dočíst jsou – mírně řečeno – zarážející. Čtenář musí zcela nutně nabýt dojmu, že by
buď neměl do přírody vycházet jinak než ve skafandru, nebo že pisatelé vynechali šestý ročník základní školy, kde se o těchto živočiších mohli přece jen něco málo dozvědět.

N

a ukázku několik málo titulků a výňatků z denního tisku a časopisů, abyste si mohli udělat obrázek sami. Zdroje raději
neuvádíme, ale místopřísežně prohlašujeme, že jsme si ani jeden citát nevymysleli.
„Návštěva lesa, ale dnes i městských parků či příměstských zahrá-

dek může být pro člověka velmi nebezpečná. Tady všude se totiž může
potkat se smrtelným nebezpečím v podobě klíštěte. V loňském roce tento nepřítel zbavil života čtyři Čechy, letos
už jednoho.“
„Klíště útočí už v zimě.“
„Klíšťat totiž v přírodě každoročně
přibývá. A jen v roce 2006 připravili
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c
Páření klíšťat – sameček
(nahoře) dopravuje pomocí
ústního ústrojí do pohlavního
otvoru samice schránku
se spermatem.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

Mikrofotograﬁe larvy klíštěte
obecného – jako jediné
stádium má šest nohou,
dosahuje velikost 0,8 mm.

Nymfa klíštěte obecného
– na rozdíl od larvy má již
osm nohou, její velikost
je asi 1,1 mm.
Po nasátí má podobně jako
samice olověně šedou barvu.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA
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tito nebezpeční parazité o život tři Čechy.“
„Nebezpečí klíšťat stále trvá. Tento
nebezpečný hmyz útočí stále a letos se
hodně přemnožil. Mnozí očkování proti klíšťové encefalitidě stále podceňují
a spoléhají na to, že přisátý hmyz dokáží odstranit.“
„Stačí obyčejný tampon, z vody
a mýdla vytvoříme pěnu a kroužíme
tak dlouho, až se klíště přilepí. Za několik vteřin by mělo být dole. Točí se
proti směru hodinových ručiček? Já
mám vžité proti směru, ale domnívám se, že když se někdo splete a udělá to obráceně, tak se nic nestane. Je
to tedy lepší proti směru hodinových
ručiček.“
„V české přírodě nadále trvá nejvyšší riziko nákazy nemocemi přenášenými klíšťaty, vyplývá to z varování Českého hydrometeorologického ústavu.
Podle jeho doporučení se mají výletníci
v listnatých a smíšených lesích pohybovat jen po zpevněných cestách“.

Nemrazí vás z předcházejících řádků v zádech? Nás ano. Ale ani ne tak
z nebezpečí pokousání „nebezpečným
hmyzem“ klíštětem, jako spíše z nebetyčné ignorance některých novinářů a jejich touhy vyvolávat za každou
cenu paniku. Vzali jsme proto na sebe
nelehkou úlohu Saturninovy „Kanceláře pro uvádění románových příběhů
na pravou míru“ a chceme vám povědět o klíštěti obecném, ne jako o démonovi hrozícím vyhubit lidskou populaci v Čechách a na Moravě, ale jako
o podivuhodném živočichovi, který
má konec konců stejné právo na existenci jako my lidé.

Před přisátím samice
klíštěte často dlouho putuje
po kůži než si vyhledá
vhodné místo – obvykle tam,
kde je jemnější pokožka.

Z

ačněme trochou systematiky.
Již jsme se pozastavovali nad
tím, že mnozí autoři „odborných“ článků o klíšťatech zařazují
tyto živočichy mezi hmyz. Ve skutečnosti jsou sice klíšťata spolu s hmyzem příslušníky kmene členovců, ale
patří do zcela odlišného podkmene
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U malých dětí se klíšťata
často přisávají na pokožce
ve vlasech.

f

f
Hypostom (chobotek) klíštěte
obecného – na rozdíl od
obecně vžitého mínění nejsou
zpětné háčky umístěny na
šroubovici, takže nemá smysl
klíště z rány vytáčet.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

klepítkatců, třídy pavoukovců, infratřídy roztočů, řádu klíšťat, podřádu Ixodina, čeledi klíšťatovitých,
rodu Ixodes, kde náleží ke druhu klíště obecné (Ixodes ricinus). Pokud někomu vrtá hlavou, co mají klíšťata
společného se skočcem obecným (Ricinus communis), pak je to podoba nasáté samice se semeny této olejodárné rostliny.
Klíště obecné je rozšířeno po celé
západní, střední a jižní Evropě a na
jihu zasahuje dokonce úzkým pásem
až do severní Afriky (Alžírsko, Tunisko). Na severu sahá jeho areál rozšíření do jižních oblastí Skandinávie, na
východě dosahuje až do středního Povolží a pak jižněji přes Gruzii, Arménii a Ázerbajdžán do severního Íránu
a Turecka. U nás se vyskytuje na vhodných biotopech po celém území republiky. Je rozšířeno především v oblastech listnatých a smíšených lesů,
ale kromě vyprahlých stepních lokalit (k vývoji potřebuje relativní vzdušnou vlhkost mezi 86–96 %) a vnitřních částí smrkových monokultur se
s ním můžeme setkat prakticky všude, dokonce i v malých městských parcích nebo na zahrádkách, kam bývá
celkem pravidelně zavlékáno ptáky
a domácími zvířaty. V posledních desetiletích se výskyt klíštěte posunuje
do vyšších oblastí, zřejmě v souvislosti
s teplejším průběhem zim, který jim
dovoluje prodělat celý vývoj i ve větších nadmořských výškách. Dříve udávaná hranice výskytu 600–800 m n.m.
se tak posunula až do výšky 1 100 m
na Šumavě a v Krkonoších dokonce
až na 1 200 m.
Velikost hladové samice se pohybuje mezi 3,5 až 4,5 mm, po nasátí však
může zvětšit svůj objem až třistanásobně a dosáhnout délky až 11 mm.
To jí umožňuje skutečnost, že jí chi-

tinizovaný hřbetní štítek (scutum)
kryje jen přední třetinu těla, zatímco zbytek tvoří varhánkovitě složený
kožovitý útvar (alloscutulum), který
samici dovolí tak enormní zvětšení
objemu. Nám to však umožní snadno rozlišit samici od samce, protože
tomu kryje štítek celou hřbetní část
a na první pohled se proto celý jeví
jako tmavě hnědý až černý, na rozdíl
od samice, jejíž hřbetní část je kromě
štítku zbarvena cihlově až rumělkově červeně.

T

ělo klíštěte se skládá z hlavové části (gnathosoma) a vlastního těla (idiosoma). Hlavovou
část tvoří především dopředu směřující chobotek (hypostom), což je dlátovitý útvar, který je na povrchu pokryt nazad obrácenými zoubky. Po
jeho stranách, v rýhách hypostomu,
jsou uloženy chelicery se silnými zubci, sloužící k zaseknutí do kůže, a pedipalpy, které celý orgán kryjí. Po zaseknutí zubců do kůže začne klíště
značnou silou zatahovat chelicery,
a tím vpravuje do kůže hypostom.
Po nějakou dobu je tak v rance drženo jen zubci a jeho vytažení je poměrně snadné. Jakmile však začne vylučovat sliny, dostávají se do rány zvláštní
chemické látky, které jednak chobotek v ráně „zacementují“, jednak mají
anestetické, protisrážlivé a protizánětlivé účinky, které způsobují, že
v prvních hodinách nepociťujeme svědění a když klíště později objevíme,
„drží se jako klíště“. Sliny kromě toho
obsahují látky potlačující imunitní reakci organismu, což významnou měrou zvyšuje riziko nákazy virovými
nebo bakteriálními chorobami, které může klíště přenášet.
Samec, na rozdíl od samice, nesaje krev, dokonce vůbec nepřijímá
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Nasátá samice klíštěte
po opuštění hostitele
vyhledává na povrchu
půdy úkryt s vhodnými
mikroklimatickými
podmínkami, kde snáší
po dozrání až 5 000 vajíček.

potravu a složité ústní ústrojí má
vlastně jen proto, aby jím dopravil
do pohlavního ústrojí samice zvláštní schránku naplněnou spermatem.
V dřívějších dobách, když ještě nebyla biologie klíšťat tak podrobně
prozkoumána, popsali někteří autoři tento jev, kdy nalezli samce zdánlivě přisátého na těle napité samice,
jako projev hyperparazitismu, ačkoli jde o poněkud neobvyklý způsob
kopulace. Způsob páření vysvětluje, proč občas najdete v srsti zvířat,
nebo i na svém těle zdánlivě bezcílně
bloudícího samečka – na těle hostitele se přece jen mnohonásobně zvyšuje
pravděpodobnost, že nalezne samičku vhodnou ke spáření, než kdyby ji
vyhledával volně v terénu.
Zajímavý je i způsob, jak klíšťata svého hostitele vlastně vyhledávají. Slouží jim k tomu značně složitý Hallerův orgán, který je umístěn
ve zvláštní prohlubni na konci terminálního článku předních nohou.
Jsou v něm poměrně složité chemoreceptory a mechanoreceptory, který-

mi klíště v prvé fázi detekuje (kromě
několika desítek dalších látek) oxid
uhličitý vydechovaný živočichy a kyselinu máselnou obsaženou v potu.
Mechanoreceptory pak registruje
otřesy a proudění vzduchu způsobené potenciálním hostitelem. Jakmile se jeho těla dotkne srst nebo oděv
procházejícího živočicha, klíště bleskurychle přeleze na jeho tělo a tam
vyhledá vhodné místo k sání.

T

éto reakce se využívá i při chytání klíšťat pro vědecké účely
metodou tzv. „vlajkování“, kdy
se přes vegetaci jemně přejíždí světlou ﬂanelovou látkou připevněnou na
tyči a po určitém počtu smyků se klíšťata vychytávají entomologickou pinzetou. Tak se dá poměrně přesně určit
zamořenost určitého pozemku klíšťaty i poměr jejich jednotlivých vývojových stadií.
Krev totiž nesají jen dospělé samičky, ale i larvy a nymfy klíšťat. Larvy
jsou na rozdíl od dalších vývojových
stadií šestinohé a v hladovém stavu

měří okolo 0,8 mm. Usazují se na vegetaci ve výšce 15–20 cm, což také do
jisté míry předurčuje jejich hostitele, kterými bývají nejčastěji drobní
savci, ptáci a ještěrky. Neznamená to
však, že byste si z vycházky nemohli přinést na svém těle larvu klíštěte i vy – a vzhledem k její velikosti ji
dokonce můžete často i přehlédnout.
Larva saje 2–6 dní, potom se hostitele
pouští a někde v úkrytu na povrchu
půdy prodělá proměnu v nymfu. Ta již
má osm nohou jako dospělé klíště, ale
liší se od něj velikostí (okolo 1,1 mm)
a tím, že nemá vyvinutý pohlavní otvor. Na vegetaci sedává poněkud výše
než larva a jejími hostiteli bývají proto častěji i větší zvířata, jako jsou zajíci, ježci, různé šelmy apod. Na hostiteli saje 2–7 dní, pak opět prodělává
proměnu a mění se v dospělé klíště.
Celý vývoj trvá v našich podmínkách
2–6 let a tím, že každé stadium vyhledává jiného hostitele, se klíště obecné řadí mezi typické trojhostitelské
druhy. Pro úplnost dodejme, že je jediným naším exoﬁ lním zástupcem
rodu Ixodes, tzn. že se běžně vyskytuje volně v terénu a ne pouze v norách a hnízdech svých hostitelů, jako
kupř. klíště ježčí (Ixodes hexagonus).
Dospělé samice sají 5–14 dní a po
nasátí a oplození mohou snést až
5 000 vajíček. Všechna stadia jsou
schopná přezimovat a během roku je
pak možné v jejich výskytu sledovat
dva vrcholy, z nichž první nastává na
jaře a druhý na podzim, kdy jsou pro
jejich aktivitu nejvhodnější klimatické podmínky.

O

nebezpečnosti klíšťat bylo
popsáno papíru snad až příliš mnoho, takže svou návštěvu u těchto nesporně zajímavých tvorů uzavřeme jen stručným a jistě ne

úplným výčtem patogenů, které byly
u klíšťat zjištěny. Pro uklidnění hned
dodáme, že ne všechny jsou přenosné na člověka a většina z nich má význam spíše v praxi veterinární než
humánní medicíny.
Takže kromě obecně známých virů
klíšťové encefalitidy, které se na člověka mohou přenést i alimentární cestou (mlékem nakažených zvířat), a borelií způsobujících lymskou boreliózu,
byli v tělech klíšťat nalezeni i původci
Q-horečky (Coxiella burnetii), listeriózy (Listeria monocytogenes), erysipeloidu (Erysipelothrix rhusiopathiae),
tularémie (Francisella tularensis), babeziózy skotu (Babesia divergens), babeziózy psů (Babesia canis), klíšťové
horečky ovcí (Ehrlichia phagocytophila) a mnozí další.
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Samec klíštěte obecného
je poněkud menší než
samice, chitinový štítek
překrývá téměř celou hřbetní
stranu těla. Jako jediné
aktivní stadium klíštěte
nepřijímá potravu.
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Souboj lysek.
Fotoaparát Canon EOS 30D,
objektiv Canon EF 500 mm f/4L IS USM + TC 1,4×,
čas 1/1250, clona 5,6, ISO 200.
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Fotografujeme

VODNÍ PTÁKY
Text a foto: Rostislav Stach
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Oblíbeným objektem k fotografování jsou kachny a labutě v místech, kde je lidé pravidelně přikrmují. Vodní ptáci si zde na krmení rychle zvyknou a ztrácejí přirozenou plachost.
Většinou se setkávám se snímky pořízenými ve stoje a ze břehu. Takové fotograﬁe však ničím nezaujmou, ztrácejí se mezi stovkami dalších podobných. Pokud ale chcete víc, nebojte
se přiblížit k vodní hladině.

Č
Chřástal vodní.
Fotoaparát Canon EOS 20D,
objektiv Canon EF 500 mm,
f/4L IS USM, čas 1/250,
clona 6,3, ISO 200.

ím blíže dostanete objektiv
k hladině, tím zajímavější je výsledek. Takto pořízený snímek
získá hloubku a při použití dlouhých
ohnisek objektivů docílíte krásného
odpíchnutí fotografovaného objektu
od pozadí. Fotografování vám v těchto
případech hodně ulehčí úhlový hledáček nasazený na okulár zrcadlového
fotoaparátu nebo vyklopení displeje u digitálních fotoaparátů s touto
možností.
Pro fotografování ptáků na vodě je
vhodné postavit si stabilní kryt z rá-

kosí přímo na okraji rybníka nebo
řeky a nechat na něj ptáky delší dobu
zvyknout. Největší šanci na úspěch
budete mít tehdy, když kryt postavíte
tak, abyste se do něj mohli nepozorovaně dostat. Není-li to možné, můžete
se domluvit s další osobou, která vás
do úkrytu doprovodí a svým pozdějším odchodem pak ptáky ujistí, že je
„čistý vzduch“.
Další možností, jak získat zajímavé snímky vodních ptáků, je použití speciálně upraveného plováku,
který jsem nazval fotovor. Jedná se
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o konstrukci vyrobenou z odpadových novodurových trubek, v přední
části vybavenou umělohmotnou deskou a polystyrénovým plovákem. Na
plováku je připevněná stativová hlava, na okolní ploše je pak místo pro
odkládání dalších pomůcek potřebných při fotografování, jako jsou telekonvertory, ﬁ lmy nebo paměťové
karty, úhlový hledáček apod. Důležitý je zvýšený okraj kolem plováku,
který zabraňuje nechtěnému shození
drobného příslušenství do vody. Druhá, prázdná část slouží jako pracovní
prostor pro ovládání fotoaparátu. Fotovor je kvůli lepší stabilitě ukončen
nasazovací trubkou stejného průměru, která je vyplněná prázdnými
pet lahvemi a z obou stran uzavřená montážní pěnou, aby se do ní nedostala voda.

Na celý fotovor nasazuji konstrukci ze slabých teﬂonových trubek a na
tu potom maskovací potah. Na bocích
i přední části krytu mám vystřižené
úzké průzory s všitou síťkou proti komárům, protože neustálé bodání dotěrného hmyzu dokáže fotografování velmi znepříjemnit. Když si vlezu
do krytu, uzavřu za sebou zadní část
zipem, který zasahuje až do vody. Fotovor před sebou tlačím. Tím, že jsem
schovaný v krytu, mám daleko větší
šanci přiblížit se i k velmi plachým
vodním ptákům.

Potápka roháč s mladými.
Fotoaparát Canon EOS 20D,
objektiv Canon EF 500 mm,
f/4L IS USM,
čas 1/2000, clona 4, ISO 200.

I

tady však platí zásada, že vás ptáci nesmí vidět při přípravě fotovoru ani při vstupování do vody.
Proto si všechno připravuji v místech kde jsem krytý rákosím, a tím
potom projdu na volnou hladinu. Při
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Čejka chocholatá při přistání.
Fotoaparát Canon EOS 30D,
objektiv Canon EF 500 mm,
f/4L IS USM + TC 1,4×,
čas 1/1000, clona 8, ISO 320.

fotografování s fotovorem používám
rybářské neoprénové kalhoty, ve kterých se dá i ve studené vodě dlouho
vydržet. Samotné přibližování k plovoucím ptákům musí být velmi po-

zvolné a vždycky je lepší přibližovat
se z větší dálky.
Pro rychlejší uklidnění fotografovaných ptáků můžete použít balabány – atrapy vodních ptáků, které
připevníte vlascem k fotovoru nebo
ukotvíte poblíž místa, kde chcete fotit. Ostatní ptáky přítomnost „kachen“ utvrdí v tom, že jí od podivné
věci na hladině nehrozí nebezpečí.
Během přibližování dávejte pozor,
abyste se nedostali na hlubší vodu,
kde nedosáhnete na dno. Pokud by
vás fotovor, o který byste se při kroku do hloubky zachytili, neudržel,
mohli byste si převrátit fotovýbavu do
vody. Nejlepší hloubka vody pro pohodlné fotografování je zhruba do výšky
pasu. Pro fotografování plachých ptáků je lepší „zaparkovat“ fotovor v rákosí a v místech s dobrým rozhledem
čekat na vhodný snímek. Vedle plovavých nebo potápivých kachen, racků,
hus i labutí, se dá fotovor úspěšně použít i pro fotografování bahňáků nebo
velkých savců, kteří chodí na oblíbená místa k vodě pít.

Kulík říční.
Fotoaparát Canon EOS 30D,
objektiv Canon EF 500 mm,
f/4L IS USM + TC 1,4×,
čas 1/1250, clona 8, ISO 320.
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Vodouš bahenní.
Fotoaparát Canon EOS 30D,
objektiv Canon EF 500 mm,
f/4L IS USM + TC 1,4×,
čas 1/640, clona 8, ISO 200.

Při využití fotovoru je důležité
fotografovat v bezvětrných dnech
nebo v místech se závětřím, kde je
klidná hladina. Pokud fouká silnější
vítr, vlny s fotovorem hodně pohupují a bývá velmi problematické fotografovaného ptáka vůbec udržet
na zaostřovacím bodě, natož pořídit
ostrý snímek.
Jednu zásadu by měl mít na mysli každý fotograf zvířat: nerušit ptáky při hnízdění. Žádný snímek nestojí za to, aby kvůli němu zastydla
snůška vajec nebo dokonce umírala mláďata. Časté rušení a bezhlavé
„pronásledování“ ptáků s fotovorem,
může mít za následek opuštění lokality nebo hnízda. Nejlepších výsledků
beze škod dosáhnete v místech, kde
se ptáci na jaře nebo na podzim zasta-

vují na tahu. Uvidíte velké množství
různých druhů a přitom neohrozíte
jejich hnízdění.
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Všechny snímky
byly pořízeny z fotovoru. d
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Do přírody
se Zdeňkem Troškou
Text a foto: Tomáš Padevět

Populární režisér, tvůrce trilogie Slunce, seno…,
milovník klasické literatury a hudby, který zná
život na venkově a je přesvědčen, že na stáří se
vrátí do rodných Hoštic. Právě dokončil operu
Čarostřelec, která bude uvedena na otáčivém
hledišti v Českém Krumlově.

Zdeňku, jsi chlapec z jihočeských Hoštic, co
pro tebe dětství na vesnici znamenalo?
Ano, v rodných Hošticích jsem chodil do školy od první do páte třídy. Odpoledne jsem vždy
po obědě vyhnal babiččiny krávy na pastvu a do
večera takhle s kamarády trávil čas. Jiní zase
museli pást třeba husy nebo kozy. Takže opravdu ještě klasické venkovské dětství. Nejvíc času
jsem trávil venku na lukách a v lesích. Postupně jsme jako děti poznávaly přírodu. Sledovaly jsme začátek jara, co kdy kvete, jak se které
zvíře jmenuje. Učili nás to hlavně ti staří vejminkáři, kteří také pásli nebo babky, které seděly na mezi a háčkovaly ty nekonečné ubrusy a přehozy na postele. Ke všemu pocházím
z myslivecké rodiny. Otec i děda byli myslivci.
Rád jsem chodil na odchyt zajíců a bažantů do
sítí. V zimě jsme s dědou jezdili po krmelcích
a zanášeli tam potravu.
Musela to pro tebe být ohromná změna odejít studovat lyceum do francouzského Dijonu, ne?
Já byl předtím na gymnáziu ve Strakonicích, kde jsem studoval humanitní obory. Právě
i francouzštinu. A tam mě vyzval ředitel Boháč,
zda bych nechtěl jít studovat do Francie. Absolvoval jsem úspěšně konkurz a odejel. Jak já říDO PŘ ÍRODY S…

kám, z Boubínského pralesa rovnou do Francie!
Odmalička jsem byl hodně zvídavé dítě, takže
jsem to bral jako velice zajímavý výlet. Ve věku
sedmnácti let je to spíš spousta podnětů…
Ve tvých ﬁlmech se téma venkova objevuje
velice často, je patrné, že máš k němu úzký
vztah dodnes.
To je pravda. Mám sice v Praze byt, no, spíše obytnou knihovnu s postelí, ale jakmile je
čas, hned odjíždím zpět do Hoštic k rodičům.
Tam si lehnu na zahradu nebo sednu na mez
a jsem nejšťastnější na světě! Určitě se tam na
stáří vrátím! S tím počítám. Nemohl bych nikdy odejít žít někam jinam mimo republiku.
A to miluju třeba Itálii, Španělsko, Kanárské
ostrovy, Rusko… Ale já bych se ustejskal zejména po jižních Čechách!
Jaké roční období a oblast máš nejraději?
Miluju teplo! Tím pádem vyhledávám slunce a jakékoliv moře. Moje srdeční záležitost je
Rusko! Je to až zvláštní, nedal bych přednost
snad žádné zemi před návštěvou ruských oblastí. V minulém životě jsem snad musel být Rus.
Přijedu tam a cítím se jako doma. Klidně bych
byl v té dřevěné „děrevně“ a nemusel mít nic,
jen splynout s tou přírodou. Nějaké technické
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novinky nevyhledávám. Například na mail chodím jednou týdně a hned to mažu, protože lidi
píšou hrozný kraviny! A na internetu jsem nikdy nebyl! Ztráta času! Jsem totiž typický knihomol. Pro mě je kniha základ života a taky
klasická muzika.
Vím o tobě, že chodíš brzo spát a časně vstáváš.
To je fakt! Jsem skřivan a vypínám se západem slunce. Za to ráno tahám slunce na obzor,
často po čtvrté hodině! Jsem ten typ, že otevřu
oči a hned vyskočím oběma nohama z postele.
Mám nejvíc energie a čistou mysl. Jsem schopen se všemu hned věnovat od rána do zhruba
půl desáté dopoledne. Nedávno mi volala známá asi v devět a já něco jedl a ona: „Jé, já tě asi
ruším po probuzení u snídaně!“ Já říkám, ne,
už obědvám. (smích) Mám to prostě posunuté
o těch pár hodin.
Ty jsi až neuvěřitelný optimista, mohl bys optimismus rozdávat na potkání!
Nemám rád nic komplikovaného. Mám rád
jednoduchost. Nemám žádný problém. Někdo
si libuje a bahní se v tom, jak je nešťastný, ponory do hlubin duše, tragické pohledy na svět.
Z toho jsou jen deprese! Oni si to i někteří pěstují, aby byli zajímaví. Měl jsem s Helenou Růžičkovou stejný pohled na svět. My byli jako
jedna duše ve dvou tělech!

krom Pokladu hraběte Chamaré. Zkrátka, jak
se říká – odříkaného, největší kus!
Ano, i režisérka Věra Chytilová říká: „Jen blbec nemění názory! “
Jistě, člověk se vyvíjí. A kdybych mohl, tak
tyhle ﬁ lmy pocitové a s méně slovy dělám.
Ovšem, nikdo by na ně nekoukal. Lidé jsou líní
přemýšlet a pryč je doba ﬁ lmů Bergmana, Tarkovského, Buñuela a podobných velikánů. Miluju tvorbu Viscontiho, Zeﬃrelliho, Pasoliniho,
Felliniho, ale to je už všechno dál…
Je něco, co máš z českých zvyků rád?
Mám rád Velikonoce! To já brána do jara. Začínám i já ožívat. Připadám si jako strom. Cítím
tolik energie! Rozhodl jsem se, že v příštím životě budu vlaštovkou! Ta to tady zabalí 15. září
a přiletí zas až na Velikonoce. (opět smích)
Jsou místa, kam se rád vracíš díky malebnosti krajiny?
Těch míst je celá řada. Jižní Čechy nebo západní, ty jsou takové zadumanější. Mám moc
rád Chodsko, Domažlicko nebo Mariánské Lázně. Na severu zase okolí Krupky, Bohosudova
nebo pak Českolipsko, tam jsem také natáčel.
Jak říkám, miluju českou a moravskou krajinu
a přírodu!


Našel jsem v rozhovoru v Mladém světě z roku
1979 tuto tvou myšlenku: „Osobně si myslím,
že slovo ve ﬁlmu by nemělo mít primární roli,
mělo by být použito až tehdy, když herec už
není schopen gesty a mimikou vyjádřit potřebné. Zatím však většina ﬁlmů připomíná
spíš rozhlasové hry s obrázky.“ Myslím, že
dnes bys to už neřekl…
Je to rozhovor starý třicet let, v té době jsem
byl pod vlivem ﬁlmů režiséra Weigla nebo Kršky. Myslel jsem si, že budu dělat také takové
ﬁ lmy. Ale pink! Osud s náma zatočí a vše je jinak! Pak je naopak termín konverzační ﬁ lm
přesně padnoucí termín k většině mých ﬁ lmů,
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S režisérkou
Irenou Pavláskovou.

DO PŘ ÍRODY S…

Jedna krajina –
tři národní parky
Text a foto: Martin Janoška

Navštívit hned tři národní parky naráz, které tvoří navíc mezinárodní trilaterární biosférickou rezervaci UNESCO, se vám hned tak někde nepoštěstí. Tuto unikátní příležitost nabízí severovýchodní cíp Slovenska, kde se rozkládá národní park Poloniny. Ze severu k němu
přiléhá polský Bieszczadsky národní park, z východu ukrajinský Užanský národní park.
Úchvatná a pustá krajina, tvořená nekonečnými koberci bukových lesů, z nichž ční špičky
karpatských polonin, zanechá hlubokou stopu v každém, kdo ji jednou spatří.

Národní park Bieszczady
je typický větším zastoupením
polonin i rozlehlejšími
komplexy neporušených lesů.

NA V ÝLETĚ

Zmatení pojmů
Vydat se do severovýchodního
cípu Slovenska znamená popasovat
se s nesmírně složitým zeměpisným
názvoslovím, v němž se míchají a splývají ochranářské a odborné geomorfologické termíny. Člověka neznalého problematiky musí konglomerát
pojmů zákonitě zmást. Nakonec posuďte sami.
Národní park Poloniny se nachází
v zeměpisné provincii Východní Kar-

paty, které odtud pokračují dále na
Ukrajinu a do Rumunska. Skoro stejně – tedy Východní Karpaty (East Carpathians) – se jmenuje i mezinárodní
slovensko-polsko-ukrajinská biosférická rezervace, která je ovšem pouze
malou částí parku a ještě menší částí
Východních Karpat. A do třetice: Východné Karpaty je také název chráněné krajinné oblasti vyhlášené již
roku 1977, která dnes chrání území
vně národního parku. Do toho všeho
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vstupuje termín Poloniny, jednak jako
část (oblast) Východních Karpat, jednak od roku 1997 také jako oﬁciální
název národního parku. A aby toho
nebylo málo, národní park Poloniny
geograﬁcky v podstatě splývá s geomorfologickým celkem Bukovské vrchy, který je součástí geomorfologické
oblasti Poloniny… Na závěr totálního
zmatení je dobré dodat, že v obou sousedních zemích se tytéž hory a kopce jmenují jinak – v Polsku Bieszczady, na Ukrajině Verchovinské Karpaty,
popřípadě Východní Beskydy.

na ústupu a vyskytuje se převážně
ve formě odcházejících jedinců, na
obvyklé středoevropské poměry je
jí tu přesto hodně. Snad nikde jinde
než ve Stužici není lépe vidět souboj
o světlo – desítky malých stromů čekají na příležitost, až padne některý
z velikánů a uvolní prostor a světlo k dalšímu růstu. Životaschopnost

Dřevěný kostel
a vojenský hřbitov
z I. světové války
v obci Topoľa

Stužický prales
Oč složitější je názvosloví, o to jednodušší je charakteristika všech tří
odlišně pojmenovaných národních
parků, v nichž se chrání na opačných
stranách hranice v podstatě totéž.
Především jsou to ohromné komplexy převážně bukových lesů, z nichž
mnohé mají charakter pralesa. Jsou
domovem velkých karpatských šelem,
nejtypičtějším zvířetem je určitě vlk,
jehož stopy při troše pozornosti spatříte v rozbahněných místech turistických chodníků. V zimě tu vlčí smečky vytvářejí doslova vydupané vlčí
dálnice, většinou přímo na turistických chodnících, kde se mohou dobře
a rychle přesunovat. Dalšími pozoruhodnými zvířaty jsou los a zubr, kteří
sem pronikají z Polska.
Klenotem všech zdejších lesů je
Stužický prales na jižních svazích
trojhraničního Kremence v údolí Stužické rieky. Prales tvoří jádro trilaterální biosférické rezervace a jeho
ochrana sahá až do dob rakouského
mocnářství, konkrétně do roku 1908.
Vyznačuje se přirozenou strukturou
porostu ve všech vývojových stadiích, hlavními dřevinami jsou buk,
jedle a javor klen. Jedle je zde sice
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a energie lesa je ve Stužici cítit na
každém kroku. O prales se dnes dělí
Slovensko a Ukrajina, v obou státech
se jeho ochrana řídí přísnými pravidly.

To není pampeliška, ale u nás ohrožený prasetník plamatý
(Hypochaeris maculata).
Stopa vlka v údolí Stužické rieky
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Dech exotického východu
Typický krajinný fenomén představují horské louky, zvané poloniny, které daly název nejenom slovenskému národnímu parku, ale též celé
horské oblasti. Nejtypičtěji jsou vyvinuty na území Polska a Ukrajiny, na
Slovensku se objevují pouze málo. Poloniny vznikly umělým odlesněním
v minulosti kvůli pastevectví. Pozoruhodné je, že jejich lem netvoří smrčiny jako jinde v Karpatech, ale zakrslé
buky nebo jeřáby. Smrk se tu prakticky nikde nevyskytuje. Na poloninách
kvete spousta vzácných rostlin, pro
pozdní léto jsou například typické
záhony hořců tolitovitých a plantáže
borůvek. Poloniny poskytují zároveň
neopakovatelné pohledy do krajiny
na nekonečnou záplavu hor a kopců,
které se odtud táhnou kamsi daleko
na východ.
Na poloninách pocítíte, že jste se
ocitli v krajině, která není středoevropská, ale že je součástí již jiného,
pro nás trochu exotického kulturního okruhu. Důkazy o tom přinášejí
například stavby dřevěných kostelů,
které se zachovaly zejména na Ukrajině a Slovensku a představují evropskou raritu. V jejich architektuře se
mísí stavební předlohy západoevropské i východní byzantské. Jednotlivé
stavby mají celou škálu rozdílných
vnějších znaků jako třeba typ střechy, výška věže, její zakončení atd.,
vždy ale mají jednotné vnitřní uspořádání tvořené třemi sruby ve směru východ – západ. Na Slovensku byly
proto mnohé z karpatských kostelíků
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Vesnice Runina leží uprostřed Národního parku Poloniny. V popředí vidíme hořec tolitovitý.
Polsko-ukrajinská hranice spojuje Bieszczadský a Užanský národní park.
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loni prohlášeny za památky UNESCO.
Na území národního parku Poloniny
najdete dřevěné kostely v obcích Ruský Potok, Topoľa a Uličské Krivé, na
ukrajinské straně zaslouží pozornost
stavebně neobvykle řešené svatyně
v obcích Užok a Kostryna.

Koloběh života ve Stužickém pralese
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Opuštěná krajina
Území všech tří národních parků je přírodovědně cenné mimo jiné
také proto, že tu žije velmi málo obyvatel a tlak na přírodu zde nebyl a dosud není příliš velký. Zejména polská část Bieszczad je téměř pustá,
což souvisí s poválečným násilným
vyhnáním původního ukrajinského
obyvatelstva v rámci akce Wisla. Záminkou byla údajná podpora Ukrajinské osvobozenecké armády neboli „banderovců“. Ve slovenské části
přispěla v 80. letech 20. století k zániku mnoha vesnic výstavba vodní
nádrže Starina (největší slovenská
nádrž na pitnou vodu), na Ukrajině
pak nepřístupné pohraniční pásmo.
Vznikla tak unikátní přírodní laboratoř, v níž vědci sledují postupnou
zpětnou proměnu přírody, kdysi výrazně ovlivněné člověkem.
Malá hustota lidí je patrná i při
návštěvě slovenského Národního parku Poloniny, který se pyšní
mimo jiné také přívlastkem nejméně navštěvovaný. Podmínky pro klasický turistický ruch tu v podstatě
neexistují, veškeré ubytovací kapacity obstarává obecní turistická ubytovna v Uliči a penzion Kremenec
v nejvýchodnější obci Nové Sedlici.
Soběstačnost a nenáročnost vyžaduje i putování národním parkem, protože trasy jsou zde dlouhé, s velkým
převýšením a bez možnosti občerstvení či úkrytu před nepohodou. Pohodlnější než sestupovat denně do
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Národní park
Poloniny

Lúka Medovej baby

NENECHTE SI UJÍT
civilizace je nabalit batoh, putovat
několik dní po hřebenech a navštívit
při tom také turisticky velmi vděčnou a krajinářsky mimořádně působivou polskou část, kde je turistické
zázemí na vyšší úrovni a kde chodí
také více lidí.
Na své objevení teprve čeká ukrajinský Užanský národní park, kde byl
pohyb donedávna omezen a limitován existencí stále přísně střeženého hraničního pásma. O podmínkách
volného pohybu je nutné se předem
informovat, popřípadě si vyřídit povolení u vojsk pohraniční stráže. Dobře dostupná je tato oblast z Užhorodu
po železnici, která v Užockém sedle překonává pomocí mnoha viaduktů, zákrut a tunelů hlavní karpatský
hřeben a říká se jí „ukrajinský Semmering“.


Výstup na Kremenec (1221 m): Vrch Kremenec je místem
styku hranic Slovenska, Ukrajiny a Polska a z toho důvodu je
velmi oblíbeným cílem. Chodí se na něj po červené z Nové Sedlice přes Stužický prales, cesta trvá 3–4 hodiny. Kousek pod
vrcholem se nachází zároveň nejvýchodnější bod Slovenska.
Poláci si chodí na Kremenec „odskočit“ z vrchu Velká Rawka
(1304 m) po ukrajinsko-polské hranici, Slováci a Češi dělají totéž v opačném směru, neboť Velká Rawka poskytuje na rozdíl
od zalesněného Kremence úžasný rozhled.
Lúka Medovej baby: Krásné místo v údolí pod Jarabou skalou
proslulo tím, že zde od roku 1928 žila skromná Žoﬁe Maťašovská, která se sem přistěhovala s manželem z Polska. Téměř
čtvrt století se se svými dvěma dcerami věnovala včelařství, pečovala o celkem 80 úlů. Věhlas o vynikajícím medu se odtud šířil daleko, med odebíraly od Medové baby ve velkém dokonce
čokoládovny v Kolíně. Od roku 2002 připomíná skromný život
pracovité ženy originální dřevěná plastika a srubové úly.
Rabia skala (též Jarabá skala): Je to jedno z nejhezčích míst na
hraničním slovensko-polském hřebeni, na vrcholu skalnatého
srázu byla vybudována dřevěná vyhlídková terasa. V okolí se
rozkládají hezké poloniny, strmá úbočí pokrývají pralesy.
Topoľa: Ve svahu nad obcí stojí jeden ze tří karpatských srubových kostelíků na území národního parku Poloniny. Zajímavostí je udržovaný vojenský hřbitov z I. světové války. O pozoruhodné historii válečných operací na karpatských poloninách
pojednává informační tabule.
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Javoříčské jeskyně
Text a foto: Petr Zajíček

V naší zemi je čtrnáct jeskyní zpřístupněných veřejnosti. Která z nich je nejkrásnější? Kde
hledat krápníkové scenérie jako z říše fantazie? V Javoříčských jeskyních u Litovle.

R

cf
V Pohádkové jeskyni
spatříme drobná brčka
i několikametrovou záclonu.

NA V ÝLETĚ

ozsáhlý jeskynní systém pod
kopcem Špraněk byl dlouhou
dobu neznámý. V těsném i širším okolí existovaly pouze volně přístupné krasové útvary, propast Zátvořice, skalní brána Zkamenělý zámek
a jeskyně Svěcená díra.
Právě v nitru Svěcené díry začala
bádat ve 30. letech 20. století místní
skupina nadšených jeskyňářů pod vedením revírníka Viléma Švece. Na dně
Svěcené díry postupně odkryli ústí
propasti vedoucí do hloubky 27 metrů. Prostory pokračovaly dál, avšak
jejich průstup musel být na tehdejší
poměry extrémně náročný. Badatelé překonávali nebezpečné propasťo-

vité úseky, těsné úžiny a „plazivky“,
mohutné komíny. A to s velmi primitivním vybavením. Roku 1938 završili tuto „výzkumnou cestu“ velkým
objevem obrovských prostor s nádhernou a bohatou krápníkovou výzdobou. Brzy byl do nových jeskyní
otevřen z povrchu pohodlný vchod
a následně se jeskyně zpřístupnily veřejnosti.
Ohromný systém Javoříčských jeskyní je vytvořen v několika výškových
úrovních a do dnešní doby byly objeveny další rozsáhlé části. Zvláště v 50.
a 60. letech, kdy výzkumníci odhalili tzv. jeskyni Míru, se délka návštěvního okruhu téměř zdvojnásobila.
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Objevná cesta
a útvar Kašna

Jeskynní systém je dlouhý přes 4 kilometry, z toho 800 metrů je zpřístupněno veřejnosti. Podzemní prostory
mají velmi rozmanitou krápníkovou
výzdobu od nejjemnějších brček až
po několik metrů dlouhé stalaktity,
stalagmity a mohutné sintrové kupy.
V hojné míře jsou tu vytvořeny také
excentrické krápníky (též heliktity)
rostoucí proti zákonům gravitace.
Na vzniku Javoříčských jeskyní
se podílela erozní činnost potoků
Špraňku a Javořičky. Postupně se vytvořily tři jeskynní patra. Nejstarší,
horní patro je nejmohutnější. Střední patro je výškově asi o 40 metrů
níže a komunikuje s horním patrem
systémy propasťovitých a meandrujících chodeb.
Nejrozsáhlejší částí středního patra je systém tzv. Objevné cesty a Hlinitých jeskyní. Ze středního patra po-

kračují úzké pukliny a propasti dále
do hloubky na hypotetickou zvodnělou úroveň, jejíž části doposud nebyly
objeveny. Podzemní labyrint Javoříčských jeskyní komunikuje s povrchem několika vchody.
Jeskyně se utvářely v určitých vývojových fázích, kdy docházelo k soutoku dvou podzemních řek, jejichž
vody byly odváděny do nižších úrovní
jeskyně. Nejpodstatnější část Javoříčských jeskyní se modelovala pravděpodobně v průběhu třetihor – vlivem
zemětřesení se řítily stropy a stěny
a vznikaly velké dómovité prostory.

N

ávštěvníci dnes vstupují
umělým vchodem do Suťového dómu. Mohutná prostora
s rozlohou 2 000 m2 souvisí s propastí Zátvořice (v těch místech byl vytvořen původní vchod pro návštěvníky).

Suťový dóm má překrásnou bohatou
krápníkovou výzdobu. Stropní část je
poseta tisíci stalaktity a záclonkami
různých forem a velikostí. Dno pokrývá balvanitá suť, na které rostou sněhobílé nátekové kupy. Jedna z nich je
pojmenována Křtitelnice. Do prostory vyúsťuje propast Lví jáma, jejíž celková hloubka je 60 metrů a navazuje
na rozsáhlý systém chodeb a propastí středního a spodního patra.
Prohlídková trasa pokračuje překrásně zdobenou vysokou chodbou
do impozantního dómu Gigantů. Právě sem poprvé vkročili po průstupu
Objevnou cestou badatelé roku 1938.
Podlouhlé obrovské prostoře dominují přes 4 metry vysoké stalagmity a stěna zdobená sintrovými náteky, tzv. Niagarský vodopád. Krásný
pohled na dóm Gigantů skýtá visuté
schodiště, které návštěvníky zavede
do Pohádkových jeskyní.
Chodby jsou už menších rozměrů,
avšak krápníkové výzdoby neubývá.
V Pohádkových jeskyních je možné
spatřit např. tenké brčkovité a kulo-

vité stalaktity či několik metrů dlouhou průsvitnou záclonu. Pohádkové
jeskyně ústí do Svěcené díry, známé
odnepaměti, kde končí krátký prohlídkový okruh.
Dlouhý prohlídkový okruh pokračuje přes tzv. Panenskou jeskyni do tří
na sebe navazujících chodeb jeskyně
Míru: chodby Špraněcké, Vojtěchovské
a Březinské. Tyto prostory mají již odlišný charakter. 1–4 m široké a místy
až 10 m vysoké chodby krášlí rovněž
bohatá krápníková výzdoba. Typickou
formou pro tyto části jsou excentrické krápníky. Chodba se lomí v Závrtovém dómu, kde se prostory rozvětvují
různými směry. Kolem útvaru U koně
a odbočky k Černé propasti projdou
návštěvníci do uměle proražené výstupní štoly.
Jeskyně je významným zimovištěm netopýrů a vrápenců. Ročně ji
navštíví kolem 60 000 turistů. Blízké
okolí skýtá možnosti navštívit další
zajímavosti, jako např. hrad Bouzov,
Zkamenělý zámek nebo 10 km vzdálené Mladečské jeskyně.
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Bohatě zdobený strop
v Suťovém dómu

NA V ÝLETĚ

Jedlé dary přírody
Text a foto: Květa Šimková

LOPUCH VĚTŠÍ
Lopuch větší (Arctium lappa) je dvouletá rostlina, která je známá především svým květenstvím, tzv. „babkami“. Ty se díky drobným háčkům přichytávají na oblečení či do vlasů, čehož
s oblibou využíváme, když chceme při procházce někoho poškádlit. Nápadné a oblíbené obrovské listy lopuchu mohou při výletu do přírody posloužit jako deštník či slunečník. Ale tím
jeho užitečnost nekončí. Lopuch je rovněž léčivá rostlina, která má své místo i v kuchyni.

L

opuch větší byl známý již ve starověku
jako prostředek k očištění těla od jedů.
Čistí krev, působí močopudně, podporuje
detoxikaci orgánů a posiluje imunitní systém.
Pro tyto účely se sbírá kořen, a to v 1. roce na
podzim a ve 2. roce zjara, ze kterého si připravíme lopuchový čaj.
Ze sušených kořenů lze rozemletím vyrobit i prášek, který se pak užívá třikrát denV SOUL ADU S PŘÍRODOU

ně v množství na špičku nože. Lopuch ovšem
není vhodný pro těhotné ženy či alergiky na
hvězdnicovité rostliny.
Na jaře sbíráme mladé lopuchové výhony
a řapíky, které připravujeme na způsob chřestu, tj. povaříme ve slané vodě a servírujeme
jako přílohu. Ve druhém roce rostlina vyžene
statný stonek a vytvoří květy. Ze stonku můžeme v době těsně před vykvetením vyrobit labužnickou specialitu (viz recepty).
O něco pracnější je kulinářské využití lopuchového kořene. Ale za námahu to stojí, protože je výživný. Obsahuje mimo jiné inulin (vhodný pro diabetiky), hořčiny, slizové látky, železo,
draslík, zinek. Oloupaný a nastrouhaný syrový
kořen se hodí například do salátů. Po oloupání
hned hnědne, proto je vhodné ho před dalším
zpracováním namočit do vody s octem.
V Japonsku se kořen krájí na plátky a opéká na olivovém oleji, ale může se péct i v troubě na plechu. Poté se pokape sójovou omáčkou
a ochucovadlem gomasio a podává se spolu
s další zeleninou jako příloha k rýži. Dohněda
opražený a rozemletý kořen se rovněž využíval jako náhražka kávy.
Lopuch je tedy pro člověka opravdu všestrannou rostlinou. Dá se s ní pobavit při „babkové válce“, ale poslouží nám i jako lék a konečně i jako netradiční zelenina.
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LOPUCHOVÝ OLEJ
Z kořene si můžeme také připravit lopuchový olej. Očištěné čerstvé kořeny nakrájíme na malé kousky, dáme do sklenice a zalijeme jojobovým olejem. Necháme 2 týdny louhovat, scedíme a uchováváme v chladu a temnu.
Tento olej můžeme používat zevně na kožní problémy či jako podpůrný
a výživný prostředek při padání vlasů a proti lupům. Aplikujeme vmasírováním do pokožky, necháme působit, a poté vlasy znovu umyjeme.
LOPUCH NA KARI
Stonek lopuchu oloupeme tak,
k, abychom získali dřeň (např. jako rebarboru). Tu pak nakrájíme na
a
kousky a uvaříme v lehce osolené vodě doměkka.
Na másle zpěníme na kousky nakrájený banán, zalijeme šlehačkou a ochutíme
kari, solí a citrónovou šťávou. Podáváme jako omáčku
k vařené lopuchové zelenině.

ČISTÍCÍ LOPUCHOVÝ ČAJ
Kořen omyjeme, nakrájíme na jemné plátky a usušíme. Poté v šálku studené vody rozmícháme dvě lžičky usušených kořenů a přivedeme k varu. Scezený čaj se může pít jako očistná kúra
po dobu šesti týdnů. Tento čaj pomáhá i při kožních problémech, jako jsou opary, nečistá pleť,
ekzémy, vyrážky či vřídky. Pijí se 3 šálky denně po dobu 6 týdnů. Účinnost můžeme zvýšit ještě přikládáním rozmačkaných čerstvých listů na postižená místa nebo pomocí obkladů, např.
bavlněného kapesníku namočeného do čaje.

Na návštěvě
v Gengelu
Text: Radomil Hradil / Foto: Petr Dostálek, Radomil Hradil

Diverzita neboli rozmanitost rostlin a živočichů v krajině se stále snižuje. O tomto zpočátku plíživém procesu, který nabral obrátky především s intenziﬁkací zemědělství v polovině dvacátého století, všichni víme, ale málokdo skutečně dělá něco pro jeho zmírnění. Mezi
ty, kdo se o to snaží, patří obecně prospěšná společnost Gengel. K manželům Dostálkovým,
kteří jsou duší Gengelu, se dnes vydáme na návštěvu; a zavítáme přitom na jejich nevelký
statek ve Veselce u Trhových Svin.

P
c
Pestřenka zavítala na úbor
starodávné zeleniny kozí
brady ﬁalové.

olíčka u této jihočeské samoty
zaujmou na první pohled svou
pestrostí: najdeme tu tolik různých druhů zeleniny, bylin, polních
plodin, ale i plevelů, jako málokde.
A když začnou kvést, je to potěšení
nejen pro lidské návštěvníky zahrady, ale především pro její hmyzí oby-

V SOUL ADU S PŘÍRODOU

vatele. Kromě včely medonosné zde
můžeme spatřit také různé druhy samotářských včel, čmeláky, pestřenky,
motýly, brouky a další druhy hmyzu.
Nejvíce se slétají na byliny, třeba na
slézy, dobromysl nebo šantu kočičí,
ale také na kvetoucí zeleninu, kterou
Dostálkovi semenaří, na mrkev, cibu-

– 66 –

li či kozí bradu. A ovšem i na zmíněné plevele. Pokud ale čekáte dnes běžné plevelné rostliny, dočkáte se sice
možná také, ale najdete zde rovněž
chrpu, ostrožku stračku nebo koukol, které jsou zde záměrně pěstovány na semeno.
Součástí statku jsou i louky, přirozenou hranici tvoří říčka Stropnice,
opodál se nacházejí mokřady i les –
ideální předpoklady pro vysokou diverzitu fauny. A majitelé statku se zde
při své každodenní práci skutečně setkávají s mnoha čtyřnohými, dvounohými nebo i beznohými tvory. Na
hraboše a hryzce sem občas zabrousí lasička, v trávě zahlédnete slepýše,
užovka se někdy vydá i na políčko, na
slimáky, žížaly a brouky mají spadeno
ropuchy, rejsci nebo ježkové, a když
budete mít štěstí, zahlédnete na Stropnici pestrý šat ledňáčka.

Z

áchrana biodiverzity, tedy především kulturních rostlin, byla
také důvodem, proč Dostálkovi
před lety Gengel založili. Semena rostlin sice v genobankách mohou přežívat desítky let, ale bez pěstování na
záhonech a polích nemohou obohacovat naši kulturu. Ing. Petrovi Dostálkovi tak vždycky šlo nejen o přesévání
starých plodin, ale také o jejich šíření
především mezi zahrádkáři, kteří si
u Gengelu semena objednávají. A šlo
mu také o propagaci chápání těchto rostlin, nejen jako genového zdroje použitelného k vědeckým účelům,
ale i jako součásti naší kultury a identity: „Kulturní rostliny jsou důležitými, ba všudypřítomnými průvodci člověka po řadu staletí a tisíciletí.
Kdysi člověka nejtěsněji obklopovaly
v každodenním životě, v práci i v zábavě, což vidíme například na jejich
zachycení v lidové kultuře, písních,
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Petr a Gabriela Dostálkovi v „biodiverzitní“ zahradě
společnosti Gengel.
Housenky otakárka fenyklového vyhledávají pouze chemicky
neošetřované porosty, zejména mrkve.
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Ropuchy se přes den
obvykle schovávají v zemi.

Krajová odrůda tuřínu
zvaná Dumlík

pořekadlech i zvycích, v kuchyni při
přípravě pokrmů, tradičních metodách konzervace vypěstovaných plodin, v lidovém léčení atd.“
Manželé Dostálkovi množí řadu
nabízených rostlin sami, na záchraně
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a pěstování jiných spolupracují s aktivními pěstiteli po celé republice. V jejich
sortimentu najdete mnoho již zapomenutých odrůd jinak běžných plodin, některé z nich se přitom vyznačují i velmi libozvučnými názvy: třeba
pšenice Kostomlatská sametka, fazole
Moravská perla nebo Máslová královna, dýně Pečárka, rajče Černý princ,
ředkvička Máslová obří nebo salát Stupický kamenáč. Také název společnosti
Gengel znamená vlastně jméno jedné
staré krajové odrůdy ječmene.
Některé z nabízených plodin dnes
už tolik běžné nejsou, například pšenice jednozrnka a dvouzrnka, křibice, čirok, bér, pohanka tatarka, bob
zahradní, hrachor, cibule šalotka,
lebeda zahradní, lžičník nebo merlík všedobr. V sortimentu Gengelu
ovšem najdeme i různé byliny, barvířské rostliny nebo plevele, třeba boryt, rmen, černuchu, řimbabu, koprník, mydlici a další.
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Velmi pestrá je rodina krajových
odrůd fazolí pocházejících zejména
z východní Moravy, různé šparglovky, sirkovky, šváby či odrůdy jako Hanácká bělomasá, Ivančická černá nebo
„Od panímámy z Pohořelic“. Ing. Dostálek si cení také Dumlíku, tedy krkonošské krajové odrůdy tuřínu, nebo
sortimentu krajových odrůd máku se
semeny od téměř čistě bílé přes růžovou, červenavou, modrou a šedou až
po téměř černou barvu.

M

SPOLEČNOST GENGEL
Gengel je obecně prospěšná, nezisková, nevládní organizace
se sídlem v České republice, která usiluje o uchování agrobiodiversity, její využití i popularizaci u veřejnosti. Společnost Gengel rozšiřuje staré odrůdy a informace o nich, úzce
spolupracuje při pěstování s malopěstiteli, zahrádkáři, biozemědělci, mladými lidmi a dalšími zájemci.
Více na www.gengel.webzdarma.cz

chemii. Tolik doporučení zakladatele
Gengelu a ekologického pěstitele Petra Dostálka. A nám nezbývá než těšit
se na ty hmyzí i jiné návštěvníky. 

Babočky kopřivové
na česneku nícím

álokdo sice může obhospodařovat takový kousek
krajiny jako Gabriela a Petr
Dostálkovi a pěstovat tak širokou paletu rostlin. Každý, kdo má zahrádku,
však může přispívat k rozšiřování biodiverzity, tedy rozmanitosti ﬂóry
a fauny. Někdy je to velmi jednoduché, stačí, jak říká Ing. Dostálek, když
nestihneme zahradu a pozemek uklidit a v koutě na kopřivách si pak pochutnají housenky, nebo když hned
neporazíme starý polosuchý ovocný
strom, takže si v něm něco k snědku
najde barevný strakapoud.
A co se týče pěstování, tady může
každý zkoušet něco nového, netradičního, pardon, tradičního a dnes
již zapomenutého, různé zeleniny
a byliny, které obohatí jeho znalosti i jídelníček. Přitom může sám experimentovat se semenařením jedné
či dvou odrůd, aby mohl pozorovat
a prožít celý vývojový cyklus takové rostliny. A k podpoře diverzity na
záhonech přispějí někdy i drobnosti,
třeba „když v létě necháme vykvést jeden či dva trsy pažitky a nebudeme je
seřezávat: stačí pak pozorovat, kolik
hmyzích návštěvníků taková pažitka
přitáhne. Totéž lze udělat třeba s obyčejným koprem. A hlavně hospodařit
ekologicky, tedy vyloučit z pěstování
– 69 –
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Levný dům je drahý
Text a foto: Karel Murtinger

Nevím už, kdo pronesl výrok „nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat levné věci“,
ale je to velmi pravdivé. Je tím myšleno, že věci, které jsou levné, zpravidla moc nevydrží nebo
neplní účel, k němuž byly koupeny, a tak nás nutí vydat zase další peníze.

B

udiž, když se člověk splete
a koupí si za 999 Kč vrtačku,
kterou za dva roky vyhodí, tak
to není zas tak velká škoda. Co když
si ale koupí nebo nechá postavit „levný“ dům za 1,5 milionu, a pak zjistí,
že jeho provoz a údržba je zatraceně
drahá a že až bude v důchodu, tak jej
asi stejně prodá, protože na to nebude
mít? Jaké množství lidí se vlastně zeptá např. na to, na kolik je přijde vytápění v domě, který chtějí postavit resp.
koupit? Kolik realitních agentů jim dokáže kvaliﬁkovaně odpovědět?
Jak bychom si tedy vlastně měli vybírat dům resp. byt? Odpověď je jednoduchá – přece tak, abychom minimalizovali celkové náklady! Prostě musíme
k ceně za pořízení domu nebo bytu
připočítat, kolik za dobu jeho životnosti (nebo alespoň za 20 či 50 let)
zaplatíme za údržbu, vytápění atd.,
a teprve potom můžeme různé nabídky srovnávat. Vidíme zde například
analogii s cenou auta a jeho spotřebou. Snáze se to ovšem řekne, než udělá. Hlavní problém je to, že životnost
domu bývá, na rozdíl od auta, velmi
dlouhá, a je proto velmi obtížné dělat
nějaké přesné výpočty. Například prognózovat, jak se bude v průběhu 50 let
vyvíjet cena zemního plynu, je zcela
nemožné; netušíme ani to, zda se ještě bude plyn užívat na topení.
EKOT ECHNOLOGIE

Přibližné odhady jsou nicméně
možné a je v silách každého člověka udělat si alespoň jednoduchý výpočet umožňující vzájemné porovnání v úvahu přicházejících variant
(není jich zas tak mnoho). Zde máte
několik tipů, jak si počínat, chcemeli stavět nový dům nebo rekonstruovat starý:
 Součástí projektové dokumentace
každého domu je i výpočet tepelných
ztrát. Výsledná tepelná ztráta (udaná
v kW ) vynásobena dvěma nám velmi přibližně poskytne roční spotřebu tepla v MWh. Tu snadno přepočteme na peníze podle ceny energie
(paliva). Např. pokud má dům ztrátu 12 kW, pak to znamená roční spotřebu tepla zhruba 24 MWh a při topení el. přímotopem nás to stojí přes
60 000 Kč.
 Pro první odhad můžeme použít
předpoklad, že cena energie bude pořád stejná, resp., že poroste s inﬂací
a že v domě budeme žít 50 let. Za tu
dobu spotřebujeme 1 200 MWh v ceně
3 miliony, což se zhruba rovná ceně
nového domu.
 Necháme si udělat různé varianty
toho, jak by mohl být dům upraven,
aby se snížila spotřeba tepla (např.
kompaktnější tvar, obvodové stěny
s tepelnou izolací, lepší okna, jiné vytápění apod.) a postup zopakujeme.

– 70 –

 Vybereme nejvhodnější variantu
a uděláme či necháme si udělat přesnější výpočet se zahrnutím trendu
cen energií a způsobu ﬁ nancování
(zohledníme úroky a časovou cenu
peněz).

V

našem případě můžeme třeba zkusit místo obvyklé stěny
z Porothermu (44 cm), sendvičovou stěnu z tenčího Porothermu
plus 16 cm silný pěnový polystyrén.
Podobně si lze „pohrát“ s tloušťkou izolace ve stropech nebo střeše,
zkusit, jak se projeví dražší a lépe izolující izolační dvojskla apod. Na internetu je možné najít programy pro
výpočet tepelných ztrát domu nebo
jednotlivých zateplovaných konstrukcí (viz Užitečné odkazy).
Docela zajímavý je i vliv tvaru
domu; porovnáme-li např. přízemní
dům ve tvaru L s kompaktnějším patrovým domem ve tvaru krychle nebo
dokonce s řadovým domkem, máme
zde znatelný rozdíl. Projeví se nám
nejen úspora energie, ale i úspora stavebních nákladů.
Podobně si sami odhadnete, zda
se vyplatí místo přímotopu instalovat například tepelné čerpadlo. V našem případě by tepelné čerpadlo snížilo náklady oproti přímotopům na
zhruba 1/3 a za rok tak ušetřilo přibližně 40 000 Kč; pokud za něj zaplatíme 280 000 Kč, pak se nám investice
vrátí za 7 let. Obdobné úvahy se dají
aplikovat i na staré domy.
Uznávám, že uvažovat v horizontu
50 let je asi pro většinu lidí poněkud
přehnané, ale současně je zřejmé, že
stavět dům tak, aby pouze jen vyhověl současným normám na tepelné
ztráty, je pošetilé. Pokud přijmeme
předpoklad, že ceny energie budou
stoupat dosavadním tempem, pak je

UŽITEČNÉ ODKAZY:
Informace pro žadatele o dotaci, žádosti
a příručky ke stažení naleznete na:
www.sfzp.cz a www.zelenausporam.cz.
Na stránkách www.tzb-info.cz a www.stavba.tzb-info.cz stojí
za pozornost sekce Tabulky a výpočty – Stavba a energie. Zde
naleznete tabulky na „Porovnání nákladů na vytápění podle
druhu paliva“, dále na „Výpočet tepelné ztráty objektu“ nebo
na kalkulaci „Prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí“ a mnoho
dalších.

pravděpodobné, že se nám investice
do snižování spotřeby energie v domech vrátí poměrně brzy.
V současné době mají majitelé
domů nebo ti, kteří se chystají dům
stavět, unikátní příležitost získat příspěvek od Státního fondu životního
prostředí, který jim dobu návratnosti výrazně zkrátí. Například na postavení domu v pasivním standardu
je možné získat 220 tisíc korun, což
by mělo pokrýt větší část vícenákladů na stavbu a takovýto dům pak po
celou dobu své životnosti šetří svému majiteli peníze. Při rekonstrukci
staršího domu můžeme získat dotaci,
pokud dům zateplíme na nízkoenergetický standard nebo i pro jenom
částečné zateplení vybraných částí
konstrukce.
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Stavba pasivního
domu – tepelná izolace
minerální vatou.

EKOT ECHNOLOGIE
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Velká Amerika je největším
a nejnavštěvovanějším
lomem v oblasti.

Vápencové lomy
Českého krasu
Text a foto: Jan Miklín

Český kras je znám jako oblast s mnoha přírodními i kulturními zajímavostmi – Koněpruské jeskyně, vzácná rostlinná společenstva na vápencích nebo starobylý hrad Karlštejn. Své
kouzlo ale mají i vápencové lomy, především ty starší, kde se již netěží a kde příroda pomalu získává svou vládu zpět.

M

ístní vápenec člověk využíval pro nejrůznější účely
takřka „odjakživa“ – stáří
prvních nálezů nástrojů vyrobených
z tohoto materiálu se datuje do období před čtyřmi tisíci lety. Dalšího
uplatnění se mu dostalo v době že-

lezné, jako suroviny vhodné pro úpravu železných rud. Již okolo devátého
století sloužil vápenec pravděpodobně jako stavební materiál, historicky
je však využití pro tyto účely doloženo až z období panování Jana Lucemburského. V této době však byla těžba
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Památník
u Trestaneckého lomu

K AUZ A

Malá Amerika

velmi malého rozsahu, jak časově, tak
i místně.
Největší rozmach těžby nastal
ve druhé polovině 19. století v důsledku rozvoje hutnictví, zejména v nedalekém Kladně, kam také v roce 1858
zamířila železnice spojující oblast
lomů s hutěmi. Dalším průmyslovým
odvětvím s potřebou vápence, které
se tehdy rozvíjelo, bylo cukrovarnictví, kde se vápence využívalo k saturaci řepy (čištění řepné šťávy pomocí
vápenného mléka – pozn. red.).
První lomy se vybudovaly v okolí Tachlovic a Holého vrchu. V oblasti Mořiny, kde se nacházejí ty nejznámější, byla těžba povolena v roce 1890,
a následně zahájena o rok později. Šlo
o poměrně namáhavou ruční činnost.
Díry na uložení náloží černého střelného prachu, který byl určen k rozrušení horniny, se vrtaly ručně pomocí
železných tyčí s břitem na konci. Po
odstřelu se hornina opět ručně naložila do vozíků, a ty se dotlačily na
tzv. náraziště, kde se náklad přeložil

Vchod do jedné ze štol

K AUZ A
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na vagóny. S narůstající spotřebou
vápence se těžba stále více mechanizovala a rozšiřovala, zaváděly se pneumatické vrtné stroje, nejrůznější drtiče a třídiče, v dopravě se postupně
přešlo z povozů a vláčků na stále větší nákladní automobily.
A jak konkrétně probíhalo vlastní
založení a vývoj lomů? Prvním krokem byl průzkum míst, kde hornina
vycházela na povrch (v geologické terminologii tzv. výchozů). Pokud vytypované místo splňovalo určitá kritéria, jako byl například obsah vlastního
vápence v hornině a vhodné uložení
jednotlivých vrstev, což mělo vliv na
náročnost těžby, byla vyražena průzkumná štola, která se často razila
jako odbočka z již existující štoly. Po
případném zahájení vlastní těžby bývala většinou přeměněna na štolu dopravní – rozšířena, zpevněna a také

se zde položily kolejnice. Následně se
z povrchu začala odtěžovat hornina,
která se důlním vláčkem dopravovala do zpracovatelského závodu. Jakousi osou systému štol je hlavní neboli
sběrná štola ústící do Mořinské vápenky, na kterou se napojují ostatní svážné a spojovací štoly z dalších lomů.

V lomu Velká Amerika se
před lety natáčel slavný ﬁlm
Limonádový Joe.

N

ejpopulárnějším, největším
a nejnavštěvovanějším (a dalo
by se najít ještě několik dalších nej) lomem v oblasti je lom Východ, známější ovšem pod romantičtějším jménem Velká Amerika.
Na délku měří přes 750 m, na šířku
150 m a do hloubky 67 m. Čísla ale
stěží vyjádří jeho mohutnost, která
návštěvníka ohromí nejen při prvním pohledu. Většina lidí jej asi zná
z ﬁ lmu Limonádový Joe, jehož některé scény se natáčely právě tady. Název
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Zvrásněná vápencová skála
v obci Karlštejn

K AUZ A

dostal podle svého kaňonovitého tvaru, který souvisí s geologií oblasti.
Vrstvy vápence jsou totiž velmi šikmo nebo přímo kolmo uloženy a tato
poloha následně ovlivnila způsob těžby, a tím i tvar lomů. Těžba zde skončila v roce 1963, kdy se již masivně
využívalo automobilů namísto železnice. V poslední době se ovšem objevily zvěsti o údajném obnovení těžby
na jižní straně, kde má dojít k rozšíření až o 120 metrů.
Na dně lomu je jezírko s nádherně čistou smaragdově zbarvenou vodou, ve kterém kromě ryb žijí i raci.

Již krátce po ukončení těžby zde byla
neoﬁciální nudistická pláž – první
v tehdejším Československu. Voda
láká ke koupání stále, avšak vstup
do lomu je ( jako ostatně do všech
ostatních lomů i štol) zakázán. Vlastník, společnost Mořina, také dělá
vše pro to, aby nezvaným návštěvníkům vstup řádně znepříjemnila.
Proto postupně odstřeluje slezy, neustále opravuje vrata a mříže, zavaluje vstupy do štol. Přesto se jí zabránit přístupu příliš nedaří. Dolů
k jezírku lidé stále chodí, jen je to
čím dál těžší a nebezpečnější, zvláště po dešti, kdy se z pěšin stanou doslova skluzavky.
Každým rokem přibývá lidí, kteří
se odtud už nevrátili. Přitom hlavním
důvodem, proč se do lomu nesmí, je
(kromě toho, že v lomu nebyla stále
oﬁciálně ukončena těžba, a tedy podle zákona jde o činný lom, což je jen
formalita) snaha ochránit lidi před
nebezpečím, plynoucím z možnosti
uvolnění bloku skal ze stěn, nebo závalu ve štolách. Bylo by jistě zajímavé
udělat statistiku, kolik lidí zde zahynulo v závalu a kolik po uklouznutí na
odstřelené přístupové cestě… Posledním pokusem, jak zabránit přístupu
na dno, je nápad vypustit v lomu párek medvědů. Společnost už dokonce
v této věci jednala s chomutovským
zooparkem. Zatím však lom zůstává
bez šelem pro jejich údajnou ﬁnanční nákladnost. Další otázkou je, jestli
by je nepotkal stejný osud jako mříže
a závaly ve štolách…
Na jaře roku 2001 vybudoval závod Mořina na vlastní náklady zajištěnou turistickou stezku, na Velkou
Ameriku lze shlížet se dvou vyhlídkových míst. Bohužel jsou nedaleko
od sebe v méně atraktivní východní
části lomu a podél severní stěny již
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cesta vede za stromy, takže není vidět nic…

H

ned v těsném sousedství
leží lom Mexiko, neboli také
Trestanecký či Dešťový lom.
Jak již název napovídá, k těžbě v něm
byli v letech 1949 až 1953 zneužíváni
političtí vězni. Jako v ostatních komunistických lágrech i zde byli trápeni
hladem, zimou a nesplnitelnými normami neuvěřitelně těžké práce, na což
mnozí doplatili životem či trvale podlomeným zdravím. Jejich památku od
roku 2001 připomíná památník od sochaře Petra Váni.
Posledním známějším lomem východní oblasti je Lom u Kozolup, který je významnou paleontologickou
lokalitou, jsou zde odkryty zajímavé
geologické proﬁly a je dokonce zařazen do programu Eurostratigraphy.
Centrem západní oblasti lomů je
Malá Amerika neboli Rešná. Na dně
je též jezero a vedou z něj chodby,
kterými se dá dostat do hlavní, sběrné štoly. Ta tvoří významnou přístupovou cestu do bezpočtu okolních
lomů a lůmků, a také několika menších jeskyň.
V dnešní době se do většiny těchto lomů pomalu vrací vláda přírody
a vznikají tak druhově bohatá stano-

viště, jelikož lomy představují pestré
biotopy. Doufejme, že se zde těžba neobnoví a jejich vývoj bude ponechán
přirozenému vývoji.
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c
Dosud aktivní lom
Čertovy schody

Jeden z lomů u obce Suchomasty
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Pozvánky
KARPATSKÉ S(E)NĚNÍ / 17.–31. července 2009 / Bílé Karpaty
Pracovně – prožitkový tábor v krásném prostředí PR Hutě. Na akci pomůžete s údržbou rezervace –
kosením luk a hrabáním sena. Doprovodný program – zábavné hry, koupání v blízké přehradě, večery u ohně, výlet do okolí, seznámení s místní tradiční kulturou Kopanic, besedy o ochraně přírody.
Místo konání: obec Žítková. Pořádá: ZČ Hnutí Brontosaurus Mařatice, www.brontosaurus.uh.cz.
KOZÍ MEJDAN / 5.–12. srpna 2009 / Český ráj
Hudební festival pod širým nebem doplněný o další kulturní a společenské aktivity. Festival si
zakládá na neziskovosti a nekomerčním přístupu. Během festivalu každoročně vystoupí několik desítek kapel a zpěváků všemožných hudebních žánrů. Probíhají také divadelní představení,
promítání ﬁlmů, diskusní skupiny, umělecké dílny. Účastníci se také mohou seznámit se způsobem chovu koz, technikami dojení, zúčastnit se soutěže v sekání trávy apod. Pořádá: Spolek přátel koz. Místo konání: Kozí vršek, Milkovice v Českém Ráji, www.kozy.cz.
POZNÁVACÍ POCHODY / srpen 2009 / Šumava – Bavorský les
Poznávací túra napříč národními parky Šumava a Bavorský les. Akce se uskuteční ve dvou
termínech: 22.–25. srpna a 27.–30. srpna. Uvidíte nejkrásnější místa „Zelené střechy Evropy“: horský smrkový prales, ledovcová jezera, kamenné moře, podmáčené lesy a rašeliniště, ale i polomy po orkánu Kyrill. Zajištěn je odborný průvodce. Pořádá Hnutí Duha, kontakt:
marcela.povolna@hnutiduha.cz, více na www.hnutiduha.cz.
EKOSTYL 2009 / 27. srpna – 1. září 2009 / České Budějovice
Náplní veletrhu je tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické technologie, ekologické stavby, likvidace odpadů, alternativní zdroje energie, biomasa, bioprodukty, racionální výživa a zdravý životní styl. Místo konání: Výstaviště České Budějovice, www.vcb.cz.
Číslo 4 / 2009 vychází 2. září 2009

V příštím čísle…
Sysel – čiperný spáč
Když se řekne sysel, většina z nás si představí malého čiperného
hlodavce, kterého známe z učebnic, ale ve volné přírodě jsme se
s ním ještě nesetkali. Málokdo ale ví, jakým způsobem sysel na
našem území doopravdy žije a jaké bylo během let jeho soužití s
člověkem. Přestože se zde sysel vyskytoval dlouho v hojném počtu, během několika posledních desetiletí z naší přírody skoro
vymizel a stal se tak ohroženým druhem.

Lišajové / Šupinatí démoni / a další zajímavosti…

P O Z VÁ N K Y
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ČASOPIS NAŠE PŘÍRODA SEŽENETE
POUZE V PŘEDPLATNÉM !
6 / 2018 / 68 Kč, 3 €

3 / 2017 / 68 Kč, 3 €

06

12

6 / 2017 / 68 Kč, 3 €

9 771803 009002

Ztraceny v ledovém království
1HWUDGLËQâWYÀāH]LPQâ3ÀODY\

Tajemní lesní lovci
3RPöööFNRXVODPÔYËHOD

Naše zemní veverky

Za tetāívky na Šumavu

Starší čísla časopisu
Naše příroda
si můžete objednat…
poštou: Naše příroda, z. s.,
Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
e-mailem: redakce@nasepriroda.cz
telefonem: +420 585 204 862

JMÉNA
NAŠICH ROSTLIN
Když v oeském stāedohoāí mrzne
Výsledky fotosoutÔže 2017

12

9 771803 009002

06

2o,0$9o(/$027¹/µ
9 771803 009002

S domeËkem na zádech

6 / 2016 / 68 Kč, 3 €

12

3 / 2018 / 68 Kč, 3 €

9 771803 009002

9 771803 009002

.'2912&,1(63 "

Výsledky fotosoutÔže
Mechy – opÔvované i proklínané
Duboví obāi jihomoravského luhu

PŘEDPLATNÉ ZAJIŠŤUJE:
SEND Předplatné
send@send.cz, tel. 225 985 225, www.send.cz

Půlroční předplatné:
Roční předplatné:

225 Kč
450 Kč

Bližší informace o časopise najdete na www.nasepriroda.cz
nebo na www.facebook.com/nasepriroda 

Rozvíjíme společensky
odpovědnou politiku
ochrany přírody s ohledem
na současné a budoucí
generace.
Jsme jedním z největších firemních dárců v oblasti
ochrany přírody v České republice.
Podílíme se na zpřístupnění přírodně cenných lokalit
po celé České republice.
Pomáháme budovat naučné stezky, vyhlídky, pozorovatelny,
posezení nebo interaktivní a hrací prvky v přírodě.
Přispíváme k obnově původních ekosystémů
a ochraně ohrožených rostlin a živočichů.
Podporujeme environmentální výchovu
a informovanost o ochraně přírody.
Jsme generálním partnerem Českého svazu
ochránců přírody a pomáháme projektům,
pro které motto Blíž přírodě je významnou součástí
trvale udržitelného rozvoje.

Pojďte s námi do přírody na
www.blizprirode.cz

