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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
Vážení čtenáři, milé čtenářky,
mnozí z nás si se slzou v oku po
20 letech připomněli nadšení a ideály z období sametové revoluce. Mírné láteření a rozladění představitelů tehdejšího protikomunistického
disentu z dnešního úpadku všech
duchovních hodnot a nadvlády korupce a konzumu nemůže ovšem
českého člověka s pivkem v ruce
a plnou ledničkou pestrobarevných
potravin před ohromnou barevnou
televizí na dlouho rozladit. Proto raději přepínáme…
A co na to říká po 20 letech naše příroda? Nejsem samozřejmě kompetentní hodnotit situaci, ale snad alespoň ty ještě nezabetonovaná a nezaasfaltovaná místa se mají zatím lépe než dřív… Na otázku by nám
ovšem mohl alespoň částečně odpovědět právě dokončený Atlas krajiny České republiky, který odráží minulost, přítomnost i budoucnost naší
krajiny. Ohromnou knihu plnou srovnávacích map a grafů zpracovávali odborníci pro Ministerstvo životního prostředí šest let a vyjde začátkem příštího roku. Na Slovensku mají obdobný velkoformátový atlas již
od roku 2005.
A nemáte-li peníze na nový atlas a chemické nadnárodní jogurty se
vám již přejedly, vyjeďte se alespoň porozhlédnout do krajiny s námi, třeba na kouřící kopec Boreč, kde jsou sice možná čerti, ale vesměs poctiví...
(I když Topí Pigula na str. 53 tvrdí úplně něco jiného).
Pěkné čtení, krásné Vánoce a veselé zimní období
za celou redakci Naší přírody
p
y Vám přeje
p j
Pavla Mládková

Dopisy
Dobrý den, objednala jsem váš časopis pro malé
včelaříky. Moc by mě potěšilo, kdybyste se věnovali i trochu odborněji včelám – např. druhy včel
v Evropě, něco o samotářských včelách, škůdcích
včel… Moc děkuji a přeji hodně úspěchů při vydávání krásného časopisu Naše příroda.
Yveta Svobodová
Časopis je (zatím) parádní. Čtivý, srozumitelný – vyřiďte dík panu Korelusovi za článek o hadech. Bydlíme u lesa a máme na zahradě užovky,
slepýše i ještěrky; všechno chráníme, vytváříme
jim vhodné podmínky. S radostí pak sledujeme
mláďata, která do přírody přibývají.
Uvítala bych i pěstované rostliny v zahradách – mnohdy to, co v přírodě těžko najdeme,
zahrádkáři udržují a množí na skalkách a u svých
jezírek... Nebo návštěvy u chovatelů a pěstitelů.
Docela by mne zajímalo, jak někdo chová brouky nebo motýly. Nebo cokoli, co se týká přírody
a lze v našich podmínkách udržet..., aby si to případní zájemci mohli koupit a nepídili se po tom

venku v lese, myslím, že by se loupení a drancování přírody takto zabránilo. Prosím jen, nenechte se strhnout reklamami. Už jsem přestala řadu časopisů kupovat jen proto, že to byla
samá reklama.
Libuše Ďurišová
Zaujal mě článek ve Vašem magazínu Naše příroda, č. 1/2008, týkající se konopí a snad Vás potěším, když na Vaši otázku, proč je konopí tak zatracované, doporučím Vaší pozornosti knížku Ketha
Evanse „Válka bez konce aneb Krátký smutný příběh o dlouhé válce proti drogám“ (český překlad
z r. 2000), kde autor například uvádí, že z jednoho akru konopí lze vyrobit tolik novinového papíru jako ze čtyř akrů lesa. Konopí by mohlo pomoci i našemu textilnímu průmyslu a snížit nebo
dokonce zastavit dovoz bavlny. Jsem toho názoru, že problém konopí je stále aktuální a v dnešní době ﬁ nanční a hospodářské krize dokonce
víc než v předcházejícím období hospodářské
prosperity.
Václav Komínek
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Ve zkratce
Budko, budko, kdo v tobě přebývá?
Vážená redakce, na Dobšíně v Českém ráji
jsem při návštěvě příbuzného chtěl vyčistit ptačí budku pro sýkorky (průměr vletového otvoru
32 mm) vlastní výroby. Loni byla do poloviny výšky zanesena šupinkami z kůry borovice – to jsem
vyčistil a letos je tam kůra zase a ještě v rohu spí
malinký netopýrek (vešel by se do dlaně), tak
jsem vše nechal být. Ale jaké zvířátko si to natahalo šupinky kůry do budky? Myška, rejsek?
Nebo ten netopýr? Můžete mi to říci? Pět let zpět
si podobnou budku zabrali sršni. Za plotem je
vzrostlý smíšený les – duby, borovice, smrky.
Na odpověď se těší Jiří Scherber
Vystýlání dutiny stromu nebo ptačí budky
kůrou z borovice je typické pro brhlíka lesního.
Brhlíci si rovněž dokážou zmenšit otvor v budce, jestliže se jim zdá příliš velký – částečně ho
zazdí hlínou, a to buď zevnitř, nebo zvenčí. Občas se stává, že ptáky z budky vystrnadí jiný živočich, což může vysvětlovat přítomnost netopýra. Netopýr ale mohl osídlit budku až po vyvedení mláďat. Není vzácností najít v budce i myšici lesní či jiné drobné hlodavce, po těch by zde
ale patrně zůstaly zbytky nashromážděné potravy – žaludy, bukvice, ořechy.
Brhlík lesní.
Foto: Petr Korelus

Víme, čím zaléváme zahrádku?
Mezi zahrádkáři jsou v poslední době doslova hitem tzv. IBC kontejnery. Tisícilitrové plastové nádoby v pozinkované kleci využívají zahrádkáři nejčastěji jako nádrže pro závlahovou vodu.
Cena nových kontejnerů je poměrně vysoká, je však možné sehnat i podstatně levnější použité
kontejnery. Mostecké ekocentrum upozorňuje zahrádkáře na nebezpečí, kterému se vystavují
při použití neodborně vyčištěných kontejnerů, které se používají, mimo jiné, na přepravu a skladování nebezpečných látek (např. chemických látek s podílem těžkých benzínů, alkylaminů,
aminů mastných kyselin, naftalenu, fenolu či xylenu). „Může se tak stát, že zahrádkář, který se
jinak na své zahrádce vyhýbá používání chemie, ať už ve formě průmyslových hnojiv nebo různých postřiků proti chorobám a škůdcům, si nevědomky zalévá zeleninu vodou obsahující nebezpečné látky. Než kontejner použije poprvé, vypláchne ho a vodu vylije kousek od své zahrádky. Většinou si takový zahrádkář není vůbec vědom, jakému nebezpečí může, v případě použití
neodborně vyčištěných kontejnerů, vystavit nejen životní prostředí, ale i své zdraví, zdraví své
rodiny a svých sousedů.“ uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického centra Most.
–6–

Jeseníky novým národním parkem?
V poslední době se hodně diskutuje o vyhlášení Národního parku Jeseníky také díky petici,
která na jeho podporu vznikla. Hlavním cílem petice je zlepšení zdejší ochrany přírody v praxi a lepší využití ﬁnančních prostředků ze strany státu a EU. Národní park sice nevyřeší všechno, ale v mnohém pomůže. CHKO zde existuje již 40 let a bohužel během této doby došlo v Jeseníkách k řadě kotroverzních až velmi necitlivých zásahů do místní unikátní přírody. Národní
park by měl zahrnovat přírodovědecky nejcennější oblasti Hrubého Jeseníku, tedy území bez
sídel a trvale obývaných objektů. Zjednodušeně řečeno, území od rašeliniště Skřítek, přes hlavní hřebeny a masivy, až po obří Skály na jesenické straně. Nedošlo by tak k případnému omezení rozvoje obcí. Více informací a petici ke stažení najdete na www.actaea.cz.

Bagrem na obojživelníky
Ve třech jihočeských pískovnách skončily v listopadu zemní práce, jejichž cílem bylo zlepšit
podmínky pro chráněné druhy obojživelníků. Během zásahů bylo obnoveno či nově vytvořeno
celkem sedm tůní v pískovnách u Třebče, v Hluboké u Borovan a v pískovně Borkovice. Všechny tři pískovny jsou významné z hlediska rozmnožování i zimování obojživelníků. Přestože zásahy obojživelníkům prospívají, bylo pro ně nezbytné získat výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny a splnit několik podmínek. Zásahy musely proběhnout po období rozmnožování
a před obdobím zimování obojživelníků. Celý projekt realizuje sdružení Calla.

Fotoarchiv sdružení Calla

–7–

Rubriku připravila Pavla Mládková

ZPĚVÁCI

pozdního léta
Text a foto: Hana a Vladimír Motyčkovi

V létě postupně v naší přírodě umlká zpěv ptáků a začínají se prosazovat zvuky jiné, méně
nápadné. Ze suchých strání, mezí, okrajů cest a silnic i z lesů se ozývá všelijaké cvrčení, které
zní na první poslech našemu sluchu dosti jednotvárně. Teprve zaposloucháme–li se pozorněji,
zjistíme, že hlasy, které se všude kolem ozývají, nejsou docela stejné. Někdy dá poměrně hodně
práce vystopovat jejich původce, protože naše sluchové ústrojí je přece jen poněkud jiné, než
sluchové orgány těch, kterým je „zpěv“ určen. Obvykle se nám ale po chvilce pátrání podaří objevit hmyz, ve kterém pilní čtenáři Ferdy Mravence bez nesnází poznají nějakého „koníka“.

Z

c
Kobylka Metrioptera bicolor
je k zastižení na loukách,
suchých stráních a mezích
v teplejších oblastech.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

oolog by však takovýmto určením spokojen nebyl a poučil
by nás, že pozorujeme a také
posloucháme zástupce jednoho z 97
druhů řádu hmyzu rovnokřídlého
(Orthoptera), žijících na našem území. Ale nenechme se odborníky od
našeho poznávání „koníků“ odradit.
Ono se totiž zdá, že tento zdánlivě
snadno zařaditelný hmyz působí systematickým zoologům poněkud po-

tíže. Počátkem minulého století byli
k rovnokřídlému hmyzu přiřazováni kromě kobylek a sarančí i švábi,
škvoři a kudlanky, což jsou skupiny, které jsou dnes řazeny do samostatných řádů. V druhé polovině minulého století začal převládat názor,
že ani kobylky a saranče si nejsou
natolik příbuzné, aby to opravňovalo k jejich zařazení do společného řádu, a proto byly vytvořeny řády

–8–

dva – kobylky (Ensifera) a saranče
(Caelifera).
V současné době se o tomto pojetí
vedou diskuze a zdá se, že opět začíná převládat názor o monofyletickém
původu celého řádu, v němž jsou pak
kobylky a saranče samostatnými, dobře vyhraněnými podřády. Bez ohledu na tuto nejednotnost názorů lze
rovnokřídlý hmyz žijící v České republice rozdělit do osmi čeledí: kobylkovití – Tettigoniidae (31 druhů),
koníkovití – Rhaphidophoridae (2 druhy), krtonožkovití – Gryllotalpidae
(1 druh), cvrčíkovití – Myrmecophyllidae (1 druh), cvrčkovití – Gryllidae
(7 druhů), pacvrčkovití – Tridactylidae (2 druhy), maršovití – Tetrigidae
(7 druhů) a nejpočetnější sarančovití – Acrididae (46 druhů).
Značná část druhů rovnokřídlého hmyzu vytváří početné populace,
a proto patří k důležitým složkám
biocenóz, a to jednak jako zdroj potravy pro jiné živočichy, tak i jako
konzumenti živící se rostlinnou či
živočišnou biomasou. Pověstné jsou
v tomto ohledu zejména saranče, které lze bez nadsázky označit za hmyz
sledovaný člověkem již od pradávna.
Hejna sarančí totiž pustošila úrodu
již starým Egypťanům, jak svědčí záznamy na papyrech z období 2400 let
př. n. l. i vyobrazení na basreliéfech
egyptských hrobek. Jako jedna z „ran
egyptských“ se saranče dostaly i do
Starého zákona. Také v naší historické literatuře najdeme o sarančích záznam, a to na místě, kde bychom ho
nejméně očekávali.
Král český a císař římský Karel IV.
se o nich zmiňuje ve vlastním životopise „Vita Caroli“ v kapitole desáté, popisující události let 1337–1339. Doslova
praví: „Toho dne, když slunce vzchodieše, jeden náš rytieř vzbudi nás ze

spanie a řka: Pane! vstaňte, súdný den
nastává, neb všechen svět pln jest kobylek. Tehdy vstavše, vsedechme na
koně a velmi ruče jedechme až do Pulkavy, chtiece jim konec uzřieti. A tu
jim konec bieše. I byli sú sedm mil na
dél; než širokosti jich nikterak jsme
nemohli znamenati. Jichžto zvuk bieše podoben zvuku hlučíciemu, a křídla jich běchu zpisána jakžto črnými
slovy, a na výsost běchu husty jakžto snieh, tak že slunce pro ně vidieno býti nemohlo. Také smrad veliký
pochodieše od nich. A rozdělichu sě,
některé letěchu do Bavor, některé do
Frankonie, a jiné do Lumhart, a jiné
sem i tam po vší zemi.“

Kobylka zpěvavá
(Tettigonia cantans)
se vyskytuje zejména
ve vyšších polohách,
od pahorkatin až po hory.
Lze ji snadno rozlišit podle
nápadného zpěvu.

Saranče stěhovavá
(Locusta migratoria)
patřila v minulosti k vážným
hrozbám našeho zemědělství
– poslední velká hejna však
zalétla na naše území
v 19. století.
Dnes se s nimi můžeme
setkat spíše v chovech
teraristů, kteří jimi krmí své
hmyzožravé svěřence.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

V současné době se saranče stěhovavé (Locusta migratoria) vyskytuje na našem území jen velice zřídka
a za posledních sto let bylo zaznamenáno pouhých několik jedinců. Klima
se pro ně však stává příznivější, takže kdo ví...

A

le vraťme se k hlasovým projevům rovnokřídlého hmyzu,
neboli ke stridulaci. Tímto termínem se označuje zvuk vydávaný
vzájemným třením jednotlivých částí těla o sebe. U rovnokřídlého hmyzu
vzniká v podstatě dvojím způsobem –
cvrčci a kobylky třou o sebe vzájemně

dvě krytky – tegminy (první pár křídel), saranče pak k vyluzování zvuku používají stridulační hřebínek na
vnitřní straně zadního páru stehen,
o který třou vystouplé žilky na krytkách nebo na zadečku.
Stridulace má u rovnokřídlého
hmyzu nezastupitelný význam při
vzájemném vyhledávání obou pohlaví.
Samec obvykle na začátku námluv vydává hlasité proklamační volání, které má za úkol přilákat samici do jeho
blízkosti. Někdy se musí obrnit značnou dávkou trpělivosti, jak dokazují
pozorování cvrčka polního (Gryllus
campestris), který během čtyř hodin
a dvaceti minut vydal 42 000 „cvrků“.
Jakmile samice zaslechne volání samce (cvrčci „poslouchají koleny“, ale na
rozdíl od lidí, o kterých se toto říká,
slyší výborně), vydá se za svým nápadníkem a každou chvíli se zastaví
a koriguje směr svého pochodu. Sluchové orgány má totiž uložené těsně pod koleny předního páru nohou,
takže jsou od sebe dostatečně vzdáleny, aby jí mohly poskytnout prostorový vjem.
Když se sameček a samička dostanou dostatečně blízko sebe, kontaktují se tykadly a sameček začne zpívat mnohem tišeji. Tomuto zpěvu se
říká namlouvací a má naladit samici
ke kopulaci. Vlastní kopulace probíhá poměrně dlouho a sameček při ní
předává samici spermie v úhledném
balení – spermatoforu. Cvrčci jsou
v této fázi námluv mlčenliví, protože jim samičky sedí na zádech, a tím
jim znemožňují stridulaci, ale saranče
vydávají zvláštní tichý zpěv nazývaný
kopulační. Ani pak jejich hlasové projevy nekončí, protože po úspěšné kopulaci některé druhy vydávají hlasitý
zpěv triumfální, který má zřejmě za
úkol odradit další nápadníky.
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c Saranče luční (Chorthippus montanus) obývá především vlhké louky a mokřady. Patří k našim nejhojnějším druhům.
d Saranče měnlivá (Glyptobothrus biguttulus) při kopulaci. Povšimněte si i dalšího – neúspěšného – nápadníka
v bezprostřední blízkosti. Ani ten není tak úplně bez významu – někdy může odpoutat pozornost hmyzožravce
od kopulujícího páru a tím nechtěně zachránit další generaci sarančí.
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Zpěv krtonožky obecné (Gryllotalpa gryllotalpa) je mezi naším rovnokřídlým hmyzem unikátní tím,
že mezi jednotlivými pulsy nejsou téměř žádné postřehnutelné pauzy, a proto zní jako nepřerušované cvrčení,
které může trvat nepřetržitě třeba hodinu. Výsek z oscilogramu pořízeného ze zvukového záznamu je dlouhý
72,5 sec, maximum na svislé ose představuje 34,9 dB, trvání jednotlivého pulsu 14 milisekund.

C

elý ceremoniál námluv má
množství obměn a je u každého druhu jiný, aby se předešlo nežádoucímu křížení. Není proto divu, že vědci se v tomto doslova
babylonském zmatení zvuků neobe-

jdou bez složitých aparatur, které jim
jednotlivé zvuky převedou na optické
záznamy, ve kterých je přece jen poněkud snazší se orientovat. Pomocí
akustických rozborů byla již dokonce odhalena řada kryptických druhů,

Krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa) je dosud poměrně
hojná v oblastech s kyprou půdou. Zajímavé jsou zejména její
nory, které svým tvarem napomáhají zesilování stridulace.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

– 12 –

které byly podle vnějších morfologických znaků nerozeznatelné. Teprve
rozdílné rozbory jejich hlasů upozornily na to, že jde o různé druhy, což
se dodatečně podařilo potvrdit i podrobnou prohlídkou jejich zvukotvorného ústrojí.
Hezkým příkladem je třeba krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa) popsaná již otcem systematické
zoologie Carlem Linnéem v 18. století. Teprve ve druhé polovině 20. století
bylo zjištěno, že ve Francii žijí vlastně
krtonožky dvě, a to právě na základě rozboru jejich hlasu. Kromě krtonožky obecné tam byl zjištěn i druh,
který vydával zpěv o mnohem vyšší hlasitosti – u vstupu do jeho nory
byla naměřena hodnota 115 dB při
kmitočtu 3,5 kHz, zatímco hodnoty
krtonožky obecné odpovídaly hladině 70 dB a kmitočtu 1,6 kHz. Při podrobném průzkumu morfologie stridulačních orgánů zjistil zoolog H. C.
Bennet-Clarck, který výzkum prováděl, u „křiklouna“ menší počet zoubků na stridulačním hřebínku (42–50)
než u krtonožky obecné (72–90) a popsal proto tuto krtonožku jako nový
druh – krtonožku viničnou (Gryllotalpa vineae).
Z uvedeného příkladu je vidět, že
zdaleka ne všechna tajemství rovnokřídlého hmyzu již byla rozluštěna
a je s podivem, jak málo o některých
druzích ještě víme. Koho by tito zajímaví živočichové zaujali více, může
navštívit internetové stránky http://
www1.osu.cz/orthoptera/, kde se
o kobylkách, cvrčcích a sarančích dozvíte mnohem více a podle svých sil
a možností můžete dokonce přispět
k jejich hlubšímu poznání – třeba tím,
že se zúčastníte mapování rozšíření
jednotlivých druhů žijících na našem
území.


Kobylka Krausova (Isophya kraussii) je místy hojná na keřích
a vyšších bylinách. Patří ke krátkokřídlým zavalitým druhům
s dosti proměnlivým zbarvením.

c Kobylka hnědá (Decticus verrucivorus) nemusí mít vždy jen hnědou
barvu, jak by napovídalo její jméno. Může být i zelená, žlutavá
a dokonce i rudoﬁalová.
d Cvrček lesní (Nemobius sylvestris) je méně známým příbuzným cvrčka
polního. Dá se celkem snadno rozpoznat podle žluté kresby na hlavě,
která má tvar písmene Y. Obývá suché listnaté lesy, kde se většinou zdržuje
v hrabance. Jeho hlas je ve srovnání s cvrčkem polním méně zvučný.

– 14 –

MR AVENCI a jejich
podivuhodný svět
Text: Petr Miles / Foto: Veronika Souralová
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Mravenci náleží mezi blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) a jsou tudíž blízkými příbuznými
včel, vos či čmeláků a podobně jako oni žijí ve velkých společenstvích, která lze považovat za
vývojově nejvyšší formu existence bezobratlých živočichů. Jejich domov – mraveniště je jedna z nejdokonaleji organizovaných pospolitostí v říši hmyzu, v mnohém připomínající i společenství člověka. Mravenci jsou velmi výkonnými staviteli, chovateli, sběrači a lovci, kteří
svojí činností ovlivňují rozsáhlá území.

Mravenec pospolitý
při mlsání kapky medu

Nadzemní část mraveniště je možné přirovnat vzhledem k velikosti jeho
tvůrců k největším lidským stavbám,
přičemž podzemní části bývají zpravidla ještě větší. Chovem mšic produkujících medovici a péčí o jiné živočichy
připomínají mravenci i naši hospodářskou činnost. Sběrem a přenášením
různých semen pomáhají při obnově a zachování druhové rozmanitosti lesa a jeho vegetačního podrostu.
Některé mravenčí „státy“, vzniklé seskupením desítek i stovek vzájemně
komunikujících mravenišť, jsou místa
s největší koncentrací biomasy živočichů, se kterou se můžeme v přírodě
setkat. Na druhé straně však v někte-

rých oblastech projdete desítky kilometrů a nespatříte jediné větší mraveniště. To svědčí často o špatném stavu
lesa, jehož významnou součástí by lesní mravenci měli být.
Lovec, chovatel i zahrádkář
Nejznámějšími zástupci mravenců
jsou lesní mravenci r. Formica vytvářející největší stavby. Některá jejich mraveniště mohou mít průměr základny až 5 m a dosahovat výšky 160 cm.
Mnozí z nás už ohromné kupy lesních
mravenců spatřili na vlastní oči, ne
vždy si ale uvědomujeme, jak zajímavými a významnými tvory lesní mravenci jsou. Díky tomu, že dokážou ulo-
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vit ohromné množství přemnožených
škůdců, napomáhají udržovat zdravý
les bez použití chemických přípravků. Drobní mravenci spojují své síly
a zvládnou tak ulovit i daleko větší
kořist, než jsou sami. Týká se to zejména motýlů (píďalky, bekyně, obaleči, bourovci) a blanokřídlého hmyzu
(pilatky, ploskohřbetky, hřebenule),
a to jak dospělců, tak především jejich
vývojových stadií, housenek a housenic. Mravenci se uplatňují i při lovu
brouků, zejména drobnějších nosatců a mandelinek. Větší počet mravenců přemůže dokonce i ještě měkké
chrousty vylézající ze země, mravenci posbírají i larvy kůrovců a tesaříků z odkorňovaných stromů. Nejvíce
důkazů o účinné pomoci mravenců
pochází z oblastí mniškových a obalečových kalamit, kde se na místech
vzniklých holožírů zachovaly zelené
stromy jen v blízkosti mravenišť.
Tvorbou velkých kup mravenci výrazně obohacují a provzdušňují jinak
převážně chudé lesní půdy. Můžeme
si často povšimnout, že kolem mravenčích kup v lesních světlinách roste
mnohem bujnější a bohatší vegetace.
Mravenci rovněž přenášejí různá semena až na vzdálenost 150 m a existují dokonce rostliny, které jsou na
mravencích existenčně závislé (tzv.
myrmekochorní druhy). Patří sem
např. violky, prvosenky, dymnivky,
sasanky a hluchavky. Semena těchto rostlin mívají výrůstky obsahující tukové, bílkovinné či sladké látky
(tzv. eailosomy), které mravenci konzumují a semena při tom roznášejí na
nová stanoviště.
Lesních mravenců si velmi váží
včelaři, neboť lesy s výskytem lesních
mravenců produkují větší množství
cenného tmavého lesního medu. Je
to umožněno tím, že mravenci pe-

čují o stromové mšice vylučující ze
svých těl sladkou šťávu – medovici,
která je vyhledávanou potravou nejen
mravenců, ale i včel. Lesní úly ovšem
nemají být stavěny v přílišné blízkosti mravenišť, neboť mohou být mravenci napadány.
Mravenčí kupa a její okolí je trvalým nebo dočasným domovem stovek
dalších druhů bezobratlých živočichů,
kteří zde žijí spolu s mravenci v různých komplikovaných vztazích. Z těch
větších to jsou zejména larvy brouků
zlatohlávků a vrbaře čtyřčetného, někteří drabčíci, cvrčík mravenčí, různí korýši a mnoho jiných. V blízkosti
mravenišť se usídlují larvy mravkolvů, které si zde vybudují trychtýřovité zemní pasti, do nichž lapají pobíhající mravence.
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Mravenec
v obranném postoji

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

ČÍM JSOU MRAVENCI ZVLÁŠTĚ ZAJÍMAVÍ?
 Celková hmotnost všech mravenců na Zemi se rovná asi
hmotnosti všeho lidstva a polovině hmotnosti všeho ostatního hmyzu.
 V jednom mraveništi může žít i více než 1 milion jedinců,
v mravenčí kolonii pak mnoho milionů.
 Největší známá kolonie lesních mravenců se nachází na severním japonském ostrově Hokkaidó, v Evropě pak na hoře
Kleť v jižních Čechách.
 Mravenčí samička (královna) se dožívá stáří až 25 let, v zajetí
v laboratorních podmínkách bylo prokázáno i 29 let, což je
(spolu s termity) nejdelší dosažitelný věk u hmyzu.
 Mravenčí dělnice unese dle posledních experimentálně zjištěných poznatků až 32 x více, než sama váží.
 Dělnice z jediného hnízda lesních mravenců mohou ulovit
za den až 100 000 kusů kořisti a přemnožený škůdce může
tvořit až 90 % donášené potravy.
 U nás se vyskytuje asi 100 druhů mravenců, v celém světě asi
15 000 druhů, především v tropických oblastech.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

Mravenci a jejich vývojová stadia
slouží jako potrava některým druhům ptáků. Týká se to zvláště šplhavců a kuřat tetřeva a tetřívka, pro něž
má mravenčí složka potravy zvláštní
význam, neboť ji naleznou při rozhrabání mraveniště i za nepříznivého počasí, kdy je jiného hmyzu nedostatek.
Přítomnost mravenišť tedy přispívá
i k nárůstu druhové pestrosti obyvatel lesa a větší koncentraci ptactva.
U mravenců vyskytujících se na nelesních plochách, kteří mohou být také
neobyčejně početní a druhově rozmanití, je nejvýznamnější jejich rozsáhlá
půdotvorná činnost.
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Mravenčí velkoměsta
Lesních mravenců rodu Formica
vytvářejících větší kupy je v naší republice více druhů; ty však rozliší jen
odborník. U nás nejrozšířenější jsou
dva blízce příbuzné druhy – mravenec
pospolitý (Formica polyctena) a mravenec lesní (Formica rufa). Ani ti však nebývají nikterak hojní a komplex několika desítek či stovek mravenišť je již
spíše výjimkou. Nejpočetnější výskyt
prvního z nich byl prokázán na lokalitě Šebeň u obce Dobrá Voda v okrese
Žďár n. S., kde se na ploše 136 ha nachází asi 1 200 mravenišť. Tato lokalita
byla v roce 2002 vyhlášena za přírodní
památku a otevřela se zde u nás první
přírodovědná Mravenčí stezka. Další
dva obvyklejší druhy mravenec pařezový (Formica truncorum) a mravenec
luční (Formica pratensis) se vyskytují
porůznu spíše jen na lesních okrajích,
neboť jsou značně světlomilné a temnější lesní porosty míjejí. Jejich hnízda bývají obvykle solitérní a často velmi plochá až proláklá.

Největší komplexy lesních mravenišť byly ovšem odhaleny teprve v posledních letech. Stalo se tak především na jihočeské hoře Kleť v CHKO
Blanský les, kde počet zaregistrovaných mravenišť v nadmořské výšce 500 až 1 020 m dosahuje asi 3 500
hnízd (stav v r. 2004) a vytváří zde patrně dosud největší známý komplex
lesních mravenců v Evropě. Jedná se
přitom o u nás dosud velmi vzácný
druh Formica aquilonia (mravenec boreální), který sem pronikl zřejmě až
novodobě z Alp. Jiným místem početného výskytu mravenišť jsou Jeseníky. Zde jiný horský druh – mravenec
podhorní (Formica lugubris) – vytvořil v okolí chaty Alfrédka (kolem
1 000 m n. m.) komplex mravenišť,
který v r. 1998 čítal 1 265 hnízd. Jinak se tento druh vyskytuje hlavně
na Šumavě a v brdských lesích.
Do velmi blízkého příbuzenstva
lesních mravenců náleží ještě mravenec loupeživý (Formica sanguinea),
který je rovněž velmi světlomilný
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Obří mraveniště lesních
mravenců r. Formica;
průměr základny
dosahuje až 5 m.

e

Mravenci pečují o mšice,
které vylučují sladkou
medovici.
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a místy hojný. Je zajímavý tím, že přepadává hnízda jiných druhů mravenců a loupí v nich kukly, ze kterých
si vychovává ve svém hnízdě jakési
„mravenčí otroky“, kteří pak vykonávají mnohé z potřebných činností
svých dobyvatelů.
Rok v mraveništi
Jednotlivé druhy mravenců si vytvářejí kupovité stavby charakteristického tvaru a velikosti, složené z jehličí a jiných rostlinných úlomků, které
chrání mravence před nepřáteli a nepohodou. Mravenčí dělnice dokážou různými stavebními úpravami regulovat
klimatické poměry v mraveništi a zajišťovat v něm potřebnou teplotu a vlhkost pro vývoj mravenců. Ten probíhá
od vajíčka, larvy a kukly až po dospělé
jedince – okřídlené samičky a samečky
a převažující neokřídlené dělnice.
Navštívíme nyní u nás nejhojnějšího mravence pospolitého a seznámí-

me se s ročním cyklem v mraveništi,
který se sestává z několika následujících základních časových úseků:
Předjarní aktivace
Sotva se do mraveniště opřou první teplejší sluneční paprsky, což bývá
v nižších polohách a slunných exponovaných stanovištích již v únoru a v březnu, mravenci po zimním
období klidu rychle oživnou. Na povrchu mravenčí kupy, jejíž část ještě může být zakryta sněhem, se objeví shluky mravenčích dělnic, které
vytvářejí i nápadné souvislé vrstvy.
Jsou to tzv. mravenci teplonoši, kteří
nahřívají na slunci svá tělíčka a těmi
postupně proteplují i vnitřek mraveniště. Děje se tak především v tzv.
tepelném jádru, které zabírá podstatnou střední vnitřní část nadzemní
části kupy. Tepelné jádro se v krátké
době vyhřeje až na stálou teplotu asi
24–27 °C. V této době, podobně jako
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ec
Mravenci z cizích mravenišť
jsou k sobě nepřátelští
a dochází mezi nimi často
k nemilosrdným bojům.

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

v celém předcházejícím zimním klidovém období, se v hnízdech mravenců nacházejí pouze dělnice a oplodněné bezkřídlé samičky (královny). Ty se
skrývají po celý rok v hloubi mraveniště a pouze v této časné jarní době
se objevují po vyhřátí povrchu mraveniště i na něm. Od dělnic je poznáme
snadno podle jejich podstatně větších
tělesných rozměrů, široké hrudi a intenzivně lesklého tmavého zadečku.

Mravenčí dělnice
unese až 32 krát (!) více,
než sama váží.

Stavba hnízda a sběr potravy
Již v časné jarní fázi začínají při
teplejším počasí mravenčí dělnice
opouštět mraveniště a vyhledávat
v jeho blízkosti potravu. I přes dlouhé zimní klidové období si do značné míry zapamatují, kde se nacházejí vhodné potravní stromy a kam
až sahá jejich teritorium. Dochází
též k opravě a nové výstavbě zimou
obvykle poškozeného hnízda. Jádro

mraveniště je tvořeno rozvětvenou
sítí chodeb a komůrek, jejichž základ
je často uvnitř starého zetlelého pařezu. Pod ním se rozprostírá až do
hloubky 2 m podzemní část hnízda. Ve vnitřním kuželu, který je teplotním centrem mraveniště, se vyvíjejí v suchu a teple mravenčí kukly,
pod nimi pak směrem dovnitř hnízda staré, středně staré a mladé larvy
a hluboko vespod jsou (kromě časně
jarního období) královny a jimi produkovaná vajíčka.
Vývoj pohlavních jedinců
Již velmi záhy v předjaří kladou
bezkřídlé samičky (královny) první,
tzv. zimní vajíčka. Z nich se líhnou
malé bílé larvy, které jsou krmeny
velmi hodnotnou stravou získávanou
z tělních zásob dělnic, nashromážděných již v předchozím roce. Vývoj larev probíhá velmi rychle, dospějí, za-
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kuklí se a již během asi pěti týdnů od
snesení vajíčka se promění v okřídlené pohlavní jedince – samce i samičky
(královny), kteří se za pěkného počasí objevují již koncem dubna a v květnu na povrchu hnízd. Samičky vznikají z oplodněných, samečkové oproti
tomu z neoplodněných vajíček. K páření dochází obvykle ve vzduchu, kam
okřídlení pohlavní jedinci (tzv. křídlatci) vyletují z vyvýšených míst. Často se objevují na stéblech trav, větévkách, kmenech apod. a jen vzácně na
povrchu nebo uvnitř mraveniště. Po
spáření obdrží samička zásobu spermatu, která jí postačí na celý život.
Zatímco samečkové krátce po spáření hynou, samičky ztrácejí křídla
a snaží se založit nová mraveniště. To

se však podaří jen málokteré, naprostá většina jich zahyne, mnohdy též
nenajdou samčího partnera a nejsou
oplodněny. Některým se podaří vrátit se i do starých hnízd, která tímto
způsobem omlazují.

Mravenec pospolitý
(Formica polyctena)
s kořistí – housenkou

Vývoj dělnic
Po snůšce zimních vajec při povrchu hnízda zalézají samičky do spodních podzemních partií mraveniště, kde setrvávají až do jara příštího
roku. Tam kladou již jen tzv. letní vajíčka, ze kterých se vyvíjejí pouze dělnice. Mravenčí královna snáší od časného jara až do září průměrně asi 30
vajíček za den. O vajíčka se královny
již samy nestarají. Péči o ně přejímají
některé skupiny dělnic, které je podle
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Mravenčí královna

potřeby přenášejí i z místa na místo.
Po čtrnácti dnech se líhnou z vajíček
mladé larvy, kterým je věnována rovněž potřebná péče. Jsou beznohé, slepé, bez tykadel a musí být krmeny.
Nejsou však holé, jak na první pohled
vyhlížejí. Mají zvláštní drobné ochlupení, které jim umožňuje, aby se vzájemně spojily do balíčků a usnadnily
tak přenos dělnicím. Potrava (různá
ulovená kořist a medovice) je jim donášena z okolí hnízda. Dospívají velmi rychle a již asi po deseti dnech se
zakuklují. Velké jarní kukly pohlavních jedinců i malé pozdější kukly dělnic jsou lidově nesprávně nazývány
mravenčí vajíčka. Z kukel se líhnou
dospělé dělnice asi po čtrnácti dnech
a po krátké době, kdy jim zpevní vnější chitinová kostra, se již zapojují do
práce v mraveništi.
Zajišťování potravy
Od časného jara až do pozdního
podzimu je starost o získání potravy jednou z nejdůležitějších činností
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lesních mravenců. Mravenci z velkých
mravenišť se rozlézají do okruhu až
asi 100 m od mraveniště a celá tato
plocha bývá protkána sítí jejich cest.
Potravu sbírají jak na zemi, tak i na
kmenech a v korunách stromů. Na
stromech navštěvují hlavně kolonie
mšic, z nichž olizují jejich sladké výměšky – medovici. Na kmenech stromů je možno dobře pozorovat, jak
mravenci slézají dolů s plnými zadečky této sladké potravy, kterou potom
předávají dalším dělnicím, larvám
a královnám. Jiné dělnice, specializované na lov, se zmocňují různého
hmyzu. V odborné literatuře se uvádí, že středně velké mraveniště s asi
jedním milionem jedinců spotřebuje
za rok přibližně 28 kg hmyzu a 200
litrů medovice.
Tvorba dceřinných hnízd
Poté, co okřídlení pohlavní jedinci
opustili při rojení mraveniště, nastává fáze intenzivního budování a růstu mraveniště. Až do podzimu snáší
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samičky letní vajíčka, z nichž vznikají pouze dělnice. Pokud mraveniště dobře prosperuje a vyrovnává ztráty způsobované různými predátory,
jeho velikost i počet jedinců v něm
narůstá do té míry, že pro něj může
nastat nedostatek prostoru a potravy.
V takovém případě dochází k šíření se
do okolí a vyhledávání nových teritorií za pomoci oddělků (dceřinných
hnízd), které se vytvářejí z mateřského hnízda. Do nich je přenesena i část
vývojových stadií (vajíček, larev, kukel) i část královen. Tak vznikají postupně kolonie mravenišť, u kterých
jsou jednotlivá hnízda, která se vzájemně tolerují, vzájemně propojena
sítí cest. Cizí mraveniště vyznačující se rozdílným hnízdním pachem,
jsou však vůči sobě nepřátelská a dochází mezi nimi někdy k nemilosrdným střetům.
Zásobovací podzimní fáze
Koncem léta dosahují mraveniště
své maximální velikosti. Kolem větších a starších z nich se vytváří nápadný zemní val, který se, pokud mraveniště prosperuje, každým rokem
zvětšuje. Mravenci usilovně budují
i síť podzemních komůrek a chodeb,
které jim umožní bezpečné přezimování. K jejich vyztužení používají i pryskyřici, kterou si přinášejí do
mraveniště. I poté, co poslední larvy dospějí, pokračuje intenzivní sběr
potravy, ze které si vytvářejí zásoby
ve vlastním těle. Ukládají je ve svém
zadečku, který se nápadně zvětšuje.
Tyto zásoby, se kterými musí vystačit
až do jara příštího roku, slouží nejen
jim samým, ale jsou zdrojem energie
pro celé mraveniště. Je to umožněno
jejich vyvrhováním ústním otvorem
a předáváním jiným členům mravenčího společenství, především králov-

nám. Ty z nich nejen samy žijí, ale potřebují je ke snášení vajíček Z těchto
podzimních zásob jsou vyživovány na
jaře v podstatné míře i larvy ze zimních vajíček až do vylíhnutí pohlavních jedinců.

Klidové zimní období
S nástupem chladného podzimního počasí ustává i aktivita mravenců. Ti se stěhují do hlubších podzemních prostor mraveniště, kde upadají
do zimní chladové strnulosti. Je to
klidový stav organismu, při kterém
je spotřebovávána jen nepatrná část
rezervních tělních zásob. Před tím
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Dělnice s kuklou

Z vajíček se líhnou malé
bílé larvy, které se
po vykrmení zakuklí.
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OCHRANNÝ KRYT
Při silném ohrožení lze mraveniště chránit dřevěnou ohrádkou
před divočáky, případně ochranným krytem z pletiva před ptáky a nenechavými lidmi. V praxi se doporučuje takto chránit
alespoň část silných matečných mravenišť, která jsou jádrem
mravenčí kolonie a produkují oddělky do okolí.
ZÁCHRANNÉ TRANSFERY
Je-li to nezbytně nutné, provádí se tzv. záchranné transfery
mravenišť, kdy se celá mraveniště, pokud možno i se všemi
v nich přítomnými mravenci, naloží do velkých barelů a převezou se na jiné, pro ně vhodnější místo. K takovému kroku
je ovšem potřeba povolení příslušného územně správního
orgánu.

Mraveniště s ochranným krytem
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ještě dělnice důkladně utěsní vchody do mraveniště, zpevní jeho stěny
a připraví se na dlouhé přezimovací období. Přesto však někteří mravenci, které lze považovat za jakési
informátory, zůstávají i při povrchu
mraveniště a reagují na změny venkovního počasí. Odtaje-li sníh z vrcholku mravenčí kupy a ta se zahřeje
slunečními paprsky na vyšší teplotu,
vyburcují ostatní mravence ze zimního klidu a nastane proteplování
vnitřku hnízd za pomoci teplonošů.
Každoroční cyklus v mraveništi je
tak naplněn.
Ohrožení mravenišť
Mravenčí kupy lákají lesní zvěř,
která se v nich ráda vyválí. Mravenčí
kyselina totiž zbaví zvířata některých
nepříjemných parazitů a z mravenišť
navíc sálá příjemné teplo. Nejvíce mohou mravencům škodit divoká prasata, která mraveniště záměrně rozhrabávají. Hledají v nich nejen mravence
a jejich larvy a kukly, ale zvláště též
tučné larvy (ponravy) brouků zlatohlávků. Lesním mravencům může velmi uškodit i nešetrná lidská činnost
zvláště při některých lesních a stavebních pracích. Lesní mravenci r. Formica patří mezi zvláště chráněné živočichy a je tudíž zakázáno je ničit
a rozhrabávat, jen kvůli naší zvědavosti či zcela bezdůvodně.
Octneme-li se ve zdravém lese kypícím životem, v němž mravenci pobíhají na svých stezkách, vidíme-li je,
jak usilovně šplhají po kmenech stromů, slyšíme-li šum mraveniště, pak
nám to dává zapomenout i na mnohé
všední starosti. Ocitáme se uprostřed
přírody, jejíž jsme i my součástí a neměl by nás minout uspokojivý pocit,
jsme-li si vědomi, že se na její ochraně a zachování sami podílíme.
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Stromy
mezi námi

DUBY
Text: Ivana Vojkovská

Neodmyslitelnou součástí našich životů jsou, ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, stromy.
Jsou našimi nedílnými průvodci. Pokud se zaposloucháme do hudby jejich větví šelestících
ve větru, možná alespoň na chviličku zapomeneme na starosti všedních dnů. Stromy nás
provázejí našimi životy, a přesto toho o nich víme velmi málo. Až je znovu mineme při procházce v městském parku nebo toulkách přírodou, zastavme se a dobře si je prohlédněme.
Stromy zahrnují velkou skupinu dřevin různého vzhledu. Najdeme zde „velikány“ i „trpaslíky“, „jinochy“ či doslova „kmety“, kteří přežili několik lidských generací a možná přežijí
i nás. Jedince s prapodivnými tvary listů, zajímavými květy nebo plody.

P

rávoplatným zástupcem této
početné skupiny rostlin jsou
duby (Quercus), které již naši
předkové považovali za symbol síly,
mohutnosti a dlouhověkosti. Římané
je pokládali za jedny z nejkrásnějších
stromů, svým hrdinům vili z jejich
větví a listů věnce. Řekové a Slované
je uctívali jako posvátné stromy, rovněž Keltové považovali dubové háje

za posvátná místa. O dubech se dočteme v mnoha legendách a pověstech. Pod jejich korunami se řešily významné záležitosti a vynášely se tu
i rozsudky. I v současnosti zaujímají
významné postavení pro mnohé evropské národy. Pokud se poohlédneme po okolních státech, zjistíme, že
např. Irové, Estonci či Němci si je vybrali jako svůj národní strom.

– 27 –

c
Duby byly odpradávna
symbolem síly a mohutnosti.
Foto Edward Chmiel
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DUBY V ČESKÉ REPUBLICE:
 dub balkánský (uherský) – Quercus frainetto:
pouze v NP Podyjí (Jevišovsko)
 dub cer – Quercus cerris: jižní Morava
 dub jadranský – Quercus virgiliana: jižní Morava
 dub letní – Quercus robur: nižší polohy
 dub mnohoplodý – Quercus polycarpa:
jižní Morava, teplejší oblasti Čech (?)
 dub pýřitý (šípák) – Quercus pubescens:
jižní Morava a nejteplejší oblasti střed. a záp. Čech
 dub sivozelený – Quercus pedunculiﬂora:
výskyt v ČR není ještě zcela potvrzen
 dub zimní – Quercus petraea: teplejší pahorkatiny
 dub žlutavý – Quercus dalechampii:
jižní Morava, České středohoří a Český kras (?)
(?) dosud málo probádané druhy dubů

Z hlediska délky života botanikové řadí duby mezi dlouhověké dřeviny. Pokud rostou ve smíšeném porostu, mohou zůstat vzhledem ke své
dlouhověkosti na lokalitě osamoceni,
protože okolní dřeviny, které s nimi
původně rostly, se nedožívají tak vysokého stáří. Mezi nejstarší duby v Evropě patří dle literárních pramenů
Stelmužský kmet (roste nedaleko vesnice Stelmuž ve východní Litvě), jehož stáří dendrologové odhadují na
cca 2 000 let.
U nás jsou duby nedílnou součástí krajiny. V přírodě můžeme narazit
na jedince, kteří jsou úzce spjati s naší
historií, např. dub knížete Václava
ve Stochově u Kladna, který má úctyhodný obvod kmene přes 8 m a výšku
14,5 m. Dle jedné z pověstí byl vysázen v r. 903 sv. Ludmilou při narození
jejího vnuka – sv. Václava. Mezi další
slavné představitele patří Oldřichův
dub v Peruci u Loun. Tento tisíciletý
strom byl dokonce zapsán na seznam
nejvýznamnějších stromů UNESCO.
Zmínku o něm najdeme i v Dalimilově kronice z počátku 13. století.
K nejstarším stromům naší země patří i Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou, který se pyšní obvodem kmene
přes 10 m a jehož stáří se odhaduje na
1000 let. Pokud si dáme trošku práce
a porozhlédneme se kolem sebe, najdeme mnoho dalších nádherných zástupců tohoto rodu.

D
Chráněný dub letní v Neborech u Třince.
Foto Ivana Vojkovská
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uby mohou dorůstat výšky
30 až 40 m. Díky svému mohutnému kořenovému systému dobře odolávají větru a netrpí nedostatkem vláhy, neboť jejich hluboké
kořeny dosahují zvodnělých vrstev. Pokud nás však při procházce zastihne
bouřka, je velmi nebezpečné setrvávat pod korunami dubů, protože jsou
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Duby se dožívají úctyhodného věku, na našem území najdeme duby staré až 1000 let.
Foto Edward Chmiel c a Josef Hlásek d
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častěji než jiné stromy zasahovány
bleskem. Vzhledem k vysoké regenerační schopnosti můžeme i u starších
dubových pařezů pozorovat probuzení spících pupenů, které vytvoří hustý porost (tzv. výmladky).
Mezi nejrozšířenější původní (tzv.
autochtonní ) zástupce dubů naší
květeny patří dub letní a dub zimní.
Dub zimní (tzv. drnák) je světlomilná a teplomilná dřevina, která roste
převážně na kyselých horninách, na
propustných, čerstvě vlhkých až su-

Dub zimní c má přisedlé žaludy a dlouze řapíkaté listy,
oproti tomu dub letní d má žaludy na dlouhé stopce
a listy krátce řapíkaté.
Foto Josef Hlásek

chých půdách. Často se s ním setkáme i na minerálně chudých půdách,
nesnáší však mokré a oglejené půdy.
V nížinách a lužních lesích je nahrazován dubem letním (tzv. křemelákem). Optimální pro výskyt křemeláku jsou půdy minerálně bohaté, těžší,
čerstvě vlhké až mokré. Poznávacím
znakem, dle kterého je můžeme odlišit, je tvar listů – dub zimní má listy
na bázi klínovitě zúžené oproti dubu
letnímu, který je má ouškaté. Dalším
rozlišovacím znakem je postavení žaludů – dub zimní má žaludy přisedlé
či velmi krátce stopkaté, u dubu letního jsou žaludy na dlouhé stopce.
Kromě dubu letního a dubu zimního
zasahuje na naše území ( jižní Morava) svým přirozeným areálem výskytu i teplomilnější dub cer a dub pýřitý
neboli šípák. Odborníci rozlišují ještě
několik dalších druhů teplomilných
dubů, které nejsou ovšem doposud
dostatečně probádány.
Kromě uvedených druhů se můžeme ve volné přírodě nebo parcích
setkat i s mnoha nepůvodními duby,
jako například s odolným dubem červeným pocházejícím ze Severní Ameriky, který je vysazován v lesích jako
půdoochranná a meliorační dřevina
na chudých, kyselých a degradovaných půdách. Velkou sbírku dubů můžeme spatřit v parku a botanické zahradě v Průhonicích.

D

uby patří mezi lesnicky zajímavé dřeviny. Jejich dřevo
se díky své hustotě, pevnosti
a stálosti uplatní při výrobě podlah,
nábytku, dýh nebo např. sudů, ve kterých zraje víno nebo jiné alkoholické
nápoje. V jižních Čechách se dubové
dřevo používalo k výstavbě rybníků.
Zvláštní hodnotu má dřevo, které leželo po dlouhou dobu ve vodě, jedná
Ž I VÁ PŘ Í RO DA
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se o tzv. „mořený dub“, který nahrazuje ebenové dřevo.
Své využití mají však i žaludy či
kůra. Z archeologických vykopávek se
zjistilo, že naši předkové si pekli ze žaludů chleba. Je známé používání žaludů jako náhražky kávy a např. v Číně
se z nich vyrábí škrob, mouka a alkohol. Skoro všechny druhy dubů obsahují v kůře velké množství tříslovin,
které měly v minulosti veliký význam
v koželužství. Dub má své místo i v léčitelství, odvar z dubové kůry pomáhá
proti kožním onemocněním.
Pozornější z nás si mnohdy všimnou na dubových listech kulovitých
útvarů – hálek (tzv. duběnky), které způsobuje žlabatka dubová, jejíž
larvy žijí uprostřed těchto výrůstků.
Duběnky jsou bohaté na tanin, ze kterého se v minulosti vyráběl duběnkový inkoust. Tento inkoust patřil od 12.
do 19. století k jednomu z nejrozšířenějších inkoustů.

Snad každý houbař nebo milovník přírody ocení symbiotické soužití dubů s mnohými druhy vyšších
hub (tzv. mykorhiza), např. hřib dubový, hřib koloděj, hřib královský, kozák dubový, ryzec dubový nebo ryzec
zlatomléčný.
Je toho ještě mnoho, o čem bychom se mohli zmínit ve spojitosti
s duby. Jsou to krásní, zajímaví a užiteční společníci nás lidí. Proto by bylo
škoda, kdybychom je míjeli bez povšimnutí.


Ochmet evropský
(Loranthus europaeus).
Foto Josef Hlásek

LEPKAVÝ PARAZIT
V korunách dubů často spatříme kulovitou rostlinu připomínající jmelí. Jedná se o poloparazitický keř ochmet evropský
(Loranthus europaeus), jehož kořenový systém vrůstá do
vodivých pletiv napadeného stromu. Ochmet svému hostiteli
škodí zejména narušováním vodního režimu a odebíráním minerálních látek. Při silném napadení může strom i uhynout.
Větévky ochmetu měří až 80 cm a jeho listy, na rozdíl od jmelí, na zimu opadávají; zůstávají jen zářivě žluté lepkavé bobule
o průměru asi 1 cm (plody), ze kterých se dříve vařil lep na ptáky. Ochmet evropský napadá především dub letní, zřídka také
dub zimní a dub šípák.
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Do přírody
s Karlem Kahovcem
Text a foto: Tomáš Padevět
Se zpěvákem Karlem Kahovcem se skvěle povídá. Témat bylo hodně – od přírody k big beatu
a třeba až k Nadě Urbánkové, se kterou zpíval osm let.

Karle, podle vašich písní Háj modřínů a Chodím jen tak bosý, usuzuji, že budete mít blízký vztah k přírodě?
Mám moc rád přírodu. I z toho důvodu trávím od května do září čas na chatě nedaleko za
Prahou u Jílového. Máma s otčímem ji postavili
v lese v roce 1967. Tam je to parádní. Člověk se
probudí a kouká do zeleně, ticho jen cvrlikání ptáků. Mám blízko bazén, takže skočím do
vody, zaplavu si. Nebo sednu na simsona a jedu
neznámo kam po okolí a fotím si památky. Takhle tam trávím život.
To musí být skvělé! A jezdíte ještě i do zahraničí?
Jezdili jsme hodně do Chorvatska, Itálie, nebo
letecky do Řecka. Na Makarské v Brele mám
místního kamaráda a u něho jsem byl snad šestkrát. Je to úžasnej člověk. Byl kuchařem na zámořské lodi, takže umí perfektně připravit ryby.
Víno na stole je samozřejmost. A máme tam takovou malou plážičku. Fakt je to bomba!
Vy určitě sportujete…
Rád hraju tenis, ping-pong nebo si dám nějaké kliky, na udržení kondičky. Dřív jsem celkem dost cvičil. Ale ono i chození po lese, po
kopcích je určitá námaha a dobrá aktivita. Lezu
na srázy, kam nikdo nechodí, a tam pak nacházím hub! (smích)
Umíte pak houby zpracovat?
Jasně, hodně si teda zakládám na sušení
a zmrazení v dózách, aby celej mrazák nenaDO PŘ ÍRODY S…

sákl těma houbama! Dělám jinak samozřejmě
smaženici, hovězí na houbách a obalované houby, nebo jen osmahnuté. Nejlepší je ale ryzec,
jen tak na oleji s chlebem.
Začínal jste v polovině 60. let u několika významných kapel, řekněte mi něco o té době.
O téhle době můžu mluvit jen v superlativech. Byli jsme mladí a užívali si života naplno! Ženy, pití, zpěv. (smích) Ke všemu jsme
byli fakt dobrý! Třeba v Matadors. Vybavili nás
v Německu skvělou technikou Regent. Prostě
super proﬁ. Ostatní hráli na to, co se kde sehnalo nebo si bedny vyrobili sami. Na nás dokonce přišel i Gott a jiní, už slavní zpěváci a čekali, co bude…
Proč jste pak z �e Matadors náhle odešel?
Oni kluci chtěli po čase dělat tvrdší muziku. Zhlédli se v kapelách jako třeba �em
a já s Honzou Obermajerem jsme spíš tíhli
k Hollies a podobně. De facto ze dne na den
jsme se s Viktorem Sodomou z Flamenga vyměnili. A tenhle styl jsme pak mohli hrát
ve Flamengu. Tohle mi prostě sedělo. Petr Novák si tam zpíval Povídej a Náhrobní kámen
a já Paní v černém a Popravu blond holky…
No a „zametli“ jsme i ty Matadory. S Flamengem jsem vystupoval do srpna 69. Po okupaci jsem se 27. srpna 1968 poprvé oženil. Vlastně jen proto, aby za mnou mohla jít žena do
Německa, kam jsme jen tak s kytarama na
půl roku odjeli. Ovšem bylo to šílený! Manažer z jednoho baru se nás ujal. Zajeli jsme na-
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koupit techniku do Mnichova. Dohoda zněla – budete to splácet formou hraní. Půl roku
jsme hráli denně šest až osm hodin! A nikde
žádná marka. Posledního ledna 1969 jsem se
z Německa vrátil. Už to prostě nešlo! Já chtěl
dokonce s muzikou úplně skončit a půl roku
jsem dělal s kamarádama komínové lávky na
Malé Straně v Praze. Naprostá pohoda. Odpočinul jsem si prací. (smích)
Doba tady u nás, po roce 1969, nepřála bigbeatu a vy jste „vzal lano“ do Country Beatu Jiřího Brabce. To už s ním zpívala i velmi
slavná Naďa Urbánková?
Jasně! Naďa pak byla zlatá slavice. (smích)
Jirka Brabec mě oslovil a zeptal se, jestli jsem
schopen zahrát sólovou kytaru? Já mu odpověděl: „No, když ji umí zahrát Láďa Štaidl, tak
abych jí neuměl já! “ Plácli jsme si. Kámoši bigbíťáci se mi smáli, že dělám country. Jenže normalizace zakázala tvrdou muziku, zůstal jen
Olympic, aby se neřeklo. Po čase stejně většina
hudebníků skončila v různých podobných kapelách a hráli třeba ve východním Německu...
S Naďou jsme projeli USA a hráli tam moderní
country, nebo jsme byli v Anglii. Vydržel jsem
u Jirky Brabce přes devět let.

špatná. A oni se to naučili a dneska ta naše
„čundr kapela“ hraje a je v hospodě narváno!
A kluci jsou hrozně šťastný.
A mohl byste mi teď prozradit vaše oblíbené
místo, kam jezdíte?
Já mám taková dvě místa. Jako malej kluk
jsem jezdil do vesničky Přebuz v Krušných horách. V té vesničce jsme měli roubenku a já tam
prožil pěkné mládí, spolu se sestrou Vlastou.
A druhé místo jsou celé jižní Čechy. Mnohokrát
jsme sjeli Lužnici a Vltavu. Hlavně starou řeku
Lužnici a rezervaci.


Hudba je pěkné téma, ale ještě se vraťme
k té přírodě, i když ve spojení s hudbou. Jaké
jsou letní přírodní festivaly s kapelou George & Beatovens?
Nejlepší je samozřejmě Trutnov. To mám
dobrou historku. Hodně rockovejch kapel tam
hraje podobnej styl a když jsme nastoupili my,
tak najednou se ty různě znavený lidi začali
zvedat z trávníku a měli jsme nabito a ty sedmnáctky si se mnou zpívaly. Lidi nás nechtěli pustit. Fakt paráda! Jezdíme jich v létě hodně a rádi.
Zahrajete si někdy jen tak na kytaru u táboráku?
Dost často, na chatě v hospodě. Ale musel
jsem těm místním klukům dát trochu školu.
Protože jak říkám – hudba je buď dobrá, nebo
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FOTOSOUTĚŽ 2009
vyhodnocení
Letošní fotograﬁcké soutěže časopisu Naše příroda se zúčastnilo 683 snímků od 182 autorů
z České a Slovenské republiky. Vzhledem k vynikající úrovni postoupilo do ﬁnále 56 fotograﬁí, ze kterých po vyhodnocení devítičlennou odbornou porotou vzešlo konečné pořadí.
Pokud se chcete dozvědět, zda některý váš snímek postoupil do ﬁnále, přihlaste se opět přes
web www.nasepriroda.cz , kde se u ﬁnálových snímků objeví hlášení o postupu. Fotografové,
jejichž snímky se umístily na 1., 2. nebo 3. místě vyhrávají dalekohled od ﬁrmy Bresser:
1. místo „Odtiene zelenej“, Eduard Žákovic, Haluzice, SR
2. místo „Ráno v Prachovských skalách“, Václav Novotný, Jablonec nad Nisou;
„Chrúst“, Eduard Žákovic, Haluzice, SR
3. místo „Borišov v hmle“, Lukáš Ondroušek, Bratislava, SR

1. místo – „Odtiene zelenej“; foto Eduard Žákovic
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2. místo – „Ráno v Prachovských skalách“; foto Václav Novotný

3. místo – „Borišov v hmle“; foto Lukáš Ondroušek
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2. místo – „Chrúst“; foto Eduard Žákovic

„Bude to stačit?“,
4 .místo,
foto Libor Šejna

Předplatné časopisu Naše příroda získávají autoři, jejichž snímky se umístily do 10. místa:
Libor Šejna, Písek; Michal Gruchala, Odry; Ing. Lubor Čačko, Bánovce nad Bebravou (SR); Jaroslav
Dubný, Hodonín; Peter Sárek, Lok (SR); Ivan Dubný, Hodonín; Ing. Miloš Beran, Praha; Eduard Žákovic, Haluzice (SR); Václav Novotný, Jablonec nad Nisou; Lukáš Ondroušek, Bratislava (SR).

„Zoči voči“, 7. místo, foto Peter Sárek c

d „Zlatěnka“, 8. místo, foto Peter Sárek

A

B

C

D

E

A) „Súľovské skaly“, 4. místo, foto Lukáš Ondroušek
B) „České Švýcarsko“, 10. místo, foto Miloš Beran
C) „Inverze z Ještědu“, 6. místo, foto Václav Novotný
D) „Silnější víťazí...“, 5. místo, foto Lubor Čačko
E) „Krmení“, 8. místo, foto Ivan Dubný

www.

ČASOPIS NAŠE PŘÍRODA
OD ČÍSLA 5/2019
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

„Dobrý výkon“, 7. místo, foto Jaroslav Dubný c

„Strakapoud velký“, 4. místo, foto Michal Gruchala c
„Velký Rozsutec“, 9. místo, foto Lukáš Ondroušek d
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JAK NA
panoramatické
fotografie
Text a foto: Jan Miklín

Panoramatické fotograﬁe nám dovolují zprostředkovat široký úhel záběru, podobný přirozenému dojmu při pohledu okem například na krajinu z vyhlídky. Určitou atraktivnost mají
také už použitím méně obvyklého formátu než většina fotograﬁí, které jsme zvyklí vídat.

E

xistují speciální fotoaparáty,
které vytvářejí panoramatické
fotograﬁe na jeden záběr předem daný rozměry použitého ﬁ lmu.
Většina panoramat ale vzniká skládáním několika samostatně pořízených fotograﬁ í do jedné pomocí některého z mnoha specializovaných
programů. Ty jsou čím dál dokonalejší, takže se často podaří spojit leccos; chceme-li ale mít jistotu povedené fotograﬁe, je potřeba dodržovat

několik důležitých zásad už při fotografování.
Prvním krokem by mělo být nastavení manuálního režimu expozice, zaostřování a vůbec všeho, co
se dá nastavit ručně – tedy vyvážení bílé, barevného režimu apod. Pro
bezchybné spojení je totiž potřeba,
aby všechny snímky měly stejnou expozici a barevnost, o zaostření nemluvě. Jak jsem již psal, moderní programy si s drobnými rozdíly umí poradit
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c
Z Velkého Choče;
v pozadí vlevo Roháče,
vpravo Nízké Tatry

e
Velký Rozsutec,
Malá Fatra; ukázka
deformace blízkého popředí

FOTOGR AFUJEME PŘÍRODU

Pohansko

a vyrovnat je, lepší je ale na to nespoléhat – nemusí se to podařit vždy.
Stanovení správné expozice je vůbec u tohoto typu fotograﬁe často oříšek. Každý fotograf ví, že u některých
scén (brzo ráno, s velkými oblastmi
ve stínu i na slunci) je obtížné správně
zvolit čas a clonu i u jedné fotky, natož u série třeba osmi fotograﬁí, které
pokrývají několikanásobně širší záběr,
a tím pádem i jasové rozdíly. Obvykle
je třeba projet si expozimetrem uvažovanou scénu, sledovat rozsah měřených hodnot a potom vybrat nějakou
kompromisní. Nesmíme zapomenout,
že zatímco z tmavých partií digitální fotky se obrazová informace dá relativně bez problémů „vytáhnout“,
z přesvětlených míst (přepalů) nedostaneme téměř nic. Pokud tedy chceme mít v záběru slunce, je potřeba expozici maximálně přizpůsobit jemu,
i když všechny ostatní fotky budou
podexponované.
Tyto složité situace se dají řešit
i pomocí ﬁltrů (o nich si povíme dále)
nebo pomocí techniky HDR – tedy vyfocením každého snímku vícekrát,
s expozicemi „na stíny“ a „na světla“
a jejich následným složením v počíta-

či do jednoho, ideálně exponovaného
snímku. Jinou metodou je použití několika vrstev (například prosvětleného popředí, ztmaveného nebe) a jejich
prolnutí u výsledného panoramatu.

D

alší pomůckou, na kterou
mnoho fotografů nedá dopustit, je stativ. Správně postavený stativ zajistí, že všechny snímky budou mít horizont ve stejné výšce,
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a při použití speciální panoramatické hlavy také možnost bezchybného
spojení snímků. Já se musím přiznat,
že focení ze stativu přímo nesnáším
a uchyluji se k němu jen tehdy, pokud
světelné podmínky nedovolují fotit
z ruky. V takovém případě je nutné si
hlídat úroveň horizontu u každého
snímku, k čemuž výborně poslouží
vodící linky (nebo mřížka) v hledáčku či na displeji.

Nezbytností je fotit jednotlivé záběry s dostatečným překryvem. Je
lepší mít dvakrát více fotograﬁ í, než
by bylo potřeba, než chybějící prostor mezi dvěma záběry. Společná plocha by (i kvůli hledání identických
bodů, které jsou použity pro spojení
fotek) měla být asi třetina až polovina snímku.

Západ slunce
na Velkém Choči;
v pozadí vodní nádrž
Liptovská Mara

P

oslední kapitolou z hlediska vybavení je používání ﬁltrů. Různé efektové, tabákové a podobné vynechám – to vše jsou věci, které
se dnes dají dodělat dodatečně v počítači a dle mého mínění nemá vůbec cenu je používat. Praktický význam mají dva – polarizační a šedý
přechodový.
První jmenovaný odstraňuje odlesky, opar a ztmavuje modř oblohy.
Celkově pak dává snímkům sytější
barvy. Jeho efekt záleží na natočení
ﬁ ltru a také poloze vůči slunci, což je
u panoramatické fotograﬁe nejdůležitější. Každý, kdo jej při focení krajiny uplatnil, mi dá jistě za pravdu
FOTOGR AFUJEME PŘÍRODU

Lysá hora, Beskydy c
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d Chopok, Nízké Tatry
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Rešovské vodopády;
kláda v popředí je opticky
zdeformovaná, ve skutečnosti
byla samozřejmě rovná.

v tom, že po pohledu s tímto ﬁ ltrem
a bez něj je velmi těžké udělat fotku
bez něj; barvy jsou najednou vybledlé, dramaticky kontrastní mraky na
nebi zmizí, naopak se zdůrazní opar.
Kamenem úrazu je však velký vliv
polohy záběru vůči slunci. To způsobí vznik tmavé skvrny na obloze,
která vynikne obzvlášť při bezmračném počasí ( jako příklad lze uvést
fotograﬁ i z Malé Fatry). Tuto skvrnu
lze sice zpracováním částečně (někdy úplně) eliminovat (různé lokální zesvětlování, gradienty apod.), ne
vždy se to ale podaří. Proto je vhodné
u panoramat polarizační ﬁ ltr nepoužívat nebo jej alespoň nenastavovat
na maximální účinnost. Rozhodně
však není možné jej natáčet u každé
z fotek panoramatu zvlášť, protože
vzniklé přechody nespojí ani nejdokonalejší software.
Jako druhý jsem zmínil přechodový ﬁ ltr, který pomáhá snižovat kontrast mezi oblohou a krajinou. Jeho
použití je vhodné zejména v době kolem východu a západu slunce, eventuálně ve dne, pokud chceme mít naši
nejbližší hvězdu v záběru. Je potřeba
dbát na to, aby nebyl ﬁ ltr našikmo
a samozřejmě neupravovat jeho polohu u jednotlivých snímků – potom by
spojení mělo být bez problémů.

K

e spojení fotograﬁ í v počítači
existuje mnoho programů, od
těch nejjednodušších, dodávaných často spolu s fotoaparáty, přes
univerzální programy pro úpravu fotograﬁí (třeba celkem oblíbený český
Zoner Photo Studio) až po ty specializované – z nejlepších možno jmenovat Autopano nebo PTGui. Z hlediska
dalších úprav je dobré fotit do RAWu
(a využívat výhody 16 bitové hloubky
obrazu) nebo alespoň do co nejkvalitnějšího JPEGu.
Technické záležitosti fotografování jsme již probrali a nyní se podíváme na ty ostatní. Panoramatické fo-
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tograﬁe jsou z hlediska kompozice
výsledného snímku obtížnější tím, že
konečnou fotku vidíme až po spojení
v počítači a někdy je těžké si ji představit na místě. I proto je lepší raději
vyfotit celkově širší záběr (který se dá
ořezat vždy), než po návratu z fotovýletu zjistit, že to chtělo ještě jeden snímek vlevo. I pro panoramatickou fotograﬁi platí obecné kompoziční zásady,
jako je zlatý řez, vhodnost popředí,
vodících linií, zarámování apod. Je
však potřeba počítat s určitými speciﬁ ky, zejména pokud fotíme bez panoramatické hlavy.
Pokud máme některé předměty
velmi blízko fotoaparátu (obvykle
při použití širokoúhlého objektivu),
může být problém se složením panoramatu. Zkusit si to může každý –
stačí se postavit třeba před trs květin, pootočit fotoaparátem a dívat se,
o jaký kus se posunuly předměty na
horizontu a o kolik květina v popředí. Jedná se o efekt paralaxy, který se
dá eliminovat právě použitím panoramatické hlavy na stativu. Výsledkem
spojení takových fotograﬁ í je určitá
deformace ve snímku, která obzvlášť

vynikne, tvoří-li horizont rovná linie,
jako je vodní hladina, nebo je v popředí zábradlí či jiný geometrický tvar.
Takové snímky je často nutné relativně složitě upravovat a retušovat, s ne
úplně jistým výsledkem.
Jinou zvláštností je deformace
popředí do zaoblených linií (viz foto
z Rešovských vodopádů). U panoramatických fotograﬁí jsou blízké linie prohnuté, i když ve skutečnosti byly rovné. Tím také u krajinářských snímků
vzniká typické popředí ve tvaru písmene U ( jako je na fotograﬁ i z Velkého Rozsutce).
Tak jako u všech druhů fotograﬁe
i zde platí, že zkušenostmi se člověk
učí a postupem času si vycvičí jak oko
na kompozice, tak umění zpracování
snímků.


Lysá hora, Beskydy

PÁR SLOV K FOTOGRAFIÍM
Ilustrační fotograﬁe k tomuto článku byly pořízeny fotoaparáty Pentax istD a K20 s objektivem 18–55 mm téže značky.
Většinu z nich jsem fotil do RAWu, následně „vyvolaného“
do nejkvalitnějšího JPEGu, spojeného v některém ze specializovaných programů, a poté upraveného pomocí několika
vrstev a jejich přechodů (případně pomocí lokálních úprav
a drobných retuší).
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BOREČ,
obyčejná neobyčejnost
Text a foto: Topí Pigula

Představte si kopec, na jehož vrcholu v zimě vyráží i v mrazech okolo -10 °C teplá pára. Leckdo by si řekl, že jde o sopku. Jenže sopky Českého středohoří jsou už desítky milionů let
mrtvé a žádná aktivní vulkanická činnost tady nebyla prokázána. Boreč kouří, ale příčina
je naprosto jiná.

c
„Kouřící kopec“
Boreč je nejvíce atraktivní
v mrazivém počasí.

NA V ÝLETĚ

Není kouře bez ohně
Přibližně v polovině třetihor bylo
České středohoří opravdu horkou
zemí, protože s drobnou nadsázkou
řečeno – co vrchol, to sopka. Geologická situace je ve skutečnosti poněkud složitější, neboť to, co se dnes jeví
jako kopec, bylo v minulosti podpovrchové magmatické těleso, jež vystoupilo díky milionům let erozí na světlo světa. Sopkou byla i dnes nejvyšší
hora Českého středohoří Milešovka
a nejznámější Říp. I nenápadný Boreč vděčí za svůj vznik pradávnému
vulkanismu.
Když se v době před 27–37 miliony
let v oblasti dnešních Lovosic tlačilo

žhavé magma k povrchu, tlak plynů
trhal nadloží, a tím dále zjednodušoval magmatu postup směrem vzhůru. V těšné blízkosti dnešní obce Režný Újezd nedaleko Lovosic nakonec
vzniklo těleso hruškovitého tvaru,
které o desítky milionů let později
dostalo jméno Boreč. Jak vyvřelina
chladla, docházelo vlivem nestejné
teploty k pnutí a rozpukání horniny,
což ve výsledku vedlo ke vzniku systému navzájem propojených prasklin
a dutin. Ve čtvrtohorách se ke změně klimatu přidalo mrazové zvětrávání, do puklin zatékala voda a led
trhliny svým tlakem dále rozšiřoval.
Dnes už má Boreč se sopkou společ-
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ný „jen“ původ. Zimní vývěry par na
jeho vrcholu mají zcela jiné než vulkanické vysvětlení.
Ventaroly
Vrchol nad Režným Újezdem je
v podstatě dutá hora, která v zimě
ve své spodní části nasává studený vzduch. Ten stoupá vzhůru, cestou se ohřívá a nahoře se v yfukuje při teplotě 9–10 °C. Ovšem právě
v zimním období se vlivem rychlého zchlazení pára „zviditelní“ kondenzací droboulinkých kapiček. Čím
větší zima, tím je pára lépe pozorovatelná. Vyrazit na vrchol s teplotami nad nulou, to není žádná sláva.
Ale když uhodí mrazy, kopec začne
kouzlit a viditelně dýchat. Vyfuku-

je páru stejnou, jaká vyráží výletníkům od pusy.
Místa, kde lze pozorovat výfuky
teplého vzduchu, mají své odborné
označení – ventaroly. Základ slova pochází z latiny, ventus totiž znamená
vítr. Vlhkost se sráží a mrzne na větévkách, a tak lze v zimě sledovat těsně u ventarol vzácné játrovky a jasně
zelené mechy, a jen několik desítek
centimetrů nad prohřátými rostlinami visí neustále přirůstající rampouchy. Záhadu, k čemu vlastně uvnitř
kopce dochází, vysvětlil roku 1881
pražský univerzitní profesor Jan Krejčí, který se svým synem Prokopem
systém podivné „ventilace“ uvnitř
hory pochopil a uveřejnil. Syn tam
nebyl s tátou jen tak na výletě. Jelikož
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Kriticky ohrožený mechorost
borečku vzácnou najdete
u nás pouze na kopci Boreč,
který jí poskytuje idealní
teplotní a vlhkostní podmínky.

c Pára vycházející z kopce v chladu kondenzuje a vytváří působivé kapičky.
d Na vrcholu kopce najdeme prohlubně vytvořené člověkem, plné teplého vzduchu.
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byl vzděláním chemik, měl mít odborný dohled pro případ, že by páry
byly jedovaté.
Čerti nejsou!
Pobýval jsem u ventarol několik hodin a vyslechl obrovské množství neuvěřitelných hloupostí. Byl den po Silvestru a frekvence návštěvníků byla
obdivuhodná. Rodiny šly na vrchol vyvenčit a vyvětrat jak pejsky, tak ratolesti. Možná, že tatínkové vyrazili ven
vystřízlivět a zcela jistě tady hledali ticho a samotu milenecké páry. Marně.
V mrazivé zimě a v den, kdy je volno
a krásné počasí, není na vrcholu kopce k hnutí. „Když budeš zlobit, tak si
pro tebe přijde čert!“ Tuto větu jsem
si v podobných obměnách vyslechl
snad padesátkrát. Muselo si ji absolvovat snad každé dítko, před kterým
rodič chtěl dělat chytrého bez ohledu
na skutečný původ „kouře“, který navíc žádným kouřem není. Vysvětlení si
každý mohl přečíst na cedulích naučné
stezky vedoucí okolo kopce.
Teplá pára prýštící z „podzemí“
(byť na vrcholu) k čertovskému „vysvětlení“ asi svádí; navíc by výklad přirozeného původu byl málo atraktivní
a tatínek by nebyl takovým hrdinou.
Jeden z nich vlezl až k samotné páře.
„Vidíš? A ty sis myslel, že čerti nejsou!“
řekl a mrknul na mě, jako že my dospělí přece víme, jak to je. Chudák
klučina asi bude příští mikulášskou
nadílku nervózní, protože přece na
vlastní oči viděl, že se v zimě z kopce
kouří a tatínek tvrdil, že je to vchod
do pekla. Sice se tatínkovi ve ventarole okamžitě zamlžily brýle, nicméně působivého efektu bylo dosaženo.
A v oslepení nějak zapomněl zmínit,
že ony působivé prohlubně plné teplého vzduchu vylámal člověk. Tedy
vlastně jen rozšířil trhliny ve znělco-

vém masivu. Jakmile se oteplí, tak se
proces otočí a teplý vzduch teče puklinami v kopci dolů a během sestupu
se ochlazuje. V létě tedy pára návštěvníky na vrcholu neokouzluje.

Po setmění zde lze spatřit
např. výra velkého.

Borečka vzácná
Najít borečku vzácnou (Targionia
hypophylla) na vrcholu Boreče není
zas až takový kumšt. Stačí vědět, jak
vypadají játrovky a uvědomit si, že jde
o středomořský druh, který bude tedy
potřebovat místo, kde je vlhko a teplo zároveň. Ventaroly nabízejí přesně takové podmínky. Vrchol Boreče je
jediné místo na území našeho státu,
kde borečka roste, takže asi nikoho
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Místa, kde vyfukuje
teplý vzduch, se odborně
nazývají ventaroly.

nepřekvapí, že byla zařazena na Červený seznam mechorostů ČR do kategorie kriticky ohrožených. V rámci
světa je borečka široce rozšířená, dá
se najít v Himalájích i Mexiku, Britské
Kolumbii i na Novém Zélandě. Ovšem
tato nenápadná játrovka zdaleka není
jediným organismem, který si zaslouží
pozornost. Střevlíkovití brouci Leistus

BOREČSKÝ VRCH
446 m n. m.
národní přírodní památka
území chráněno od r. 1951
výměra 18,7 ha
součást CHKO České středohoří
součást soustavy NATURA 2000

Borečský vrch

montanus či Pterostichus negligens by
bezesporu obohatili nejednu entomologickou sbírku. Ale jejich mrtvoly napíchnuté na špendlících asi nejsou tou
správnou ozdobou české přírody.
Nejen střevlíci, ale i chladnomilní
pavouci a pestrá sbírka měkkýšů tvoří
unikátní společenstvo borečských
sutí; vzhledem k tomu, že Borečský
vrch byl vyhlášen národní přírodní
památkou, tak jejich lovem by byl
přestoupen zákon. Naštěstí pavouci
a nepatrní měkkýši nejsou zrovna tou
pravou „lovnou“ zvěří, i když amatérští
entomologové a malakologové (tedy
česky „měkkýšologové“) mají asi jiný
názor. Po setmění tady poletuje výr,
vzácně lze vidět raroha velkého i sokola
stěhovavého. Milovníka kytek určitě
potěší třeba koniklec otevřený či bělozářka liliovitá. Ty mají od nenápadných,
byť vzácných mechů a játrovek, velké,
nápadně krásné květy.
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Bráno z pohledu obyčejného turisty, kterého víc „bere“ výstup na vrchol
než zkoumání podivuhodností okolo něj, není Boreč nic moc. S nadmořskou výškou 446 m neuchvátí žádného vysokohorského turistu a relativní
„osamocenost“ z něj nedělá zrovna
ideální tip na turistický přechod. Pro-

stě obyčejný kopec, jakých jsou v Českém středohoří desítky. Na vrcholu
není žádný hrad ani hradiště a pověst
o tom, že vršek zdolala kněžna Libuše, zůstane jen neověřitelnou fámou.
Zato profesionálním i amatérským
přírodovědcům má kopec co nabídnout v každé roční době.
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Na první pohled obyčejný
kopec skýtá mnoho
přírodovědných zajímavostí…

cd

PUNKEVNÍ JESKYNĚ,
největší podzemní
turistické lákadlo

Text a foto: Petr Zajíček

Ještě do počátku 20. století byla známa pouze obrovská propast Macocha a vývěr Punkvy
v Pustém žlebu. Souvislost mezi těmito krasovými jevy tušili jeskynní badatelé již dříve. První
objevné kroky do podzemních prostor Punkevních jeskyní učinili členové sekce pro výzkum
jeskyň při brněnském Klubu přírodovědném pod vedením profesora Karla Absolona 26. září
roku 1909. Před sto lety tedy začala významná etapa v dějinách české speleologie.

O
c
Most v předním dómu
vybudovaný při generální
rekonstrukci r. 1996.
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bjevu Punkevních jeskyní
předcházelo několik výprav
na dno Macochy, které na počátku 20. století učinil profesor Absolon se svými spolupracovníky. Zde
objevil a zdokumentoval několik zajímavých jeskyní souvisejících bezprostředně s Macochou, avšak především
nasměroval další vývoj průzkumů
k objevu nových jeskyní mezi propastí a vývěrem Punkvy. Své úsilí zaměřil

na jeskynní vchody ve stěně Pustého
žlebu v okolí vývěru Punkvy. V jednom z méně nápadných vstupů pronikl roku 1909 do nevelké jeskyně, ze
které pokračoval dál do hloubi skalního masivu směrem k Macoše.
Okamžiky objevu popisuje ve své
knize Moravský kras: „Otvor vedl
k dutinám propasťovitého rázu, zataraseným velkými balvany. Pracovalo se vždy po týdnu v neděli. V třetí
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pracovní den byl prosekán otvor vyerodovaný přírodou v lité skále a začali jsme drtit balvany a vytahovat je
po kusech. Konečně jsem se mohl opatrně proplazit mezi zbylou balvanitou
sutí s kol. V. Ješkem (později úředníkem Hypoteční banky v Brně) a sjet
po laně dolů. Octli jsme se v nevlídné prostoře, na jejímž dně byla volná
směs balvanů. Prodíráme se a slézáme níž a níže mezi kamennými kolosy. Vtom se zaleskla vodní hladina –
jsme tedy přece u Punkvy! Je to ale
zase jen nepřekročitelný sifon. Zpět!
Hledáme další pokračování, hledáme
další průvan, který se nám dole ztratil. Vede nás s naprostou určitostí do
výše k malému otvoru. Kol. Ješek staví se mi na ramena a pak vytahuje
i mne vzhůru. Plazíme se po břiše kanálem – nyní už můžeme lézt po kolenou, vztyčujeme se, naše hlasy vyvolávají ozvěnu – vtom je to možné? Dech
se nám zatajil úžasem. Před námi je

ohromná prostora; voláme a ozvěna
odumírá daleko vzadu. Kam až reﬂektor dosvítí, všude fantastické krápníkové tvary…“ Absolon se svým kolegou Ješkem stanul v prostoře, kterou
pojmenoval Přední dóm.
Ještě téhož roku a v roce následujícím badatelé pronikli do dalších prostor suché části Punkevních jeskyní
a roku 1914 se je podařilo propojit se
dnem propasti Macocha. Během objevných průzkumů se zároveň prováděly i zpřístupňovací práce a zavádělo se elektrické osvětlení, takže v roce
1914 spatřili dno Macochy první návštěvníci. Tím však úsilí profesora Absolona nekončilo. Suché prostory Punkevních jeskyní byly jen část jeho cíle.
V další fázi chtěl objevit a zpřístupnit veřejnosti prostory mezi propastí
Macochou a Pustým žlebem protékané podzemní řekou Punkvou. V roce
1920 zahájil úspěšné objevné práce a po několika náročných etapách
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Punkevní jeskyně
letos oslavily 100 let
od svého objevení.

Plavba podzemím na řece Punkvě
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výzkumu se mu to skutečně podařilo. 1. července roku 1933 návštěvníci Punkevních jeskyní procházejí
suchou nohou na dno Macochy a na
motorových člunech plují paralelní
větví zpět. Právě plavba po podzemních, zeleně prozářených Pohádkových jezerech je dodnes největším lákadlem pro turisty z celého světa.

A

co tedy návštěvník Punkevních
jeskyní během prohlídky uvidí?
Uměle prostřílená vstupní štola
ústí do Předního dómu. Kolem Strážce,
čtyři metry dlouhého stalaktitu, vede
trasa na most vybudovaný při generální rekonstrukci v roce 1996. Z mostu
se otevírá pohled na překrásně zdobenou stěnu Předního dómu a na nejmohutnější krápník Punkevních jeskyní,
stalagnát Salmův sloup. V zadní části dómu je Zrcadlové jezírko. V něm
se odráží zajímavé skupiny krápníků,
mj. i tzv. Převrácený deštník, Dvě sovy,
Hrad na skále či dvoumetrový Turecký
minaret. Na opačné straně dómu jsou
na stěně žlábkové škrapy (ostrohranné prohloubeniny), které vznikají korozí stékající vody.
Prohlídka pokračuje přes sifon,
nejnižší suché místo Punkevních jeskyní, které bylo v dřívějších dobách
často zaplavováno. Dnes je zde hladina automaticky regulována čerpadlem. Po dlouhých schodech vystoupáme do Reichenbachova dómu,
několik desítek metrů vysoké mohutné prostory. Cedulky s letopočty
1914 a 1938 ukazují nejvyšší hladinu
Punkvy za povodní. Z dómu vybíhá
několik vysokých komínů i horizontální, veřejnosti nepřístupná chodba s čistou průhlednou krápníkovou
výzdobou.
Prohlídková trasa vede dál krásně
zdobenou Stalagmitovou chodbou do

Zadního dómu. Zajímavostí této prostory je dvojice stalagmitů s rovnou
plochou na vrcholu – Trpaslík a Váza.
Plocha vznikla v místě rozstřikující
se vody, dopadající v mohutných kapkách z velké výšky. V Zadním dómu
nás upoutá i skupina krápníků zvaná Turecký hřbitov a dlouhý stalaktit
Jehla. Dále sestoupíme po schodech
do síně U anděla, mohutného stalagnátu unikátních tvarů. Odtud vybíhá
Tunelová chodba zpět k sifonu, ale my
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Masarykův dóm
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c Tunelová chodba, pohled směrem do síně U anděla
d V Punkevních jeskyních spatříme mnoho zajímavě tvarovaných krápníků
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pokračujeme umělou štolou až na dno
propasti Macochy. Odtud se otevírá
úchvatný pohled na monumentální
138,5 m vysoké skalní stěny.
Na samotném dně propasti, pod
chodníkem, jsou vidět dvě jezírka
a tzv. Jalové koryto, kterým za vyšších vodních stavů přitéká z Předmacošského sifonu Punkva z prostor
Amatérské jeskyně. Horní jezírko je
hluboké cca 13 metrů a Dolní, ve kterém mizí Punkva do dalších prostor,
je podle speleopotápěčských průzkumů z roku 2000 hluboké 49 m. Zde si
vyslechneme pověst o Macoše a pokračujeme chodbou k přístavišti, kde
začíná vodní plavba na motorových
člunech.
První úsek vodní plavby vede slepým ramenem Punkvy kolem vysokých komínů k tzv. Čtyřicítce. Tady,
z chodby hluboko pod hladinou, vyvěrá Punkva do volných prostor, takže
dál pokračuje plavba již po aktivním
toku. Pod hladinou uvidíme osvětlené
Skalní mosty a proplujeme po Pohádkových jezerech k podzemnímu přístavišti. Zde vystoupíme a projdeme
do Masarykova dómu s nejpůsobivější
krápníkovou výzdobou. Dóm byl objeven při odstřelech stropů roku 1920
a dodnes se v něm zachovalo množství brček a hůlkových stalaktitů,
jimž dominuje mohutný prosvětlený stalagnát Husův sloup. Po návratu
na loďky, pokračuje plavba nízkou, již
denním světlem prosvětlenou chodbou až do vývěru Punkvy.

P

unkevní jeskyně jsou ve správě
a odborné péči státní příspěvkové organizace Správy jeskyní
České republiky. Kromě činností souvisejících bezprostředně s provozem
návštěvní trasy se zde provádí dlouhodobý výzkum mikroklimatu. Až

na několik dnů v roce jsou Punkevní jeskyně otevřeny celoročně. Aktuální provozní doby jsou na internetových stránkách www.cavemk.cz
a www.caves.cz. Zde bývají i aktuální informace, například o uzavření jeskyní z důvodu vysokých vodních stavů. V letních měsících je nutné
rezervovat vstupy předem na Informačním centru Skalní mlýn, telefon:
+420 516 513 757 nebo na e-mailové
adrese info@caves.cz.
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Propast Macocha je hluboká
více než 138 metrů.
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Jedlé dary přírody
Text a foto: Květa Šimková

SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA
Sedmikráska (Bellis perennis) je bylinka, která věrně doprovází lidská sídliště. Nejraději roste na trávnících, kde se rozmnožuje nejen semínky, ale i pomocí odnoží. Když už se
někde zahnízdí, díky k zemi těsně přilehlé růžici listů nikoho na své místo nepustí. Kvete téměř nepřetržitě, pokud má dostatek vláhy a slunce; na chráněných místech ji najdeme dokonce i v zimě. Znakem, že se jí daří dobře, je, když má na konci okvětních lístků
růžové až červené zbarvení. V tu chvíli je pochopitelné, proč se jí v němčině lidově říká
nejenom sedm krás, ale dokonce „tisíc krás“. Když sedmikráska skloní svůj květ téměř
až k zemi, napovídá nám tak, že se blíží déšť.

Tato drobná květinka však není jen okrasou trávníků a parků, je to i léčivá rostlina.
Obsahuje množství minerálních látek, hořčiny, třísloviny, slizy, ﬂ avonoidy a dokonce
i inulín. Sbírá se květ, nejlépe na jaře, kdy má
v sobě největší koncentraci těchto účinných
látek. Působí protizánětlivě, čaj se používá při

V SOUL ADU S PŘÍRODOU

zánětech močových cest a ledvinových potížích. Podporuje látkovou výměnu, funkci jater
a žlučníku, ve směsi s dalšími bylinami pomáhá podle lidového léčitelství při revmatu, zácpě a onemocnění dýchacích cest.
Zevně se pak uplatňuje ve formě koupelí
při kožních problémech, jako jsou ekzémy,
lišeje, vyrážky, akné, ale také jako zábal při
vyvrknutí nebo bolesti svalů. Přidává se do
mastí, které podporují hojení ran.
Celá rostlinka je jedlá a dokonce i chutná.
Když mám příležitost, „zobnu“ si čerstvý kvítek z trávníku, protože vím, že se v ní ukrývá
zásoba pro zdraví důležitých látek. Dá se samozřejmě i kulinářsky využít jako přídavek
do salátů a polévek, které oživí jako dekorace. Její poupata, stejně jako u již dříve v tomto seriálu zmíněné smetanky lékařské, se dají
využít jako falešné kapary, když je spolu s cibulí a jiným kořením naložíme do octa. Než
však naplníme celou sklenici, na louce chvíli
pobydeme. Ke zdobení sladkých jídel se hodí
především bílé okvětní lístky, „žlutý střed“
bývá nahořklý, což sice podporuje zdravou
chuť k jídlu, u moučníku však tato přednost
není nezbytná.
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ČAJ PŘI ZÁNĚTU PRŮDUŠEK
3 lžičky sušených květů vhodíme do ½ l vařící vody a necháme přejít varem. Na 15 minut odstavíme, a potom pijeme po doušcích
2 šálky denně. Čaj můžeme pro větší účinnost nakombinovat se stejnými díly jitrocele, podbělu a divizny.
POMAZÁNKA

SIRUP PROTI KAŠLI

Ze sedmikrásky si můžeme připravit i pomazánku, když její květy a listy třeba i s jinými aromatickými bylinkami přímícháme
do tvarohu nebo pomazánkového másla. Ale
i chléb s máslem pouze posypaný nasekanými
n
ýmii kvítky
k k
chutná
h
á nevšedně.
nevššedně.
d

Hrst květů dáme do ½ l vařící vody a necháme 12 hodin stát. Scedíme, prolisujeme přes
plátno a šťávu dále vaříme s ½ kg cukru až
do zhoustnutí. Užíváme 2–4 lžičky denně.
SEDMIKRÁSKOVÁ
SEDMIKR
R
OMÁČKA
Naa ole
oleji
eji zp
zpěníme mouku s jemně nasekanými
nadzemními
na
adzeemníí
částmi sedmikrásky a pórem.
Osolíme,
O
solím
m necháme vystydnout a podáváme
vá
me k rybě.
rryb
y ě.
yb

SALÁT S JOGURTOVÝM
Ý DRESINGEM
ÝM
Ledový salát nakrájímee na menší kousky. Přidáme nakrájenou
ou okurku,
papriku (příp. i jinou zeleniz
nu) a 1–2 hrsti sedmikrásek
ráásek
(podle množství salátu).
u
u).
Zhotovíme dressing
g
z bílého jogurtu, lžič-ky citrónové šťávy, soli
a pepře podle chuti.
Vmícháme do pokrájené zeleniny. Salát
podáváme pokapaný
dýňovým olejem a ozdobený dýňovými se-mínky.
–6
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KYSELKY
z pařezů
a soudků

Text a foto: Martin Janoška

Objevování a ochutnávání minerálních pramenů zprostředkovává člověku kontakt s vnitřními energiemi Země a nesmírnou rozmanitostí přírody. Každý z přírodních pramenů má jiné
vlastnosti a chuť, nikde neexistují dva stejné. Všechny přírodní prameny se však výrazně odlišují od balených a chemicky upravovaných minerálek, jež jsou k dostání v obchodech. Chcete-li zažít skutečnou sílu přírody, vyhněte se obchodům a vydejte se přímo k pramenům.

V
c
Nově zrekonstruovaný
Jezevčí pramen

elkým přírodním bohatstvím
České republiky jsou minerální vody, jejichž zdroje se vyskytují roztroušeně téměř po celém
území. Povědomí o minerálních vodách je však v dnešní české populaci
velmi nízké a zužuje se v podstatě na
známé obchodní značky jako Mattoni, Korunní, Magnesia, Poděbradka,
Ondrášovka nebo Hanácká kyselka,
v lepším případě ještě na pár balených
léčivých vod (Vincentka, Šaratica, Zaječická hořká) a zřídel v nejznámějších lázních (Karlovy Vary, Františ-

V SOUL ADU S PŘÍRODOU

kovy a Mariánské Lázně, Luhačovice).
O stovkách dalších minerálních pramenech ve volné přírodě se prakticky
neví. Přitom jde o vzácné dary přírody, které v minulosti požívaly velkou
vážnost a úctu.
Pokud lidé chtěli pít minerální
vody, museli jejich prameny odnepaměti upravovat tak, aby získali kvalitní a neznečištěnou vodu a zabránili jejímu mísení s obyčejnou vodou.
Správně provedené jímání je velmi
důležité, neboť přispívá ke stabilizaci vlastností minerální vody. Mezi nej-
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starší a mnohde dosud funkční jímky minerálních vod náleží vydlabané
kmeny stromů, soudky bez dna a výkopy vystrojené dřevěným pažením.
Tyto starobylé způsoby, jež by mnohdy zasluhovaly památkovou ochranu, se dochovaly hlavně u drobných
vývěrů na západě Čech ve Slavkovském a Českém lese. V případě dutých kmenů se používalo především
jedlové dřevo, které je velmi trvanlivé a nerozkládá se. Hloubka těchto přírodních jímek kolísá v rozmezí 0,5 až 1 m.
S dřevěnými jímkami rozličného
stáří se můžete setkat například při
absolvování naučné stezky Kynžvartské kyselky. Tato naučná stezka, začínající u silnice asi 900 m od okraje
Lázní Kynžvart, byla za hojné účasti veřejnosti otevřena na jaře roku

CO JE A NENÍ MINERÁLNÍ VODA
Minerální voda – voda, která:
1. obsahuje alespoň 1 g rozpuštěných minerálních látek
v jednom litru
2. obsahuje alespoň 1 g rozpuštěného oxidu uhličitého
v jednom litru
3. obsahuje alespoň 1 mg sirovodíku v jednom litru
4. obsahuje alespoň 10 mg rozpuštěného železa v jednom litru
5. má teplotu vyšší než 20 ºC
6. obsahuje zvýšené množství pro zdraví významného
chemického prvku (jod, ﬂuor, síra, kyselina křemičitá)
7. vykazuje radioaktivitu v hodnotě 1500 Bq/l způsobenou radonem (222Rn)
Kyselka – neboli uhličitá voda je druh minerální vody
s typickou nakyslou příchutí, kterou způsobuje rozpuštěný oxid uhličitý. Některé slabé kyselky nemusí splňovat
výše uvedená kritéria pro zařazení mezi minerální vody.
2008. Na její začátek upozorní velká
barevná informační tabule vlevo od
silnice, u níž lze zaparkovat. Zdejší
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Štolní kyselka u Drmolu
prošla rekonstrukcí
v roce 2009.

c Křepkovickou kyselku zmiňoval již v 17. století Bohuslav Balbín.
d Medvědí pramen (zvaný též Medvídě)
je oblíbeným cílem procházek z Mariánských Lázní.

prameny, vyvěrající ve volné přírodě,
místní lidé odedávna pili a udržovali jako studánky. Po poválečném odsunu Němců, kdy upadal celý okolní
kraj včetně lázní, se začaly tyto prameny vytrácet z povědomí, zanášely
se a zanikaly. K jejich znovuobjevení
přispěl nadšenecký a objevitelský elán
lidí kolem ZO ČSOP Kladská z Mariánských Lázní. Kyselky se podařilo nejenom objevit, ale některé také vykopat,
zrekonstruovat a zpřístupnit. Těžkou
a nikým nezaplacenou dřinu při hledání, vykopávání a rekonstrukci zapomenutých minerálních zřídel vám
naznačí akční snímky na informační tabuli při počátku naučné stezky,
kde se mimo jiné také dozvíte srozumitelné informace o tom, co je a není
minerální voda.

P

rvní na trase zhruba 2–3 km
dlouhé naučné stezky (tam
i zpět) je Jezevčí pramen (dříve Geräumsäuerling), k němuž vede
slepá odbočka. Původně vyvěral na
Velké louce, ta později zarostla lesem a pramen upadl v zapomnění.
Ke znovuobjevení a vyčištění zřídla došlo v 80. letech 20. století. Roku
2007 bylo staré a zchátralé dřevěné
jímání nahrazeno novým. V pořadí
druhé jsou Liščí prameny, které zachycují dvě dřevěné jímky čtvercového půdorysu, nad nimiž stojí od
roku 2007 ochranná stříška. Ohrožení pro tyto prameny představuje především blízký potok, který obě jímky často zaplavoval. V roce 2001 byl
proto jeho tok v rámci rekonstrukčních prací sveden bokem. Otázkou
je, na jak dlouho – jak známo, vodní toky se při povodních rády vracejí do svých původních koryt. Poslední Kančí pramen se nachází až na
úplném konci naučné stezky. Až do

c Pramen Horka u Martinova by si zasloužil generální opravu.
d Pramen v Nové Bošáci na slovenské straně Bílých Karpat
je v perfektním udržovaném stavu.

Nedávno obnovená
Hanovská kyselka
má dva prameny
těsně vedle sebe –
obě v dutých kmenech.

roku 2002 se o něm nevědělo, svou
existenci prozrazoval unikajícím oxidem uhličitým. Výkopové práce odhalily zřídlo až v úrovni 2 m pod terénem, kde se k překvapení všech
zúčastněných nacházel starý dřevěný soudek. Pramen do té doby beze-

KARPATSKÉ KYSELKY Z PAŘEZŮ A SOUDKŮ
Starobylé jímání do soudků a dutých kmenů se dochovalo hojně především na území západních Čech, lze se
s ním však setkat i na moravsko-slovenském pomezí
v Bílých Karpatech. Soudek o 16 segmentech zachycuje
Janáčkův pramen u Březové pod Lopeníkem, starým dutým kmenem (mimochodem nedávno vyčištěným) probublává i kyselka ve Vyškovci. Nejkrásnější kmen s kyselkou o hloubce 1 m se v této oblasti nachází na Slovensku
v Nové Bošáci u osady Ochodnickovci.
V SOUL ADU S PŘÍRODOU

jmenný a neznámý získal jméno Kančí, a to vzhledem k silnému rozrytí
okolí během výkopových prací. Zda-li
měli autoři při pojmenování na mysli
opravdová zvířata anebo obětavé kopáče, to vědí jen oni sami…
V západních Čechách, zejména
v okolí Mariánských Lázní a Teplé,
existuje řada dalších pramenů kyselek, které probublávají v dutých kmenech nebo starých soudcích. Jejich
objevování v terénu je však mnohdy
složité a fyzicky náročné. Pomoci mohou nové kapesní publikace Průvodce po minerálních pramenech, které vydává ZO ČSOP Kladská a můžete
si je objednat na internetové adrese
www.slavkovskyles.cz.
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ZÁCHRANA
paleontologických vzorků
na Severočeských dolech
Text a foto: Zdeněk Dvořák

Severočeské doly Chomutov tvoří dvě těžební lokality: první je povrchový lom Doly Bílina, rozkládající se mezi Bílinou a Duchcovem, druhá Doly Nástup Tušimice, která se nachází mezi Kadaní a Chomutovem. Na obou lokalitách je ustanoveno již několik desetiletí oddělení geologie, jež provádí, koordinuje a řídí veškeré průzkumné, dokumentační
a vyhodnocovací geologické práce v rámci dobývacích prostorů. Za spoustu unikátních
paleontologických nálezů vděčíme právě zdejším zapáleným geologům, pro které je práce zároveň koníčkem.

Geologické oddělení
na Dole Bílina
Od roku 1982 začíná přibývat zejména paleontologických vzorků třetihorní ﬂóry a provádí se rovněž podrobná geologická dokumentace.
Postupně jsme zaznamenali na 70 fosilních horizontů a zachránilo se tisíce vzorků třetihorní ﬂóry, jejichž
stáří je asi 20 milionů let. Podařilo se
objevit mnoho druhů třetihorních
rostlin, pro Mosteckou pánev zatím
zcela nepoznaných, a také deﬁ novat
jeden úplně nový druh vodní rostliny, která nese název Elephantosotis
dvorakii.
Další významné nálezy se uskutečnily v oblasti třetihorní fauny. Zejména díky všímavosti provozních pracovníků došlo následně k objevení
dvou desítek otisků želvích krunýřů.
Větší štěstí ovšem měly otisky hmyzu.
Tyto převážně drobné zkameněliny
se staly chloubou paleontologických
– 69 –

Otisk listu javoru
z Dolu Bílina, výška 14 cm,
stáří 20 mil. let, miocén.
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Otisk krunýře vodní želvy
kožnatky rodu Tryonix
z Dolu Bílina, délka 27 cm,
stáří 20 mil. let, miocén.

výzkumů na Dole Bílina a jejich kolekce čítá asi 300 kusů. Objevili jsme zde
části šídla, velké ploštice, potápníky
a vodomily, šváby, cikádu, mravence,
krasce a mnoho brouků.
V jezerních jílech a pelokarbonátech jsou nalézány také otisky ryb,
a to buď kompletní kusy, nebo většinou jen jejich části. Postupně se tak
nashromáždila kolekce asi 100 kusů.
Mezi unikáty patří ojedinělé nálezy
fosilií žab, ještěrky a jednoho ptáka
podobného budníčkovi. Poměrně časté jsou nálezy ulit, a to převážně perlorodek a velevrubů.

Předmětem dalšího výzkumu je
oblast ichnofosílií (stopy po různých
živých organismech). Díky našemu
pozorování se podařilo zaznamenat
mnoho stop po činnosti živočichů
a poopravit tak názor na zdejší nehostinný třetihorní močál nebo jezerní
dno. Získané informace nám poskytují také důležité podklady pro rekonstrukci rychlosti sedimentace.
Podniková sbírka zachráněných
paleontologických a mineralogických
vzorků čítá několik tisíc kusů. Mnohé exempláře nejsou zachovány v žádném jiném muzeu.
Geologické oddělení
Doly Nástup Tušimice
Zdejší geologická charakteristika
prostředí umožnila detailně prozkoumat a zachránit velké množství vzorků z jiných oblastí třetihorní krajiny
pod Krušnými horami než na Dole
Bílina. Paleobotanické vzorky jsou
charakterizovány méně častými horizonty a také obsah nalezených druhů rostlin je zčásti jiný a podstatně
chudší než na Bílinsku. Přesto se podařilo zachránit mnoho významných
kusů zejména borovicových šišek.
Na druhé straně jsou Doly Nástup
Tušimice proslulé bohatými nalezišti
třetihorní fauny. Výskyt vzorků je vázán na desítky let sledovanou polohu
uhelných lupků, která obsahuje obrovské množství drobných kostiček
rybek a žabích pulců. Výjimečně se
dají najít i celé exempláře pulců. Mezi
vzácné nálezy v této poloze patří zuby
a kosti krokodýlů.
Další sledovanou lokalitou je 20 let
zkoumané naleziště unikátních kosterních zbytků, které se zachovaly
zřejmě v blízkosti napajedla u třetihorního jezera a bažiny. Z tohoto místa se
podařilo zachránit několik tisíc kostí,
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převážně drobných kostiček, ale také
parohů, zubů, čelistí, kopýtek, drápů
a dalších častí asi 200 druhů zvířat.
Tyto zvířecí a také hojné měkkýší vzorky pomohly určit přesnější stáří naší
hnědouhelné sloje v Mostecké pánvi na
období třetihor, útvaru miocén, tedy
asi na stáří 20 milionů let.
Díky zájmu, obětavosti a velkému
pracovnímu nasazení se za posledních
30 let podařilo geologům zachránit
tisíce paleontologických a mineralogických vzorků. Díky úzké spolupráci s vědeckou a univerzitní základnou
se mnohé vzorky odborně zpracovaly
v řadě vědeckých i populárních pracích. Tyto záchranné výzkumy jsou
v odborných kruzích známy i v zahraničí. Celé kolekce vzorků ovšem ještě
čekají na své zhodnocení, což bude
úkol i pro další generace.
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Fosílie pulce z Dolu Nástup Tušimice,
délka 4,5 cm, stáří 20 mil. let, miocén.

Ejpovické útesy aneb
když u nás ještě bylo moře
Text a foto: Radmila Matulová

Ano, moře u nás bylo, ale bohužel (či bohudík) hodně dávno před tím, než se objevil na zemi
první člověk. V rámci povídání o útesech u Ejpovic se dostáváme až do prvohor, do období ordoviku – doby téměř před 500 miliony let, kdy život teprve vystoupil z moře na souš. V té době
bylo území naší republiky pravděpodobně součástí Gondwany – obrovské prapevniny rozkládající se zhruba od rovníku až k jižnímu pólu a později se rozpadající na dnešní světadíly.

Ejpovice – obec ležící na trase Plzeň – Rokycany, v blízkosti
dálnice D5
Útes – vyvýšené těleso vzniklé růstem přisedle žijících mořských organismů; svou pevnou stavbou je schopné vzdorovat
činnosti vln
Transgrese – zaplavování pevniny mořem
Oolit – kulovité nebo vejčité tělísko v sedimentech o průměru
do 2 mm
Stromatolit – vrstevná struktura vzniklá činností sinic a vláknitých řas
Graptolit – vymřelý mořský živočich vytvářející prutovité kolonie
Buližník – též silicit, usazená hornina šedé až černé barvy
vzniklá z křemene nebo opálu

N E Ž I VÁ PŘ Í RO DA

P

ro představu, poloha budoucích Čech a Moravy byla asi
na stejné zeměpisné šířce jako
část dnešní Antarktidy, při severozápadním pobřeží tohoto prakontinentu. V době před 495 až 443 miliony let
došlo k tzv. transgresi – k postupnému zatopení pobřežních oblastí pevniny. Na naše budoucí území vnikla
mořská voda hlavně do oblasti kolem
zemského zlomu vedoucího východně od Plzně (od Starého Plzence) až
ku Praze v linii přibližně kopírující
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z jihu dálnici D5. Více vám asi řekne název tohoto území – Barrandien, což je oblast výskytu zkamenělin pradávných mořských organismů:
trilobitů, graptolitů, stromatolitů,
ramenonožců, mechovek, plžů, hlavonožců atd. ve zkamenělých mořských usazeninách. Všechny tyto organismy lze také nalézt právě v okolí
zatopeného ejpovického lomu. Nová
pánev okrajového moře zde pak existovala až do středního devonu, tedy
téměř po dobu dalších 100 milionů
let.
Železná ruda byla cennou a vyhledávanou surovinou už od doby
prvních železných nástrojů. V okolí Klabavy a Ejpovic se těžila pravděpodobně už v době keltského osídlení, první huť zde vznikla v 15. století.
V první polovině 19. století dosáhla
těžba svého vrcholu, aby pak o století
později (1926) byla ukončena, protože
surovina zde těžená byla v porovnání
s jinými nalezišti na železo dost chudá, obsahovala ho totiž asi jen necelých 28 %. Během druhé světové války došlo na krátkou dobu k obnovení
těžební činnosti.
Jezero, které dnes mezi Ejpovicemi a Klabavou leží, vzniklo zatopením
prostor velkolomu po povrchové těžbě železné rudy z let 1956–1966 vodou z řeky Klabavky. Na pravém břehu jezera zůstaly odkryté strmé břehy
s výchozy mořských usazenin – Ejpovické útesy. Co z tohoto místa činí jedinečnou přírodní památku světového významu? Už samotný název místa
napovídá víc. Skalnaté svahy u jezera kdysi ležely přímo na okraji prvohorního moře z období spodního ordoviku a v případě útesů u Ejpovic,
starých 480 milionů let, se tak jedná o nejstarší světovou památku tohoto druhu.
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c Jestřábník chlupáček v porostech mechu
d Pod cestou okolo zátoky
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S

c Dobře viditelné ukládání vrstev
d Bujné porosty lišejníků – dutohlávek

tojíme na břehu rozlehlého jezera blízko ústí řeky Klabavky,
která sem přitéká od východu.
Jižní břeh jezera lemují skalky z tmavých jílovitých břidlic tvořících nadloží železnorudných vrstev. V břidlicových vrstvách lze najít prvohorní
živočichy: trilobity, graptolity, ramenonožce a korýše. Hledané prvohorní
mořské útesy se zvedají na severním
břehu vodní plochy. Těžba v minulém
století zde odkryla buližníková tělesa, na kterých se dá sledovat působení příbojových vln. Povrchy skal jsou
vyhlazené, místy je možné ve vyhloubených děrách najít usazeniny s různě zaoblenými valouny. Kromě toho
jsou tu i zbytky tehdejších organismů přirostlých k útesům (mechovky,
stromatolity). Například až centimetrová vrstva stromatolitů je složená
z dalších vrstviček sedimentů zachycených mezi vlákny sinic a řas. Svědčí to o malé, několikametrové hloubce tehdejšího moře.
Bez zajímavosti není ani vznik
a složení zdejších ložisek železné
rudy. Na povrchu zrnek písku spolu
s úlomky schránek živočichů žily bakterie, které se svou činností přičinily
o vznik oolitické struktury zdejšího
železa. Kolem zrnek se zachytávaly
a ve vrstvičkách srážely železné nerosty. Železo sem bylo pravděpodobně dopraveno vzestupnými proudy
ze dna moře. Oolity, jak se tato zrnka
o velikosti 1–2 mm nazývají, pak vytřídily mořské proudy a často je uložily do hodně silných vrstev.

O

d informační cedule, která mi
spolu s publikací o vycházkách za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí (M. Mergl, O.
Vohradský) byla důležitým zdrojem
předchozích geologických informací,
N E Ž I VÁ PŘ Í RO DA
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c Pohled od zátoky směrem k útesům na severní straně
d Ukládání usazenin do vrstev
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Obnažené vrstvy hornin

vede úzká cesta nad zátokou na východním okraji jezera. Podle mnoha stop lidské činnosti, včetně provizorního přístřešku a staré pramice
přivázané ke břehu, je vidět, že během teplých dní tato část svažitého
břehu slouží hlavně k rekreaci. Těsně pod cestou se v podmáčeném břehu dají spatřit první výchozy nejrůznějších vrstev, železitých i jílovitých.
Za zátokou už začínají prosvítat mohutnější, rozpadající se hnědočervené
vrstvy. Na svah nelze vstoupit, nohy
se okamžitě boří do mokré drobivé
hmoty.
V okolí cesty rostou kolonie různých lišejníků dutohlávek (Cladonia),
v porostech mechu si své místo na
slunce razí vytrvalý jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), místy se
ukáže nizoučká mochna jarní (Potentilla tabernaemontani). O kus dál je
již břeh o poznání pevnější a dá se sestoupit až k hladině vody, odkud se
naskýtá mnohem lepší pohled na protáhlý břeh. Na červeném balvanu kousek nad vodou lze rozpoznat vrstvu
oolitů. Struktura drobných zrnek je
naprosto zřetelná. Když zvednete odloupnutý kousek kamene, můžete si
zblízka prohlédnout na červenohnědém podkladu žlutooranžové otisky
drobných kamínků. I na tomto malém
úlomku jsou naprosto zřetelné tmavší
a světlejší vrstvy ukládajících se sedimentů. Je to zvláštní pocit, takto držet v ruce důkaz historie staré téměř
půl miliardy let.
Je rozumné, že zařazením tohoto
místa mezi zvláště chráněná území
plzeňského kraje v roce 1993 se tato
jedinečná přírodní památka může
uchovat pro další generace. Pro všechny zájemce o pradávnou historii naší
země není nic lepšího, než se na útesy,
které kdysi omývaly vlny prvohorní-

c Otisky oolitických zrnek
d Oolity – horniny, které mají strukturu malých vejčitých útvarů.

ho moře, podívat na vlastní oči. Přestože žijeme v srdci Evropy, jen takto
mnohem snáz uvěříme tomu, že se
i nedaleko nás kdysi rozlévalo moře
plné prvních pozemských živočichů
a rostlin.
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Pozvánky
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PASIVNÍM DOMĚ / 11. prosince 2009 / Hostětín
Lektorovaná prohlídka pasivní budovy Centra Veronica Hostětín. Dozvíte se informace o použitých technologiích a stavebních materiálech. Je nutné se přihlásit předem e-mailem, případně
telefonicky. Dle zájmu lze exkurzi rozšířit o lektorovanou prohlídku ostatních hostětínských
modelových ekologických projektů. Exkurze v pasivním domě začíná ve 14 hod. a je zdarma.
Kontakt: hostetin@veronica.cz, tel. 572 630 670.
VÝSTAVA VELKÉ ŠELMY V BESKYDECH / 15. 10. 2009 – 24. 1. 2010 / Jablunkov
Nová výstava na dvaceti panelech představuje Chráněnou krajinnou oblast Beskydy jako evropsky významnou lokalitu a jako jediné pohoří v České republice, kde se přirozeně vyskytují velké
šelmy – rys, vlk nebo medvěd. Přináší zároveň podrobné informace ze života rysů, vlků a medvědů, údaje o jejich rozšíření a pobytových znacích v terénu, o jejich ochraně a vztazích s člověkem. Pořádá ZO ČSOP Radhošť. Místo konání: Výstavní síň Jablunkov, okr. Frýdek-Místek.
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A PTÁCI / 15. prosince 2009 / Brno
V cyklu Aktuální otázky ochrany přírody přednáší Vlasta Škorpíková. Přednáška se uskuteční
v knihovně Domu ochránců přírody, Panská 9, Brno, v úterý 15. 12. 2009 od 17:00 do 19:00 hod.
Pořádá ekologický institut Veronica.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ / 22. 12. 2009 – 1. 1. 2010 / Praha
I letos bude v průběhu vánočních svátků probíhat v překrásném prostoru barokních stájí výstava perníkových i jiných betlémů z rozličných materiálů (dřevo, papír, vlna, korálky…) od dospělých tvůrců i od dětí. Otevřeno denně od 13 do 16 hod., na Štědrý den od 13 do 15 hod. Vstupné
dobrovolné. Místo konání: Toulcův dvůr, Praha 10.
www.toulcuvdvur.cz

Číslo 1 / 2010 vychází 25. února 2010

V příštím čísle…
Setkání s rysy
Stopy šly střídavě za sebou a vedle sebe. Byly čerstvé, proto jsem se
snažil dohlédnout hodně dopředu, zda něco nespatřím. Instinktivně mi oči spočinuly na starém smrku ovětveném silnými haluzemi takřka až k zemi. Najednou vidím, jak se ze stromu vrhají
dolů na černý pařez dvě sněhem zaprášená těla. Nebyl to pařez,
ale statný divočák a dvě padající těla patřila rysům…

Ptačí budky / Tchoř tmavý / a další zajímavosti…
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ČASOPIS NAŠE PŘÍRODA SEŽENETE
POUZE V PŘEDPLATNÉM !
6 / 2018 / 68 Kč, 3 €

3 / 2017 / 68 Kč, 3 €
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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

