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ZVÍŘATA CHOVANÁ V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM K 31.12.2015
CAPACITY OF ANIMALS AT THE USTI NAD LABEM ZOO BY 31.12.2015

Velemyš obláčková (Phloeomys pallidus)
Luzon Giant Cloud Rat

Druhů
Species

Jedinců
Specimens

Bezobratlí

Invertebrates

5

52

Paryby

Chondrichthyes

1

3

Ryby

Fish

37

452

Obojživelníci

Amphibians

14

80

Plazi

Reptiles

43

158

Ptáci

Birds

52

180

Savci

Mammals

72

360

CELKEM

Total

224

1285

ZVÍŘATA ZAŘAZENÁ V PROGRAMECH EEP
ANIMAL SPECIES INCLUDED IN EEP´S

Šakal čabrakový (Canis mesomelas)
Black-backed Jackal

6

2.0

adax

Addax nasomaculatus

2.1

anoa nížinný

Bubalus depressicornis

1.1

ara červenouchý

Ara rubrogenys

1.1

ara hyacintový

Anodorhynchus hyacinthinus

1.1

ara kaninda

Ara glaucogularis

1.0

ara zelený

Ara ambigua

1.3

gepard štíhlý

Acinonyx jubatus

1.2.1

gibon bělolící

Nomascus leucogenys leucogenys

3.4

hulman jávský

Trachypithecus auratus

2.1

chvostan bělolící

Pithecia pithecia

1.1

irbis

Uncia uncia

1.1

jeřáb mandžuský

Grus japonensis

2.1

kakadu molucký

Cacatua moluccensis

2.1

kakadu palmový

Probosciger aterrimus

1.0

kočka rybářská

Prionailurus viverrinus

2.1

kočka slaništní

Oncifelis geoffroyi
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3.2

kočkodan Brazzův

Cercopithecus neglectus

0.1

mirikina bolivijská

Aotus azarae boliviensis

1.2

korovec mexický

Heloderma horridum

0.1

serau malý

Naemorhedus crispus

4.0

kotul veverovitý

Saimiri sciureus

1.3.1

tamarín bělohubý

Saguinus labiatus

1.1

levhart mandžuský

Panthera pardus orientalis

2.0

tamarín žlutoruký

Saguinus midas midas

1.4

levhart obláčkový

Neofelis nebulosa

1.1

turako fialový

Musophaga violacea

4.2

lvíček zlatý

Leontopithecus rosalia

1.1

velemyš obláčková

Phloeomys pallidus

2.1

majna Rothschildova

Leucopsar rothschildi

2.3

voduška červená

Kobus leche kafuensis

3.7

mandril

Mandrillus sphinx

3.0

želva amboinská

Cuora amboinensis

0.1

nosorožec tuponosý jižní

Ceratotherium simum simum

0.1

želva tlustohrdlá

Siebenrockiella crassicollis

1.0

orangutan

Pongo pygmaeus

1.2

orangutan bornejský

Pongo pygmaeus pygmaeus

2.4

osel somálský

Equus africanus somalicus

0.1

tygr malajský

Panthera tigris jacksonii

2.1

panda červená

Ailurus fulgens fulgens

1.1

vydra malá

Amblonyx cinerea

1.1

rosomák sibiřský

Gulo gulo sibirica

4.16.1

sika vietnamský

Cervus nippon pseudaxis

DALŠÍ VZÁCNÉ A OHROŽENÉ DRUHY ZVÍŘAT - RDB, CITES

0.2

slon bengálský

Elephas maximus bengalensis

OTHER RARE AND THREATENED ANIMAL SPECIES (RDB, CITES)

1.3

tamarín pinčí

Saguinus oedipus

1.1

tapír jihoamerický

Tapirus terrestris

3.0

vari černobílý

Varecia variegata

0.1

vlk hřivnatý

Chrysocyon brachyurus

3.12

zebra Hartmannové

Equus zebra hartmannae

4.3

zoborožec vrásčitý

Aceros corrugatus

2.3

žirafa Rothschildova

Giraffa camelopardalis rothschildi

ISB

RDB
1.1

aligator americký

Alligator mississippiensis

1.0

amazoňan modročelý

Amazona aestiva

4.7

antilopa jelení

Antilope cervicapra

1.1

ara arakanga

Ara macao

1.1

ara ararauna

Ara ararauna

1.1

ara vojenský

Ara militaris

3.1

ara zelenokřídlý

Ara chloroptera

ZVÍŘATA ZAŘAZENÁ V PLEMENNÝCH KNIHÁCH ESB A ISB

1.1

aratinga sluneční

Aratinga solstitialis

ANIMAL SPECIES INCLUDED IN ESB AND ISB STUDBOOKS

2.2

berneška rudokrká

Branta ruficollis

1.1

čírka dvouskvrnná

Anas formosa

0.1

čírka kropenatá

Anas versicolor

1.2

čukvala zavalitá

Sauromalus obesus

0.0.43

danio pruhované

Danio rerio

1.1

dikobraz srstnatonosý

Hystrix indica

1.1.3

drápatka vodní

Xenopus laevis laevis

0.0.10

drsnokožka thajská

Theloderma stellatum

1.1

emu hnědý

Dromaius novaehollandiae

2.2

felzuma madagaskarská

Phelsuma madagascariensis

ESB
1.1

ara vojenský

Ara militaris mexicana

5.6

gueréza pláštíková

Colobus guereza caudatus

3.7

jelen bělohubý

Przewalskium albirostris

1.1

korunáč vějířový

Goura victoria

1.0

kuandu obecný

Coendou prehensilis

2.6

lemur kata

Lemur catta

1.4.1

lenochod dvouprstý

Choloepus didactylus

2.3

medvěd malajský

Helarctos malayanus

8
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3.2

gambelie leopardí

Gambelia wislizenii

0.0.1

ostnovec

Ctenopoma kingsleyae

1.1

guanako

Lama guanicoe

0.0.1

pakeříčkovec obecný

Heteropneustes fossilis

1.1

holub chocholatý

Ocyphaps lophotes

2.0

papoušek senegalský

Poicephalus senegalus

0.0.1

holub zelenokřídlý

Chalcophaps indica

13.12.22

papoušek vlnkovaný

Melopsittacus undulatus

0.1

hroznýš Dumerilův

Acrantophis dumerili

0.0.16

parmička purpurová

Puntius nigrofasciatus

0.2

hulman stříbrný

Trachypithecus cristatus

0.0.8

parmička žraločí

Balantiocheilos melanopterus

1.2

husička vdovka

Dendrocygna viduata

0.0.1

parosnička nádherná

Kaloula pulchra

1.1

jeřáb panenský

Anthropoides virgo

2.3.1

páv korunkatý

Pavo cristatus

1.0

kabar pižmový

Moschus moschiferus

0.3

pekari páskovaný

Pecari tajacu

2.2

kachnička mandarinská

Aix galericulata

0.0.5

peřovec skvrnitý

Synodontis eupterus

2.2.1

kachnička šedoboká

Callonetta leucophrys

0.0.6

pralesnička azurová

Dendrobates azureus

1.1.

kajmánek malý

Paleosuchus trigonatus

0.0.9

pralesnička barvířská

Dendrobates tinctorius

2.2

kaloň pobřežní

Pteropus hypomelanus

0.0.6

pralesnička batiková

Dendrobates auratus

2.0

karetka novoguinejská

Carettochelys insculpta

0.0.8

pralesnička brazilská

Dendrobates galactonotus

1.1

kočkodan diadémový

Cercopithecus mitis

0.0.5

pralesnička harlekýn

Dendrobates leucomelas

1.1.

korálovka mexická

Lampropeltis mexicana greeri

0.0.6

pralesnička pruhovaná

Phyllobates vittatus

3.2

kosman zakrslý

Callithrix pygmaea

0.0.4

pralesnička strašná

Phyllobates terribilis

0.0.1

kožnatka čínská

Pelodiscus sinensis

0.0.2

ropucha argentinská

Bufo arenarum

1.1.

krajta královská

Python regius

0.0.6

rosnice siná

Pelodryas cinereus

0.0.2

krátkokrčka červenobřichá

Emydura subglobosa

0.0.5

rosnička bělopruhá

Hyla cinerea

2.2

křepelka korunkatá

Rollulus rouloul

0.0.1

sekavka zdobená

Botia almorhae

1.1

leguán kubánský

Cyclura nubila nubila

2.2

sovice sněžní

Nyctea scandiaca

2.2

leguán pustinný

Dipsosaurus dorsalis

1.1

sup himálajský

Gyps himalayensis

3.2

leguánek modravý

Petrosaurus thalassinus

9.4

surikata

Suricata suricatta

1.3.3

leguánek ostnitý

Sceloporus magister

2.1

šakal čabrakový

Canis mesomelas

1.1

leguánovec obojkový

Crotaphytus collaris

1.1

tana severní

Tupaia belangeri

1.2

lev konžský

Panthera leo bleyenberghi

0.0.20

tetra slepá

Astyanax jordani

1.1

lori zelenoocasý

Lorius chlorocercus

0.0.6

tlamovec Baenschův

Aulonocara baenschi

1.0

loskuták posvátný

Gracula religiosa

1.1

trnorep zdobený

Uromastyx ornata

2.3

makak kápový

Macaca radiata

1.2

trnucha skvrnitá

Potamotrygon motoro

2.0

mara stepní

Dolichotis patagonum

0.2

tuleň obecný

Phoca vitulina

1.1

morčák bílý

Mergus albellus

1.4

velbloud dvouhrbý - domácí

Camelus bactrianus

1.2.1

muntžak malý

Muntiacus reevesi

1.3

voduška jelenovitá

Kobus ellipsiprymnus defassa

3.1

nandu pampový

Rhea americana

0.2

volavka rusohlavá

Bubulcus ibis

4.5

nilgau pestrý

Boselaphus tragocamelus

1.1

žako šedý

Psittacus erithacus

3.0

nosál červený

Nasua nasua

0.0.7

žebrovník Waltlův

Pleurodeles waltl

10
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0.0.5

želva anámská

Mauremys annamensis

ČINNOST ZOOLOGICKÉHO KLUBU V ROCE 2015

2.1

želva čtyřprstá

Testudo horsfieldii

ACTIVITIES OF THE ZOOLOGICAL CLUB IN 2015

0.0.6

želva nádherná

Trachemys scripta elegans

3.0

želva ostruhatá

Centrochelys sulcata

0.1

želva zelenavá

Testudo hermanni

2.0

želva zubatá

Cyclemys dentata

0.1

hroznýš královský

Boa constrictor

2.1

hroznýšovec duhový

Epicrates cenchria cenchria

1.1

chameleon jemenský

Chamaeleo calyptratus

0.0.1

sklípkan kadeřavý

Brachypelma albopilosum

0.0.1

sklípkan plaménkový

Brachypelma auratum

2.5.1

trnorep africký

Uromastyx acanthinura

4.4.6

želva uhlířská

Chelonoidis carbonaria

1.2.8

želva pentličková

Cyclemys pulchristriata

CITES

OHROŽENÉ DRUHY FAUNY ČR
THREATENED SPECIES OF CZECH FAUNA
1.1

krkavec velký

Corvus corax

2.2

polák malý

Aythya nyroca

1.0

puštík bělavý pobaltský

Strix uralensis liturata

1.1

raroh velký

Falco cherrug

1.1

sova pálená

Tyto alba

1.1

sýček obecný

Athene noctua

1.1

výr velký

Bubo bubo

Věra Vrabcová
V roce 2015 došlo k zásadní změně statusu ZK, a to díky zrušení zákona o občanských
sdruženích 83/1990 Sb. a jejich transformaci na „zapsaný spolek“. Bylo potřeba projednat potřebné úkony na Valné hromadě, z toho důvodu proběhly dvě v jednom roce,
a to na začátku roku obvyklá VH seznamující členy s činností ZK v roce 2014 včetně hospodaření, členské základny, činnosti revizní komise apod., stejně tak s plánem činnosti
a hospodařením na rok 2015. Druhá Valná hromada proběhla v prosinci 2015, kde se
projednávaly veškeré náležitosti potřebné pro podání žádosti na Krajský soud v Ústí
nad Labem, které bylo potřeba členy odhlasovat. Dvě další setkání se konala v červnu
a říjnu, celkem se tedy členové ZK sešli čtyřikrát, zhruba vždy po třech měsících.
Všechna setkání i Valné hromady se konaly v Zooškole Heinricha Lumpeho, kde probíhá část programu – prezentace o zajímavých chovech, většinou od pracovníka
zoologického oddělení či chovatele, projednávání organizačních záležitostí a cestovatelské přednášky s poutavým vyprávěním a zajímavými fotografiemi (všechny přednášky jsou zveřejněny dále v samostatných příspěvcích). Na závěr se konala prohlídka
zákulisí, která souvisela s představovanými zvířaty (nově upravená průchozí expozice
pro lemury kata; nová expozice Baja California v pavilonu exotária; rekonstruovaná
vnitřní expozice pro orangutany bornejské a návštěvnická hala).
Celkový počet členů k 31. 12. 2015 byl 54 s následnou strukturou: dospělí – 27x, děti – 5x,
studenti – 4x, důchodci – 5x, čestní – 3x, referenční – 8x, kolektivní – 2x (Zoo UL, Zoo LB)
Členská základna je stabilizovaná, v roce 2015 sice došlo ke snížení o 6 řádných členů
(kvůli nezaplacení členského příspěvku či odhlášení), ale stejný počet členů přibyl.
V březnu 2016 proběhla revize hospodaření ZK a kontrolní komise neshledala žádné
nedostatky.
Ve spolupráci se Zoologickou zahradou Ústí nad Labem byl v říjnu za podpory Ministerstva životního prostředí vydán další díl sborníku FBS, Tomus 39, v nákladu 200 kusů.
Vydavatelem je Zoo Ústí n. L., která byla zároveň žadatelem o finanční příspěvek z MŽP.
FBS byl k dispozici jednak členům ZK, jednak byl rozeslán na prověřené adresy různých muzeí, knihoven, ochranářských organizací, ale i jednotlivců. FBS byl také vložen
na webové stránky ZK.
Zoologický klub již dlouhodobě podporuje ochranářský projekt Pesisir Balikpapan,
který je zaměřen na ochranu přírody v oblasti Balikpapanského zálivu ve Východním
Kalimantanu.
Během roku 2015 pomáhali členové ZK při realizaci pořadů pro veřejnost pořádaných
zoologickou zahradou, většinou dozorem na stanovištích (výtvarná dílna, organizování
soutěží, kostýmy zvířat...). Jednalo se o většinu z celkového počtu 25 akcí, které v roce
2015 proběhly.
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V září se uskutečnil zájezd do Zoo Vídeň, který pořádala zoologická zahrada. Všem
členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnilo se 14 členů ZK a jejich rodinných příslušníků.

Summary:
This paper summarises the activities of the Zoological Club (herein abbreviated to the
“ZC”) in 2015. During the year, ZC members congregated together four times at meetings and general meetings, which were used to discuss organisational matters and
current notable breeding projects, with subsequent tours of the facilities and stock.
Said meetings included presentations by travellers (as described in separate sections
herein). The most important task comprised discussions related to submitting an application to the Regional Court in Ústí nad Labem, requesting a status change from
a “common-interest association” to a “registered club”.
In co-operation with Ústí nad Labem Zoo, a further issue (200 copies) of the FBS (Fauna Bohemiae Septentrionalis) annual publication - Tomus 39 - was published with the
support of the Ministry for the Environment. It is distributed to various organisations and
is available from the ZC website.
The document states the number of members of the ZC as of 31st December 2015
(54 all told), and presents information on revision of the club’s financial standing, as
well as its support for the Pesisir Balikpapan conservation project in East Kalimantan. In
the course of the year, the club’s members assisted in carrying out events organised by
the zoo for the public, and some of them took in a tour of Vienna Zoo (14 ZC members
accompanied by members of their close family).

Vnitřní ubikace orangutanů bornejských, návštěvnická hala
Inside the Bornean orangutans‘ enclosure, the Visitors‘ Hall

Adresa autora:
Věra Vrabcová, Zoo Ústí nad Labem, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Návštěva průchozí expozice pro lemury kata
A walk through the ring-tailed lemurs‘ exhibit
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O ZLATÝCH JELENECH, O BÁJNÉM JEDNOROŽCI A O NĚM
ON GOLDEN STAGS, THE FABULOUS UNICORN AND HIM

Jan Pluháček
(Přednáška pro členy ZK na setkání 28. února 2015 – A lecture for the Zoological Society
members held at their meeting of 28 Februar 2015)

Věnováno památce vynikajícího slovenského zoologa
RNDr. Petera Luptáka
Indie je podle počtu obyvatel druhou největší zemí naší planety. S počtem obyvatel
1 330 milionů obyvatel a růstem 1,2% ročně předstihne do pěti let první Čínu. A pokud bereme v úvahu někdejší britskou Indii (do roku 1947) zahrnující i dnešní Pákistán
(192 milionů), Bangladéš (162 milionů) a Srí Lanku (21 milionů), pak se jedná o nejzalidněnější oblast světa již dnes. Hustota zalidnění je 446 obyvatel na km2 (pro srovnání
naše země má pouhých 137 obyvatel na km2).

Zájezd do Zoo Vídeň
A trip to Vienna Zoo

K základním charakteristikám Indie je bezpochyby nutné zmínit, že se jedná o největší
demokratický stát světa. Mluví se v ní 22 úředními jazyky, mezi nimiž však mají zvláštní
(výsadní) pozici hindština a angličtina. Je to i druhá největší muslimská země světa,
ačkoli stále rostoucí muslimská komunita představuje „jen“ 14% obyvatel. Většina 81%
jsou hinduisté. Mezi ostatní významná náboženství patří sikhismus (2%), křesťanství
(2%), budhismus (0,5%) a džinismus (0,5%). A právě bohatá, tradicí udržovaná kultura a mnohotvárnost činí Indii populární pro zahraniční turismus. Ve stínu kulturních
a náboženských památek i rituálů však stojí indická příroda: nesmírně bohatá směs
biotopů s velkou druhovou diversitou. Indická příroda se nachází i ve druhém stínu,
a sice ve stínu fauny africké. A to přesto, že neexistuje skupina zvířat Afriky, která by
v Indii (anebo v orientální zoogeografické oblasti) neměla svou obdobu. Afrika má
žirafu či hrocha, avšak Indie má tygra a medvěda. Afrika má zebry a Indie divoké
osly. V Africe žije rozmanité množství antilop a chybí v ní jeleni, naproti tomu Indie je
chudá na antilopy a bohatá na jeleny. Afrika má gorily a šimpanze a Asie orangutany
a gibony (tito jsou i v Indii).
Hustě zalidněný stát, jakým Indie bezpochyby je, by neměl zdánlivě dávat přírodě
a její ochraně mnoho prostoru. Nicméně ani to neplatí. V Indii se nachází téměř 50 národních parků a dalších více než 50 velkoplošných chráněných rezervací. Ochrana
přírody je pak často na vyšší úrovni než v naší zemi.
V rámci své poslední návštěvy této země jsem v listopadu 2014 spolu s Petrem Luptákem navštívil 5 chráněných území, které bych nyní rád alespoň stručně přiblížil. Čtyři
z těchto území se nachází v indickém státě Ásám, který je v severovýchodním cípu
Indie a vyniká obrovskou biodiverzitou, velkými úhrny srážek a konstantními teplotami.
Osou Ásámu je obří řeka Brahmaputra. V minulosti se od něj oddělily další vnitroindické státy, takže dnešní Ásám zahrnuje zejména nížinné oblasti.

Ptačí den v zoo
„Day of Birds“ at the Zoo
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Rezervace Pobitora
Toto území se nachází pouhých 20 km od největšího ásámského města Guvahátí. Oblast Pobitory je chráněna od roku 1971 a rezervace zde byla vyhlášena v roce 1987.
Rozloha je poměrně malá, pouze 38,80 km2. Dnes je již zcela obklíčena políčky a bujícími vesnicemi. Pobitora je známa především díky dobře prosperující populací bájných jednorožců: indických nosorožců (Rhinoceros unicornis), kterých zde žije přes 100
a množí se tu tak dobře, že se odtud odváží do dalších rezervací. Je to však hlavně
ráj pro ornitology. Ptáky zde lze i velmi dobře fotit. Na druhou stranu rezervací se volně
pohybuje velké množství domácího skotu, které tamní vegetaci značně ničí.

Národní park Orang (Radžív Ghándí)
Jeden z nejméně známých indických parků se nachází na pravém břehu Brahmaputry. Zřízen byl teprve v roce 1985 a národním parkem vyhlášen roku 1999. Jeho rozloha
činí 78,81 km2. Jeho fauna je velmi podobná famózní Kaziranze. Nicméně na rozdíl
od Kazirangy zde po mnoho let řádili pytláci, a tak jsou počty zvířat v Orangu výrazně
nižší než v Kaziranze. Avšak všechny důležité savčí druhy včetně toho, jehož jméno se
nesmí zmiňovat (viz níže), zde přežily. Dnes je situace stabilizovaná. Orang je významným útočištěm jelínka vepřího (Axis porcinus), který je právě v tomto parku velice hojný.
I na tento park se tlačí políčka vesničanů, a tak je park od svého okolí oddělen plotem.

Národní park Nameri
Těsně pod úpatím Himálaje podél horské řeky Kamengse nachází jeden z nejkrásnějších indických národních parků Nameri. Kousek od něj končí Ásám a začíná hornatý
indický stát Arunačal Pradéš, na nějž si dělá nárok stále agresivnější soused – Čína.
Rezervace byla v Nameri zřízena roku 1978 a za národní park byla tato oblast o rozloze 200 km2 vyhlášena v roce 1998. Jedním z nekrásnějších obyvatel tohoto parku
je hulman chocholatý (Trachypithecus pileatus). V těsné blízkosti parku se rovněž nachází jedna ze dvou chovných stanic kriticky ohroženého prasete zakrslého (Porcula
salvania).

Národní park Kaziranga
Toto dědictví UNESCO je jednou z nejstarších rezervací světa založenou již roku 1908,
přičemž národní park o celkové rozloze 430 km2 zde byl vyhlášen v roce 1968. Kaziranga je podobně jako Orang parkem podlouhlého tvaru z jedné strany lemovaným
Brahmaputrou (je na jejím levém břehu) a z druhé strany hlavní silnicí. Mnohokrát diskutované rozšíření parku se bohužel nikdy neuskutečnilo. Na druhou stranu však naštěstí
nedošlo ani k rozšíření silnice obepínající tento park na čtyřproudou. Hlavními poklady
Kazirangy jsou bezesporu nosorožec indický (v Kaziranze žije 2500 jedinců, což jsou 2/3
celosvětové populace!), zlatavě zbarvený jelen barasinga (Rucervus duvaucelii; v Kaziranze žije jeho východní poddruh R. d. ranjitsinhi) a divoký asijský buvol arni (Bubalus
arnee). Kaziranga je jednoznačně na savce nejbohatším parkem celé Indie.

Národní park Kanha
V samotném srdci Indie na rozhraní států Madhjapradéš a Čatísghar se v kopcovitém terénu nachází velký národní park Kanha. Právě toto území se stalo předlohou
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Rudyardu Kiplingovi pro jeho příběhy o Mauglím a Knihy džunglí. Oblast Kanhy je chráněna od roku 1933, přičemž národní park o rozloze 940 km2 zde byl vyhlášen již v roce
1955. Mezi důležité obyvatele Kanhy patří mj. oba dnes extrémně vzácní indičtí supi:
sup indický (Gyps indicus) a sup bengálský (G. bengalensis), kteří na přelomu století
téměř vyhynuli v důsledku pro ně jedovatých léčiv podávaných domácímu skotu. Kanha je rovněž útočištěm 4 druhů jelenů, přičemž nejvzácnějším z nich je jižní poddruh
„zlatavého“ barasingy (R. d. branderi). Dalšími jsou pak nádherný a početný jelen axis
(Axis axis), tmavý lesní sambar indický (Rusa unicolor) žijící v malých skupinkách a samotářský muntžak červený (Muntiacus vaginalis).
Jeleni jsou hlavní potravou velké nádherné indické šelmy, jejíž jméno by nikdo neměl vyslovovat, neboť se jedná o tvora důstojného, jehož nikdo nepřekoná. A hlavně,
chce-li ho člověk potkat v přírodě, neměl by jeho jméno vůbec vyslovovat a smí o něm
mluvit jen jako „o něm“. A díky přísné ochraně jich – těch, jimž věda dala jméno Panthera tigris - v Kanze žije více než 100.
My jsme jeho jméno nevyslovili a Kanha se nám v poledním žáru odvděčila, když nenuceně a nonšalantně přešel za varovného vřískotu hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus) přes starou lesní cestu, aby do dvou minut zmizel v té džungli, jíž vládne
po staletí…

Summary:
The author dedicates this text to the memory of the excellent Slovak zoologist RNDr. Peter Lupták, with whom he visited five protected territories in India in November 2014. As
for its population, India is the second most populated country in the world (1,330 million
people), and the country contains an extremely rich mixture of habitats with a great
diversity of species. India boasts almost 50 national parks and over 50 large nature
reserves. The author has visited the sites outlined below.

The Pobitora Reserve
The territory of Pobitora (area of 38.80 km2) has been protected since 1971 and was
declared a reserve in 1987. It is particularly well-known for its thriving herd of fabulous
“unicorns”, or Indian rhinoceroses (Rhinoceros unicornis) in other words, which now
numbers over 100 animals; in fact, they reproduce so well that they can be transferred
to other reserves. However, first and foremost, the site is a paradise for birdwatchers. It
is not all good news, though, as the reserve is being devastated by free-ranging domestic cattle.

The Orang National Park
One of the lesser-known national parks in India, it was established as recently as 1985
and conferred national park status in 1999; it spans an area of 78.81 km2. Although
it was run rampage over by poachers for many years, important mammal species
have managed to survive. Thankfully, today the situation is stable. Indeed, the Indian
hog deer (Axis porcinus) is a very common sight in the park. The grounds have been
subjected to the pressures of local farming, hence a fence was eventually erected to
separate it from the fields of neighbouring inhabitants.
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The Nameri National Park
One of the true gems of Indian national parks, it is located in the foothills of the Himalayas. A reserve originally set up in 1978, it was declared a national park in 1998 (encompassing an area of 200 km2). One of its most beautiful inhabitants is the capped langur
(Trachypithecus pileatus). Moreover, a location in the vicinity is a breeding station for
the critically endangered pigmy pig (Porcula salvania).

The Kaziranga National Park
This UNESCO heritage site is one of the oldest reserves in the world, dating back to 1908,
although national park status was conferred more recently in 1968 (its area comprises
430 km2). Kaziranga is definitely the richest park in all of India as far as mammals are
concerned. The most important animals are without doubt the Indian rhinoceros - Kaziranga is home to two-thirds of the global population, i.e. 2,500 animals (!), the golden
swamp deer, also known as the barasingha (Rucervus duvaucelii; the Kazirangan population pertains to the eastern sub-species R. d. ranjitsinhi) and the wild water buffalo,
also known as the arni (Bubalus arnee).

The Kanha National Park
The territory of Kanha has been protected since 1933, and was declared a national
park in 1955 (covering an area of 940 km2). Highlights of just a few important species
inhabiting the area include the extremely rare Indian vulture (Gyps indicus) and the
white-rumped vulture (G. bengalensis), as well as four species of deer (the most precious of them is the southern sub-species of the “golden” barasingha – R. d. branderi).
Deer are the main prey of the marvellous Indian big cat, the name of which should
never be said aloud - Panthera tigris. More than 100 of these carnivores live in Kanha,
and the author of this article was lucky enough to watch one of them in the wild.

Přednášející Jan Pluháček
Presentation by Jan Pluháček

Adresa autora:
Jan Pluháček, Zoologická zahrada Ostrava, Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava
Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha – Uhříněves, oddělení etologie, Přátelství 815,
104 00 Praha 22

Hulman chocholatý (Trachypithecus pileatus)
Capped Langur
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Jelen barasinga (Rucervus duvaucelii)
Barasingha

Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Indian Rhinoceros

Muntžak červený (Muntiacus vaginalis)
Northern Red Muntjac

Prase zakrslé (Porcula salvania)
Pygmy Hog
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ORANGUTANI, CO JEDÍ ŠIŠKY A ŽALUDY
ORANG-UTANS THAT EAT CONES AND ACORNS

Stanislav Lhota
(Přednáška pro členy ZK na setkání 20. června 2015 – A lecture for the Zoological Society members held at their meeting of 20 Juni 2015)
S orangutany jsem se prvně ve volné přírodě seznámil před 12 lety, v rezervaci Sungai
Wain v Balikpapanském zálivu na ostrově Borneo v Indonésii. V Sungai Wainu orangutani obývají nížinný deštný prales. Teprve nedávno vešlo v obecné povědomí širší
vědecké veřejnosti to, že na jiném z indonéských ostrovů, na Sumatře, není výskyt orangutanů omezen pouze na nížiny. Poměrně významná část sumaterských orangutanů
totiž obývá i horské lesy.

Batang Toru
Do rezervace Batang Toru jsem přijel na pozvání své kolegyně Gaby Fredriksson, která
také dlouhodobě působila na naší společné lokalitě v Sungai Wainu na Borneu. V současné době ale koordinuje výzkumné a ochranářské aktivity právě v Batang Toru.
Sambar indický (Rusa unicolor)
Sambar Deer

Batang Toru je horský prales. Většina orangutanů zde žije ve výšce kolem 900 m nad
mořem. V této výšce jsou už mezi nejvyššími stromy významně zastoupené jehličnany.
Dokonce ale i některé zdejší listnáče konvergují a vypadají, jako by šlo o jehličnaté stromy, například přesličkovník (Gymnostoma sumatranum). Jehličnany a přesličkovníky
jsou ale významně zastoupeny pouze v horním korunovém patře zdejšího pralesa. Pokud se na orangutana díváte zdola, vidíte především střední korunové patro listnatých
stromů, takže si stále připadáte jako v tropické džungli. Dokud se nepodíváte na zem
a neuvidíte, že jdete po opadaném jehličí.
Batang Toru je masiv sopečných tufů, které sem byly vyvržené při kataklyzmatickém
výbuchu supervulkánu Toba před 74 tisíci lety. Většinu zdejšího terénu tvoří velmi příkré,
nestabilní a těžko schůdné svahy, což je hlavní důvod toho, že se tu dodnes zachovalo
více než 1400 km2 primárního deštného pralesa. Na horských hřebenech Batang Toru
ve výšce přes 1000 m nad mořem roste zakrslý prales pokrytý mechem. Jak se přes
hory převalují mraky, zachycují z nich mechy vláhu, a tak se jim tu daří. Typické pro
zdejší les jsou dřeviny z čeledi vřesovcovitých. Nejsou to ale vřesy, brusnice a rojovníky
jako na severu. V tropických vřesovcovitých lesích patří k dominantním rostlinám rododendrony. Rostou tu jako keře na zemi nebo i jako epifity na větších stromech. K zdejším typickým rostlinám patří i masožravé láčkovky. Těch v Batang Toru roste několik
druhů, přičemž Nepenthes albomarginata je charakteristická právě pro vřesovcovité
lesy na hřebenech.

Tygr indický (Panthera tigris tigris)
Bengal Tiger
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Pokud z hřebenů sestupujeme dolů, les se velmi rychle mění. Protože svahy zadržují
dešťové mraky, je tu hodně vlhko. Místy voda rychle stéká horskými potoky, ale kde jsou
svahy mírné, tam se zadržuje a v ní se pak hromadí i organický odpad. Protože je tu ale
chladno, probíhá rozklad organického odpadu jen pomalu. Na takových místech pak
vznikají vrstvy rašeliny. Voda, která takovými rašeliništi protéká, je kyselá a zbarvená
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jako čaj. Je tu natolik kyselé a navíc chladné prostředí, že se tu nedaří komárům a pijavicím, což lidský výzkumník určitě ocení.
Ve výšce asi 800 metrů nad mořem se najednou skály propadají o několik desítek metrů níž, takže tu vzniká soustava působivých vodopádů. Les pod nimi už má charakter
opravdové džungle, i když botanickou skladbou je to stále ještě horský les. Ke zdejším
běžným rostlinám patří kapradiny včetně stromových kapradin jako je Cyathea, a také
orchideje, kterých tady rostou desítky druhů. Na rozdíl od nížinného pralesa není jejich
výskyt vázaný na koruny vysokých stromů. Díky mimořádně vysoké vlhkosti tu najdete
nejrůznější druhy orchidejí ve všech patrech pralesa, i ve výšce vašich očí. A spousta
z nich kvete, což je taky rozdíl oproti nížinným pralesům, kde z většiny orchidejí vidíte
jen nenápadné zelené listí.
Pokud sestoupíme ještě níže, do výšky 500 metrů nad mořem, blížíme už se pomalu
k nížinám. V této výšce roste podhorský dipterokarpový les. To už je vysokokmenný les
s majestátními stromy, k nejmohutnějším patří Shorea platyclados. Bohužel, dnes už ji
na mnoha místech nenajdete, protože už zde nejsme daleko od dolního okraje lesa,
od zemědělské krajiny. A tedy se i přibližujeme aktivitám místních domorodců, včetně
ilegální těžby stavebního dřeva.
Zpět ve výšce 900 m nad mořem stojí naše výzkumnická základna, Kemp Mayang. Je
to několik jednoduchých domků postavených z kulatiny, překližky a z pár prken, ale
překvapivě pohodlných a příjemných. A hlavně suchých, protože sucho v Batang Toru
oceníte ze všeho nejvíc! Má úloha v Batang Toru byla vést po několik měsíců tým domorodců z místního kmene Bataků, kteří jsou známí jako jeden z nejneovladatelnějších
kmenů v Indonésii. Batakové pracují jako asistenti výzkumu orangutanů v kempu Mayang. V rámci týmu docházelo k různým konfliktům, které jsem měl řešit, což se dařilo.
V tomto článku ale budu mluvit spíš o orangutanech.

Jak se studují orangutani
Sledovat orangutany není snadné, a pro horské lesy to platí dvojnásob. Populační
hustoty orangutanů v horských lesích byly nejspíš vždycky nízké a dnes jsou navíc ještě jejich počty zdecimované lovem. Při procházce v lese tedy většinou orangutana
nepotkáte. Co ale potkáváte, to jsou orangutaní hnízda. Orangutani si je staví nebo
alespoň upravují každý večer a někdy si postaví i jedno nebo víc menších hnízd k odpočinku během dne. Studenti, kteří musí včas dokončit svoje diplomové práce, se
často rozhodnou studovat hnízda spíš než samotné orangutany. Pokud se podíváte
na různé odborné články o orangutanech, tak zjistíte, že snad víc než polovina z nich
se týká právě výzkumu hnízd.
Najít v lese skutečného orangutana je mnohem těžší než najít jeho hnízdo. To se může
zdát překvapivé u tak velkého a nápadně zbarveného zvířete. Ve skutečnosti ale orangutan příliš nápadný není. Dokonce i červená barva jeho srsti je v pralese překvapivě
málo zřetelná, a to ze dvou důvodů. Za prvé se v přítmí červená barva ztrácí jako první,
nápadná je pouze na dobře osvětleném místě. A za druhé má cela řada pralesních
stromů zespod červené listy. Orangutan navíc dokáže v případě nebezpečí naprosto
znehybnět, takže neslyšíte žádný šramot a vidět ho může jen dobře trénované oko.
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Pokud se vám i přesto podaří orangutana objevit, neznamená to ještě, že budete
moct sledovat jeho přirozené chování. Orangutan, který se prozradí, většinou neprchá.
Naopak, začne vás zastrašovat. Dost často ke své smůle, protože pro lovce se střelnou
zbraní se tak stává velmi snadným cílem. Pro vás jako pozorovatele to znamená nejen
zmařenou snahu o pozorování, ale také určité riziko boule nebo i horšího úrazu. Orangutan, který vás zastrašuje, po vás začne házet větve nebo i celé ztrouchnivělé kmeny.
Z Bornea jsou známé i případy fyzického napadení, i když jde především o orangutany
z rehabilitačních stanic, kteří mají s lidmi zkušenost od malička a kteří dobře vědí, jak
slabý primát je člověk.
V Batang Toru jsou ale orangutani sledovaní už několik let, takže je mezi nimi i několik habituovaných jedinců. Habituovaný orangutan je takový, který už se s člověkem
setkal tolikrát a po tak dlouhou dobu, že přestává jeho přítomnosti věnovat pozornost
a věnuje se namísto toho svému každodennímu přirozenému chování. Takové orangutany můžete v lese doprovázet i několik dnů v kuse a pozorovat jejich normální chování většinou až do doby, kdy vás setřesou v některé z příliš nepřístupných částí pralesa.

Naši orangutani
Togos je jeden z našich habituovaných orangutaních samců. Náš kemp leží zhruba
v centru jeho domovského okrsku, takže ho potkáváme nejčastěji. Celý jeho domovský okrsek je ale příliš ohromný, než abychom vůbec dokázali jeho rozlohu odhadnout.
Náš akční radius kolem kempu je asi 16 km2 a domovský okrsek Togose ho daleko
přesahuje do všech čtyř světových stran. Půjde tedy o desítky čtverečních kilometrů,
které takový orangutan využívá.
Na fotografii Togose můžete vidět hlavní poznávací znaky sumaterských orangutanů
– plochý obličej porostlý bílými chloupky a dlouhý žlutý vous. Bornejští orangutaní samci mají obličej konkávní a lysý a vous krátký, řídký a červený. Ale neplatí to univerzálně.
Tak například jiného z našich vzrostlých samců, Gepora, poznáme snadno podle stejně konkávního profilu obličeje, jaký jinak známe u bornejských samců. A poznat, odkud pochází orangutaní samice, je ještě obtížnější. Jediný viditelný rozdíl je v barvě srsti,
která je u sumaterských samic světlejší. Zajímavé je, že i podle mitochondriální DNA
mají orangutani z Batang Toru blíž k bornejským orangutanům než k sumaterským.
Takže ještě bude potřeba přehodnotit, jestli je skutečně správné považovat bornejské
a sumaterské orangutany za dva různé druhy.
Ještě se ale vrátím k samcům. Dospělý samec orangutana je největší stromový savec
světa, i ve volné přírodě může vážit kolem 100 kilogramů. Ale neplatí to pro všechny
samce. Dospělý samec jménem Menek je o poznání menší než Beta a jiné dospělé
samice. Zdálky vypadá jako nějaký juvenilní výrostek. Teprve, když se na něj podíváte
zblízka, tak vidíte, že jde o dospělé zvíře. S touto tzv. neotenií (zachování juvenilních
znaků až to dospělosti) se setkáváme jak u sumaterských, tak i u bornejských orangutanů. Dnes už víme, že jsou takoví samci pohlavně dospělí, jsou schopní pářit samice
a plodit potomky. Existuje několik sociobiologických vysvětlení, proč by tomu tak mohlo být, nicméně pokud se podíváme na počet pozorovaných zvířat, na kterých jsou
všechny teorie postavené, tak asi bude nejlepší ještě s nějakým vysvětlováním počkat.
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Důležité je zmínit, že jde o dvě různé reprodukční strategie ve smyslu buď anebo. Řada
samců je totiž něco mezi. Například další z našich samců, Gombung, který je poměrně
malý a nemá vytvořené lícní kalosity (vazivové polštáře na tvářích) dospělého samce.
Zato má ale víc než plně vytvořený jiný sekundární pohlavní znak, a to je hrdelní vak.
Gombungův hrdelní vak je natolik velký, že ho na rozdíl od jiných samců ani nedokáže
úplně vypustit. Hrdelní vak je jedním ze znaků plně vzrostlých samců, kteří s jeho pomocí vydávají daleko slyšitelné zvuky. Nejde v pravém slova smyslu o teritoriální zvuky,
protože orangutani nejsou teritoriální zvířata. Nicméně každý mladý samec nebo říjná
samice podle takového zvuku pozná, jestli se má vydat v jeho směru nebo se naopak
klidit stranou. To je naprosto zásadní v místech jako je Batang Toru, kde žije jen jeden
orangutan na každé 4 km2.
Orangutan Ipang už je skutečný výrostek, teprve na prahu dospělosti. Je příkladem
toho, že některé orangutany můžete určit jako jedince snáz podle chování než podle
vzhledu. Pokud totiž uvidíte v Batang Toru orangutana, který několik minut sedí nehnutě
v téhle poloze s našpulenými pysky a vykulenýma očima a jakoby klimbá, je to zaručeně Ipang. Říkáme, že Ipang lelkuje. Žádný jiný orangutan v Batang Toru tohle nikdy
nedělá.
Ipangova matka se jmenuje Indah. V době, kdy jsem v Batang Toru byl, už žili Ipang
i Indah samostatně, ale občas se potkávali a Ipang pak matku den nebo dva následoval. Už se ale nezajímal o její prsní bradavky, spíš ho zajímala její genitální oblast.
Takže pokud je u orangutanů v zoologických zahradách prvním objektem sexuálního
zájmu mladého orangutana jeho matka, není to vlastně úplně nepřirozené chování.
Indah se před mým příjezdem do Batang Toru narodil další potomek, Iben. Bohužel, já
už jsem ho nezažil. Z neznámého důvodu uhynul, a následovalo pak něco, co známe
i u jiných primátů. Matka jeho mrtvolku nosila tak dlouho, než z ní zůstaly jen mumifikované nohy. Od té doby Indah přichází do říje, takže jsem měl možnost vidět i sexuální
interakce, ale zabřeznout se jí zatím nepodařilo. Sumaterští orangutani jsou nejpomaleji se rozmnožující savci vůbec. Samice rodí mláďata v intervalech 8, ale někdy až 11
let.

Jak žijí orangutani
Orangutani jsou mistři v zavěšování ve větvích. Mladí orangutani patří k nejtěžším savcům, kteří se na větvi dokážou zavěsit hlavou dolů. Tato schopnost je ovšem kompenzovaná tím, že jako jedni z mála primátů vůbec nedovedou skákat. Jejich zadní končetiny mají mimořádně silný úchop, ale jinak jsou krátké a slabé. Orangutan se s nimi
nedokáže odrazit. V podstatě je to, jako by měl orangutan namísto nohou čtyři ruce.
Pomoci nich se v korunách pohybuje tak trochu jako měňavka a hodně často k tomu
využívá vlastní váhu. Dokáže rozhoupat a ohnout strom tak, že překonává mezery mezi
stromy i bez skákání. Orangutan je schopen i bipední chůze, při které si ovšem pomáhá i rukama. Dokonce byla na základě pozorování orangutanů ve volné přírodě postulovaná hypotéza, že se naše lidská bipedie mohla vyvinout ještě v korunách stromů
před tím, než jsme sestoupili na zem.
Kolem orangutanů je vůbec hodně zajímavých evolučních hypotéz. Když se například podíváte na jeho chrup, nepřipomíná vůbec pralesního plodožravce. Má malé
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kolíkovité řezáky a mohutné stoličky se silnou sklovinou a nízkými hrbolky. Podle jedné
z hypotéz není orangutan původně pralesním tvorem, vyvinul se jako obyvatel savan,
kde se živil semeny a tuhou vegetaci. Na většině svého původního areálu byl ale
po příchodu moderních lidí vyzbrojených střelnými zbraněmi vyhuben a přežil pouze
v prostředí odlehlých deštných pralesů.
Nejoblíbenější potravou orangutanů jsou ovšem přesto plody. Některé z takových plodů, například pralesní mangostan neboli garcinie jsou i přes svou nakyslou chuť i pro
člověka docela chutným ovocem. Takových plodů je ale v pralese málo. Většina pralesních plodů by podle našich lidských standardů nespadala do kategorie ovoce,
ale spíš do kategorie zelenina. Takže spíš než jablky, hruškami a banány se orangutani v pralese živí něčím podobným jako jsou naše rajčata, papriky a okurky. Pokud
už v pralese nacházejí sladké dužnaté plody jako je například Syzigium, pak jsou to
většinou plody droboučké. Orangutani musí trávit dlouhé hodiny, než se jich najedí.
A opravdu, orangutan stráví příjmem potravy třeba i 80 % dne. To je zásadní si uvědomit, když chováme orangutany v zoologických zahradách. Pokud je krmíme jablky,
hruškami a banány, což mají rádi, hodně jim tím škodíme, protože jejich organismus
není na takovou vysoko kalorickou potravu adaptován.
Potrava orangutanů v horském lese v Batang Toru má ale některé další zvláštnosti, se
kterými se tolik nesetkáme u typických populací orangutanů v nížinách. Standardizované protokoly, které používáme pro záznam chování orangutanů, s tím ani nepočítají.
Podle nich se podíl plodů v potravě orangutanů podobá některým jiným lokalitám,
jenže pokud se podíváte na některé požerky, zjistíte, že orangutani v Batang Toru z plodu vyjídají jen semena. Být to v nížině, považoval bych požerky, které po sobě orangutani v Batang Toru zanechávají, za stopy po konzumaci potravy hulmana, protože právě hulmani a kahauové jsou specializovaní semenožraví primáti indonéského pralesa.
Naopak například fíkům, které tvoří základní potravní zdroj orangutanů v některých nížinných pralesích, se orangutani v Batang Toru vyhýbají. Není jasné proč, fíků v Batang
Toru máme několik druhů, ale oproti nížinám se zdají být dost vzácné. Zatím se zdá, že
v nížinách orangutani fíky jedí zkrátka proto, že jich je tam po celý rok velké množství,
a tak je mohou sbírat bez velké námahy. Ale nechutnají jim a za větší námahu jim
nestojí, a pokud jsou tedy fíky vzácné, orangutani si jich příliš nevšímají.
Pokud se orangutan dosytosti nají plodů, pokračuje vždy ještě druhým chodem, a tím
je vždy zelenina, konkrétně listová zelenina. Nejčastěji jde o epifitický pandanus z rodu
Freycinetia, což je jedna z hlavních potravních složek orangutanů v Batang Toru. Kombinací stravy z plodů a zelené potravy orangutani možná zabraňují překyselení žaludku, nadýmání a průjmu. Pojídání dužnatých růstových vrcholků orangutani zničí i velké
množství velkých stromových pandanů. V nížinách stejným způsobem vyhledávají růstové vrcholky palem. Bohužel včetně sazenic palmy olejné. Kvůli tomu jsou orangutani
v okolí palmových plantážích považováni za škůdce a některé palmařské společnosti
ještě donedávna za zabité orangutany vypisovaly odměny, což byl jeden z faktorů
zodpovědných za rychlé mizení těchto lidoopů.
Další oblíbenou zeleninou orangutanů je listí stromů. Orangutani mají listí rádi, jsou ale
v tomto směru hodně vybíraví a jedí listy jen z několika málo druhů stromu, které většinou rostou ve spodním patře pralesa. Listí je jeden z mála důvodů, který sumaterské
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orangutany přiměje slézt do výšky jen několika málo metrů nad zem. V jednom jediném pozorovaném případě dokonce i přímo na zem. To je pro sumaterské orangutany naprosto výjimečné, protože na rozdíl od bornejských orangutanů ti sumaterští
na zem prakticky nikdy neslézají.
Orangutani mají rádi i hmyz. Protože je však hmyz příliš malý, živi se orangutani v Batang Toru výhradně koloniálními nebo gregarinními druhy jako jsou mravenci, termiti
a některé housenky. Jedí je různým způsobem. Ze zduřelých oddenků epifitické kapradiny dovedou orangutani mravence vysát, zatímco třeba z liány rodu Dischidia je
jedí se vším všudy, včetně specializovaných listů, které rostlina vytváří jako útočiště pro
mravence a jejich hnízda.

V době nedostatku
Ne vždy mají orangutani k dispozici svou oblíbenou potravu. V takovém případě se
dávají na náhradní potravní zdroje, které sice nejsou jejich nejoblíbenějšími, zato jsou
ale v pralese v dostatku po celý rok. V nížinách je to třeba kůra stromů, přesněji řečeno
kambium, které může v obdobích nedostatku představovat hlavní potravu orangutanů. V Batang Toru ale orangutani jedí kůru jen tu a tam, jako by pro zpestření.
V Batang Toru se orangutani v době nedostatku orientují na jiné potravní zdroje –
na šišky. Právě ty je často přivádějí z nižších poloh nahoru do hor. V některých obdobích můžou orangutani trávit pojídáním šišek doslova celé dny, od rána do večera.
Jde o šišky damaroně (Agathis borneensis), stromu z čeledi blahočetovitých, známých
jako jehličnany jižní polokoule (ačkoli technicky vzato jsme stále ještě na severní polokouli, pár stupňů nad rovníkem). Samotná šiška je plná pryskyřice a s výjimkou středního vřetene nepoživatelná, obsahuje ale několik gramů drobných jedlých semen.
Orangutan nemá dost jemné prsty na to, aby semena z šišky vybíral. Má ale neobyčejně zručné pysky a jazyk. Vezme celou šišku do tlamy a vy už pak jen vidíte, jak mu
z pusy vypadávají jednotlivé šupiny bez semínek, jako ze stroje.
V horách Sumatry rostou i duby. Jejich žaludy jsou dalším klíčovým zdrojem potravy
horských orangutanů. Stejně jako v případě šišek můžou orangutani strávit celé hodiny
v korunách dubů, strkat si žaludy do tlamy a s pomocí pysků a jazyka velmi efektivně
oddělovat jadérka od slupek. To může být velmi náročná práce, zvláště v případě tropického dubu z rodu Lithocarpus. Ten má totiž nejen mimořádně tvrdou slupku žaludu,
ale navíc má i jadérko rozdělené podobně tvrdými septy na mnoho malých dílků.
Zpracovat jeden takový plod uvnitř tlamy může orangutanovi zabrat několik minut.

V období nadbytku
Ale zpět k jehličnanům. Ne všechny jehličnany totiž mají šišky. To můžete znát u našeho tisu, který má semena obalená zdužnatělou sladkou šupinou. Něco podobného
můžete vidět i u jehličnanů z čeledi podokarpovitých, třeba tady u rodu Dacrydium.
I tady totiž sedí jediné semínko na sladké zdužnatělé šupině, kterou mají orangutani
rádi. Problém je v tom, že je titěrně malá. Aby se orangutan najedl, musí sníst obrovské
množství těchto stopeček. Takovou možnost má jednou za několik let, kdy se úroda dakrydia mimořádně zdaří. V tu dobu se tu orangutani shromáždí ve vysokých počtech
a po celé dny se neživí skoro ničím jiným.
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V takových mimořádných dobách se ze samotářského orangutana stává sociální zvíře. Na jednom stromě se může sejít až několik dospělých orangutanů. Dokonce i vzrostlí samci v takových dobách projevují jistou míru tolerance. A můžeme pozorovat i sociální interakce jako je čištění srsti, které jinak u orangutanů vidíte jen ve dvojici matka
a malé mládě.
Jenže takové chvíle jsou výjimečné a po většinu času se orangutani v Batang Toru
pohybují v pralese sami. S tím zřejmě souvisí i některá specifika jejich chování, třeba
to, že u nich nikdy nebylo zaznamenáno používání nástrojů. Vlastně s jednou výjimkou, a to hned na začátku, kdy Batang Trou navštívil jeden velmi slavný primatolog.
Ten tu totiž našel plody stromu Neesia, ve kterých byly zastrkané klacíky. Plody neesie
jsou suché, obsahují sice jedlá semena, ale ta jsou pokrytá vrstvou dráždivých vláken.
Z jiné lokality na Sumatře je známo, že orangutani používají klacíky k tomu, aby tato
semena dostali z plodu ven. A tak i Batang Toru vešel ve známost jako jedna z lokalit,
kde se tento kulturní znak vyskytuje. Jenže uplynulo několik let pozorování orangutanů,
kteří si nikdy plodů neesie nevšímají. Několik stromů neesie je navíc zkontrolováno jednou do měsíce kvůli fenologickým pozorováním, ale plody se zastrkanými klacíky už
se pod nimi nikdy nenašly. Teprve vloni byli pozorováni dva orangutani, jak semena
neesie jedí, ale žádné nástroje. A tak to vypadá, že jeden z prvních vědeckých objevů
v Batang Toru byl nejspíš podvrh.

Orangutani a člověk
Při pozorování orangutanů občas narazíte i na zvláštní lidské stopy. Některé jsou spíš
pro zasmání. Podle pověstí jsou v Batang Toru ukryté poklady z dob partyzánského odboje. A tu a tam se někomu ve snu zjeví jeho předek a prozradí mu, kam svůj majetek
ukryl. Výsledkem jsou pak marné snahy o kopání pokladů.
Ale jiné stopy lidské činnosti, které v pralese potkáváme, jsou mnohem víc znepokojivé.
Tady totiž jde o skutečný poklad, o zlato. Těžba zlata je sice v rezervaci jako je Batang
Toru zakázaná. Jenže právě v tom je největší riziko, protože pokud australské a čínské
těžební společnosti v pralese objeví slibná ložiska, budou se pravděpodobně snažit
o změnu statusu lesa.
Prozatím ale řešíme spíš urgentnější problémy, a k největším z nich patří lov. Batakové
jsou náruživí lovci. Do lesa chodí se vzduchovkou, straží oka a donedávna v lese vykopávali i padací pasti. Používání padacích pastí ale zakázal venkovský koncil poté, co
se v jedné takové pasti zmrzačil jeden z vesničanů. V současné době se lovci nejvíc
zaměřují na lov kaloňů, kteří jsou považovaní za delikatesu. Ale pokud už jsou v lese
a mají s sebou zbraň, střílí po všem, co se namane. Orangutan se v jejich jazyce jmenuje Juhut Botar, což v překladu znamená bílé maso.
Jiným problémem v Batang Toru je ilegální těžba dřeva, kterou se v posledních letech sice podařilo omezit, ne ale zastavit. Stromy se ovšem kácejí nejen kvůli dřevu,
ale také aby uvolnili místo plantážím kaučukovníku a durianu. To nejenže orangutany
připravuje o životní prostředí, ale nejvíc orangutanů je zabito právě na durianových
plantážích, kde jsou považováni za škůdce, a to se stává vhodnou záminkou pro jejich zabití (a snězení). Proto byl založený pohotovostní ochranářský tým, který zasahuje
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v případě, že se ti uvědomělejší majitelé plantáží rozhodnou orangutana odehnat bez
toho, aniž by ho zabili.
Problémy, o kterých jsem mluvil, jsou spolu složitě provázané. Podrost lesa je vykácený
a osázený skořicovníkem. Není to ale za účelem pěstování a sklizně skořice. Majitel
plantáže doufá, že takto získá peníze od společnosti, která zde hledá zlato. Pokud
bude chtít zlato na tomto území těžit, bude totiž muset majitele odškodnit. Těžařské
společnosti jsou ale často rády. Pokud totiž domorodci les takto zničí, bude pro ně
snazší prosadit zrušení chráněného území a udělení licence na těžbu zlata.
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Ochrana orangutanů tedy obnáší nejen práci v terénu, ale i složité vyjednávaní s firmami, které mají zájem o těžbu zlata v Batang Toru, i s domorodými komunitami, které zde loví zvěř, zabíjejí orangutany na ovocných plantážích, kácí stromy a spekulují
s pozemky. O tuto činnost se stará organizace YEL (Yayasan Elosistem Lestari), na jejíž
pozvání jsem v Batang Toru působil i já. Zatím se jí to daří dobře. Nejzávažnější hrozby
jsou prozatím pod kontrolou a Batang Toru je tak v téhle chvíli jedním z povzbudivých
příkladů úspěšných ochranářských snah v Indonésii, tedy v zemi s nejrychlejším tempem odlesňování, k jakému dochází za celou historii lidstva.

Summary:
I got to meet orang-utans in the wild for the first time 12 years ago in Indonesia, or to be
more specific, in the Sungai Wain reserve in Balikpapan Bay on the island of Borneo.
The orang-utans of Sungai Wain live in lowland rainforest. Only recently have the wider
scientific public become aware of the fact that on another Indonesian island, Sumatra,
the presence of orang-utans is not limited to lowlands. A significant portion of Sumatran orang-utans inhabit mountain forests. Batang Toru is one such mountain rainforest.
The majority of orang-utans live at an elevation of around 900 metres. The highest trees
at this height are very often conifers, and even some local deciduous trees converge
and resemble conifers. However, the conifers there are really only a significant presence amongst the higher trees of the local rainforest. Watching orang-utans from below,
you see crowns of trees of medium height made up mostly of deciduous varieties, so
you still feel like you are in a jungle. Orang-utans do not always have access to their
favourite food. When there is a need for food in Batang Toru, the local orang-utans rely
on an unlikely resource – pollen cones. It is the search for such cones that often brings
them from lower elevations to the mountains. In some periods the orang-utans may
spend literally whole days eating cones, from dawn to dusk. These cones are yielded
by the Borneo kauri (Agathis borneensis), a tree from the Araucariaceae family, also
known as the conifers of the southern hemisphere. The cone itself is full of resin and
inedible, except for the central stem, which contains several grams of edible seeds. In
fact, even oaks grow in the mountains of Sumatra. Their acorns are another source of
food for the mountain orang-utans. As with the cones, orang-utans may spend hours
up in the crowns of such oak trees, pushing acorns into their mouths, separating seeds
from shells very efficiently with their lips and tongue. This may be a demanding job,
especially in the case of the tropical oak from the Lithocarpus family. Not only is the
acorn’s shell very hard, the seed itself is divided into many small parts with hard partitions. Processing one inside the mouth can take several minutes.
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Oblíbená zelenina orangutanů – růstové vrcholky stromových pandanů
The orang-utans’ favourite vegetable – the growing tips of the pandanaceae tree
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Přednášející Stanislav Lhota
Presentation by Stanislav Lhota

Orangutan na přesličkovníku Gumnostoma sumatranum,
který jen zdánlivě připomíná jehličnatý strom
Orang-utan on a specimen of Gumnostoma sumatranum, which looks like a conifer

34

Ukázka horské flóry Batang Toru, láčkovka Nepenthes albomarginata, charakteristická pro
vřesovcovité lesy na hřebenech hor
Example of mountain flora in Batang Toru - the pitcher plant Nepenthes albomarginata, typical
for Erica forests on mountain ridges

Ve výšce asi 800 metrů nad mořem má les charakter opravdové džungle,
i když botanickou skladbou je to stále ještě horský les
Forest at an elevation of 800 m has the character of a true jungle, even though
as far as its botanic composition is concerned it is still a montane forest
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Výzkumná stanice Kemp Mayang, odkud vyrážíme za orangutany
A research station in Kemp Mayang, the starting point for trips in search of orang-utans

Mohutný orangutaní samec, Togos
A giant orang-utan male, Togos

Tým výzkumných asistentů z kmene Bataků
A team of research assistants from the Batak tribe

Šišky damaroně – jeden z hlavních zdrojů potravy sumaterských orangutanů v době nedostatku
Borneo kauri cones – one of the main nutritional sources for Sumatran orang-utans
when there is a dearth of food
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NÁRTOUN FILIPÍNSKÝ – MÁ ŠANCI NA PŘEŽITÍ?
THE PHILIPPINE TARSIER – A CHANCE FOR SURVIVAL?

Milada Řeháková
(Přednáška pro členy ZK na setkání 17. října 2015 – A lecture for the Zoological Society
members held at their meeting of 17 October 2015)

Drobounké dužnaté stopečky semen jehličnatého stromu Dacrydium
jsou oblíbenou potravou orangutanů
Tiny fleshy stems of the seeds of the conifer Dacrydium – the favourite food of orang-utans

Stopy po hledání ložisek zlata představují závažný důvod k obavám o budoucnost
Traces of gold prospectors’ activities raise concerns for the future of Batang Toru
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Rok 2015 byl ve znamení dalšího úspěšného pokračování aktivit našeho ochranářského centra pro nártouny filipínské na ostrově Bohol. V roce 2014 se nám podařilo ve spolupráci s partnerským centrem Habitat Bohol dokončit chovnou voliéru pro nártouny.
Organizace Habitat Bohol zakoupila pro tyto účely 3 hektary velmi klidného prostředí
a na tomto pozemku jsme postavili voliéru o celkové rozloze 150 m2. Voliéra je osázená
místními rostlinami, což věrně imituje přirozené prostředí, ve kterém nártouni žijí. Nylonová síť zakrývající voliéru brání pohybu hmyzu ven a dovnitř voliéry, proto nártounům
musíme každý den poskytovat potravu. Nártouni jsou masožravci a jejich jídelníček
zahrnuje cvrčky, kobyly, cikády, brouky, kudlanky, vážky, ještěrky, gekony, moučné červy či myší holátka. Některé druhy chováme přímo v našem centru, jiné druhy nočního
hmyzu odchytáváme každý večer přímo na našem pozemku. V loňském roce se pracovalo na zvelebení habitatu vhodného právě pro hmyz a oproti předchozímu došlo
také ke zdvojnásobení množství krmného hmyzu chovaného v našem centru.
Voliéra má čtyři části, které mohou být propojené nebo oddělené, jak bude potřeba,
a do začátku plánujeme pořídit dva páry zvířat. Nártouny budeme mít z volné přírody,
a to ze dvou hlavních důvodů. Jednak pro založení životaschopné záložní populace
v lidské péči potřebujeme zvířata se známým a „čistým“ původem a jednak získat
zabavené nártouny na Filipínách vlastně není prakticky možné. Zvířata se moc nezabavují, protože nelegálnímu chovateli uhynou dříve, než se na to přijde, případně
uhynou záhy po zabavení. V loňském roce se nám podařilo sestavit první pár nártounů. Sameček Julius byl odchycen už v roce 2014 a v roce 2015 k němu přibyla samička
Nina. Oba dva nyní pobývají v menší voliéře postavené pro karanténní účely. Zde se
nám je podařilo úspěšně spojit a v říjnu jsme několikrát pozorovali páření. Nyní jsou
zvířata zase oddělena v sousedních voliérách. Uvidíme, zda se v brzké době budeme
moct dočkat také potomstva. Naše centrum by tak posloužilo nejen jako zdroj populace nártounů chovaných v lidské péči, což se v minulosti nepodařilo evropským ani
americkým zoo. Tam nártouni buď záhy zemřeli, nebo přežili, ale přesto nebyli schopni
odchovat potomstvo v druhé generaci. Náš chovný pár, později rozšířený o další zvířata, bude také cenným zdrojem informací o chování těchto unikátních tvorů, kteří
jsou ve volné přírodě velmi těžko pozorovatelní, jak ostatně známe z vlastní zkušenosti.
Budeme také moci předávat naše zkušenosti s chovem dalším institucím na Filipínách.
Naše chovné centrum je součástí komplexního programu ochrany nártounů filipínských, v rámci něhož se zaměřujeme také na osvětovou a vzdělávací činnost ve spolupráci s našimi partnery. Zaměřujeme se na školení místních pracovníků a mladých
ochranářů, pořádáme přednášky a školení pro místní žáky, studenty i učitele. V tomto směru byl náš terénní manažer Filip Wojciechowski, který má vzdělávací aktivity
na starosti, velmi aktivní. Speciálně vytvořených interaktivních vzdělávacích programů „Ambassadors of Tarsiers“ pro žáky 1.-3. stupně a pro žáky 4.-6. stupně se celkem
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účastnilo již více než 750 žáků místních základních škol na Boholu. Vznikl také vzdělávací program pro učitele základních škol „Philippine Biodiversity, Biogeography and
Conservation“, kterého se účastnili učitelé ze 6 škol na Boholu, a v neposlední řadě Filip
přednášel na univerzitě Bohol Island State University v Bilaru a na univerzitě v Poznani.
Součástí našeho programu je také rozvoj ekoturismu a přiblížení důležitosti přírodního
bohatství jak turistům, tak místním obyvatelům, kteří z takovýchto aktivit profitují finančně. Pořádáme Noční safari do sousedního národního parku Rajah Sikatuna Protected
Landscape, kde mohou návštěvníci pozorovat nejen nártouny, ale také letuchy filipínské, několik druhů dravců a sov, lelkouny, žáby, plazy i spoustu druhů tropických bezobratlých. Všichni tito obyvatelé rozehrávají unikátní symfonii zvuků nočního pralesa.
Na webu Zoo Ústí je ke zhlédnutí videoklip o projektu, který vznikl v roce 2015 a získal
první cenu v soutěži pořádané zoologickou společnosti ZGAP.
Více informací najdete na www.tarsiusproject.org.

Summary:
The author describes the activities of the Tarsius project, which is supported by Ústí Zoo
too, and provides recipients with fresh information on the protection of the Philippine
tarsier. A breeding aviary with an area of 150 m2, constructed in cooperation with the
partner centre of Habitat Bohol on a three-hectare plot of land, was completed in
2014. It has been populated with local plants, imitating the natural habitat of the tarsier.
Its diet includes various species of insect, lizards, geckos and baby mice. Some food
sources are bred directly in the centre, whereas other species of nocturnal insect are
caught every evening directly at the site. The aviary has four parts that can be either
interconnected or separated. The plan is to collect two breeding pairs from the wild.
The first pair was put together last year. The male, Julius, was caught in 2014 and in 2015
the female Nina joined him. They are both at present in a smaller aviary for quarantine
purposes. Having formed a couple, they were seen mating several times in October.

Přednášející Milada Řeháková
Presentation by Milada Řeháková

The centre’s activity is part of a comprehensive programme to protect Philippine tarsiers, including education and raising awareness. The staff at the centre focus on training local employees and young conservationists, and organise lectures and training
sessions for pupils, students and teachers. More than 750 pupils from schools on Bohol
have taken part in tailor-made, interactive education programmes, entitled “Ambassadors of Tarsiers” for grades 1 to 3 and grades 4 to 6. Another educational programme
has been created for teachers at 6 primary schools on Bohol under the name of “Philippine’s Biodiversity, Biogeography and Conservation” and, last but not least, lectures
have been given at Bohol Island State University in Bilar and at Poznan University.
The programme also incorporates activities such as developing ecotourism and raising awareness of the importance of biodiversity amongst tourists and locals, e.g. by
organising night safaris.

Adresa autora:
RNDr. Milada Řeháková, Ph.D., Tarsius, o.s., Na Pěšině 267, 405 05 Děčín IX.
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Výzkumná pracovnice RNDr. Milada Řeháková s nártounem filipínským
Researcher RNDr. Milada Řeháková and a Philippine tarsier
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MADAGASKAR – OD SEVERU K JIHOZÁPADU
MADAGASCAR – FROM THE NORTH TO THE SOUTH-WEST

Ilona Pšenková
(Přednáška pro členy ZK na setkání 12. prosince 2015 – A lecture for the Zoological
Society member sheld at their meeting of 12 December 2015)
Madagaskar, ostrov a stejnojmenný stát, ležící v Indickém oceánu u jihovýchodního
pobřeží afrického kontinentu, je nejen jedním z největších ostrovů světa, ale díky dlouhodobé izolaci ostrova od ostatních pevninských bloků domovem mnoha unikátních
endemických druhů rostlin a živočichů. Bohužel i krása tohoto ostrova je pomíjivá, původní pralesy dnes tvoří už jen izolované ostrůvky chráněných území, které však jen
velmi těžko odolávají dalšímu ničení a drancování přírody. Přestože byl Madagaskar
mezi prvními zeměmi světa, které začaly zřizovat systém chráněných území, je současná situace na Madagaskaru tristní. Po osídlení člověkem se krajina rychle mění, území
národních parků se stále zmenšují a stávají se více fragmentovanými. Tropické deštné
lesy a původní opadavé lesy byly již téměř zničeny. Ohroženi jsou tak zejména lemuři,
vlajkové druhy endemických poloopic tohoto ostrova.
Nová voliéra pro nártouny filipínské
New aviary for Philippine tarsiers

Cestami i necestami madagaskarského vnitrozemí i pobřeží nás provázel místní řidič
Tony, který nás velmi ochotně seznamoval s místními kulturami i zvyky. Při cestování
po Madagaskaru a plánování návštěvy zajímavých míst je potřeba počítat s faktem,
že silniční síť zde de facto neexistuje. Místní komunikace jsou v dezolátním stavu a naprostá většina cest není pokryta asfaltem. Jakékoliv přesuny na jednotlivé lokality jsou
tudíž časově náročné. Jediná silnice pokrytá asfaltem spojuje hlavní město Antananarivo a Toulear. Na cestách můžete potkat doslova cokoliv… přetížené minibusy, zebu
povozy a různá jiná slovy těžko popsatelná „přibližovadla“.
Původní obyvatelstvo Madagaskaru tvoří asi dvacítka etnických skupin, které si dodnes zachovávají svoje tradice a zvyky. Při naší téměř měsíční výpravě jsme navštívili
několik národních parků a různých biotopů, od trnitých buší, travnatých savan, mangrovů po tropické deštné lesy, kde jsme pátrali právě po tzv. „živoucích fosiliích Madagaskaru“ – lemurech. Stručný výpis nejzajímavějších navštívených lokalit uvádím níže.

Anjozorobe
Tato chráněná rezervace s primárním pralesem byla založena roce 2005 a její rozloha
činí 53 tis. hektarů. Na tomto území můžete narazit na 11 druhů lemurů, více jak 80 druhů ptáků, mnoho endemických obojživelníků a plazů a více jak 75 druhů orchidejí.
Největšími druhy lemurů této oblasti jsou sifaka diadémová (Propithecus diadema)
a indri (Indri indri). I tento křehký ekosystém je ovšem ohrožen vypalováním lesa a zakládáním políček místními obyvateli, kteří těsně sousedí s tímto územím.

Andasibe, Analamazaotra Special Reserve:
Účastníci speciálně vytvořeného interaktivního vzdělávacího programu
dostávají na závěr certifikát
Participants in the programme receive certificates at the end
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Jedním z turisticky nejnavštěvovanějších míst je rezervace Analamazaotra, jež vznikla
roku 1990. Na rozloze téměř 810 ha se nachází většinou sekundární prales. Největším
a nejatraktivnějším druhem lemurů je zde indri (Indri indri). Tento druh je možno vcelku
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bez problému pozorovat, a to zejména díky faktu, že zde byly habituovány dvě skupiny
těchto lemurů. Celkem bylo v této rezervaci popsáno 11 druhů lemurů (Microcebus
lehilahytsara, Lepilemur mustelinus, Eulemur fulvus, Hapalemur griseus, Avahi laniger,
Propithecus diadema, Varecia variegata, Daubentonia madagascarensis atd.). Pouhých pár kilometrů od Analamazaotry se nachází rezervace Mantadia se zachovalým
primárním pralesem. Tato unikátní oblast je domovem celé řady endemických druhů
ptáků, obojživelníků a plazů. Madagaskar, potažmo tato rezervace, jsou domovem
obrovského množství chameleonů, největším druhem je chameleon Parsonův (Calumma parsonii), samci dorůstají až 70 cm. Nejmenšími zástupci jsou naopak brokésie
(Brookesia sp.). Nejmenší popsaný chameleon na světě Brookesia micra, dosahuje
v dospělosti „až“ 29 mm.

Národní park Ranomafana
Tento národní park ležící na jihovýchodním pobřeží Madagaskaru dostal své jméno
„horká voda“ díky horkým pramenům nacházejících se v této oblasti. Pro tento národní park je typický primární deštný prales, kde je možné pozorovat 12 druhů lemurů
(4 druhy denních druhů, 3 druhy bambusových lemurů a 5 nočních druhů), mimo
jiné i více jak 100 druhů ptáků (z toho je 36 druhů endemických). Nám se podařilo
při pár denních toulkách tímto parkem narazit na lemury zlaté (Hapalemur aureus),
lemury šedé (Hapalemur griseus), lemury širokonosé (Prolemur simus), lemury červenobřiché (Eulemur rubriventer) a konečně na sifaky Milne-Edwardsovy (Propithecus
edwardsi).

Anja
Tato velmi zajímavá 8 ha velká komunitní rezervace, jež je spravována přímo vesnicí,
se nachází cca 13 km od města Ambalavao. Místní lidé mají z ochrany přírody a lemurů přímý prospěch v podobě stálé práce a přijmu peněz. Je zde mnoho impresivních
skal, které je třeba při prohlídce zdolat. Pohled z vrcholu nabízí úžasný pohled do krajiny. Žije zde více jak 300 lemurů kata (Lemur catta).

Isalo
Tento NP ležící ve vnitrozemí Madagaskaru, je součástí skalního masivu Isalo. Bizarní
pískovcové pohoří vystupující z travnaté planiny Horombe je plné krásných kaňonů
a ne nadarmo se mu říká „madagaskarské Colorado“. Toulat se můžete písečnou
aridní oblastí, hlubokými kaňony a palmovými oázami. Tato oblast, v níž žije kmen Bara,
který dodnes pohřbívá své zemřelé do hrobek ve zdejších skalách, je plná unikátních
endemických druhů rostlin (Pachypodia, aloe atd.), plazů, ptáků a savců. Z lemurů zde
můžete spatřit hlavně sifaky malé (Propithecus verreauxi), lemury kata (Lemur catta),
lemury hnědé (Eulemur fulvus) a rudočelé (Eulemur rufus).

Zombitse-Vohibasia
Tento národní park se nachází na cestě z Isala do Toliary. Jeho velikost je něco málo
přes 36 ha a je naprosto izolovaný od okolí. Vlhký opadavý les působí dojmem ostrova
uprostřed měsíční krajiny. Přesto je však ideálním místem pro pozorování mnoha druhů endemických ptáků, např. bulbul Ecappertův (Phyllastrephus apperti), lejskovec
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madagaskarský (Tersiphone mutata), mandelík skořicový (Eurystomus glaucurus). Z lemurů můžete narazit na lemury rudočelé (Eulemur rufus), sifaky malé (Propithecus verreauxi), Lepilemur hubbardorum, lemury kata (Lemur catta) a několik dalších druhů
nočních lemurů.

Renialaforest
Pro tuto oblast, kde se nachází zhruba 60 ha suchého trnitého buše, je charakteristické
obrovské množství starých baobabů (Adansonia rubrostipa), pryšců, akácií a mnoho
dalších druhů endemické flóry. Je to unikátní ekosystém sukulentní vegetace, z nichž
více jak 90% roste pouze na tomto místě. Vesnice zde provozuje záchranou stanici
dvou druhů želv, a to želvy paprsčité (Geochelone radiata) a pavoučí (Pyxis arachnoides). Odchované jedince vypouští zpět do přírody. Kousek od Renialy leží Ifaty a rybářské vesničky, kde můžete nerušeně odpočívat a užívat teplé a průzračné vody
Mosambiku. Je to ideální oblast pro šnorchlování, potápění a pozorování velryb. Místní
obyvatelstvo, jež se stále živí rybolovem, je velmi přátelské. Stejně jak je rozdílná vegetace na východě a západě Madagaskaru, stejně rozdílní jsou i místní obyvatelé.
Na východě převládají rysy asijské, na západě naopak přechází do podoby africké.
Při našem putování jsme navštívili cestou ze severu na jihozápad ostrova mnoho rezervací a národních parků, mnoho vesnic, hlavní město Antananarivo a jeho zoologickou zahradu Tsimbazaza, lemuří park, přístavní město Toulear, rybářské vesničky
na pobřeží Mosambiku a mnoho dalšího. Viděli jsme měnící se ráz krajiny od tropických lesů severovýchodu až po aridní oblasti a trnité buše jihozápadu. Poznali jsme
mnoho zajímavých kultur, lidí a zvyků. V každém z nás tato země zanechala hlubokou
nesmazatelnou stopu. Nezbývá než doufat, že si tato unikátní země dokáže uchránit
své přírodní bohatství a země lemurů, chameleonů a baobabů zůstane zachována
i pro další generace.

Summary:
On the 12th December 2015, the premises of Heinrich Lumpe Zoo School in Ústí nad
Labem hosted a lecture for the members of the Zoological Club. The objective was
not only to highlight the fauna and flora of Madagascar and its national parks, but
also to show a cheap and interesting way of travelling with no assistance from travel
agencies.
On her journey from the north to the south-west of the island, the author, along with
her friends, visited numerous reserves and national parks, many villages, the capital of
Antananarivo and its zoo Tsimbazaza, the lemur park, the port town of Toulear, fishing
villages on the Mozambique shore and several other sites. They could watch as the
character of the landscape changed from tropical forests in the north-east to arid
areas and the spiky bushland of the south-west. They came across many interesting
cultures, people and habits. This country left an indelible imprint on the minds of all the
travellers. One has to hope that this unique island will manage to protect its natural
riches, and the land of lemurs, chameleons and baobabs will be conserved for future
generations.
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Sites visited:

a breeding station for two species of tortoise, namely the radiated tortoise (Geochelone radiata) and the spider tortoise (Pyxis arachnoides). The offspring from the station
are released into the wild.

Anjozorobe
This protected reserve with a primary forest was established in 2005. Its area comprises
53 thousand hectares and it boasts 11 species of lemur, more than 80 bird species,
dozens of endemic amphibians and reptiles, and more than 75 varieties of orchid. The
largest species of lemur in this territory are the diademed sifaka (Propithecus diadema)
and the indri (Indri indri).

Adresa autora:
Ilona Pšenková, Zoo Ústí nad Labem, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Andasibe, Analamazaotra Special Reserve
This is one of the places most popular amongst tourists. Established in 1990, it covers an
area of almost 810 ha, mostly secondary forest. The largest and most attractive species
of lemur is the indri (Indri indri) – monitoring can be carried out as two groups of these
lemurs have been transported to the site. All told, 11 species of lemur have been identified in this reserve. Not far away there is another reserve, Mantadia, with a conserved
primary rainforest. It is home to several endemic bird, amphibian and reptilian species,
plus numerous chameleons.

Ranomafana National Park
The local name “hot water” comes from the hot springs located in this territory. It contains typical primary rainforest, 12 species of lemur and more than 100 bird species
(36 of which are endemic).

Anja
A community reserve encompassing an area of 8 ha, it is managed by a village.
The local people directly benefit from protecting the habitat and lemurs as it provides
them with jobs and income.

Přednášející Ilona Pšenková
Presentation by Ilona Pšenková

Isalo
This national park is part of the Isalo massif. The bizarre mountain range rises up from
the Horombe grass plateau littered with canyons, hence its name of “Madagascar
Colorado”. It is home to the Bara tribe, who still bury their dead in tombs in the local
rocky mountains to this day.

Zombitse-Vohibasia
This site is completely isolated from its surroundings and covers little more than 36 ha.
The humid deciduous forest gives the impression of an island in the middle of a lunar
landscape. Still, this is an ideal spot to monitor endemic species of bird and several
species of lemur.

Renialaforest
This place is characterised by large amounts of old baobabs (Adansonia rubrostipa),
milkweed, acacia trees and many other species of endemic flora. It encompasses an
area of about 60 ha of dry spiky bushland, and boasts a unique ecosystem of succulent vegetation, of which more than 90% grow in this location. The local village runs
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V těsné blízkosti rezervace Anjozorobe vznikají četná políčka s rýží a jinými plodinami
Many fields of rice and other crops have begun to grow in the vicinity of the Anjozorobe reserve
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Původní lesní porosty jsou devastovány závratnou rychlostí
Original forest cover is being devastated at a terrifying rate

Ikonický brouk Madagaskaru – žirafí brouk ((Trachelophorus giraffa)
The iconic beetle of Madagascar – the giraffe weevil (Trachelophorus giraffa)

Lemur indri (Indri indri)
The indri (Indri indri)

Řeka při vstupu do NP Ranomafana
A river at the entrance to the Ranomafana National Park
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Impresivní výhled na rezervaci Anja
Impressive view of the Anja reserve

Pověstné a turisticky vyhledávané „okno do Isala“
The renowned “window into Isala” is very popular with tourists

Díky habituaci mají návštěvníci lemury kata jako na dlani (Lemur catta)
Thanks to habituation, visitors can come into very close contact with the ring-tailed lemur
(Lemur catta)

Mandelík skořicový (Eurystomus glaucurus)
The cinnamon roller (Eurystomus glaucurus)
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KOLIHA TENKOZOBÁ (Numenius tenuirostris):
FRIČŮV NÁLEZ NA BALKÁNĚ
SLENDER-BILLED CURLEW (Numenius tenuirostris): FRIČ´S FIND ON TO BALKAN

Jiří J. Hudeček
Úvod
Koliha tenkozobá (Numenius tenuirostris) hnízdila na jihozápadní Sibiři a v severním Kazachstánu, zimovala v severozápadní Africe, Íranu a Perském zálivu (Messange & Taylor 2005). Je ohroženým a téměř vymřelým druhem avifauny v Evropě (Gretton 1991,
Donald et al. 2013, Gallo et al. 2001). Z tohoto hlediska je důležité znát každý historický
údaj o jejím výskytu (srovnej Crockford 2009, Corso et al. 2015). Pro země Evropské unie
chybí současná data o výskytu (Papazoglou et al. 2004). Předložený text je doplňujícím
sdělením k nálezu A. Friče na Balkáně v roce 1856.

Fričův nález
Antonín Frič (1832-1913), významný český zoolog a paleontolog, kustod Českého
musea a profesor Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (Frič 1902, Vávra 1914, Janko
2013, Pařízková 2013) cestoval na jaře 1852 do tehdejších jižních Uher a Banátu (Fritsch
1854) a na jaře 1856 do Chorvatska, Dalmácie a Černé Hory (Frič 1858, Štěpánek 1975,
Mlíkovský 2012a). Fričův podíl na výzkumu Kotoru a Černé Hory zmiňuje Brusina (1891).
Dne 7. 4. 1856 koupil v Kotoru (Cattaro, koordináty 42 25 40 / 18 46 07), tehdy v Dalmácii,
na ulici od jednoho Černohorce 3 ex. kolihy tenkozobé, Numenius tenuirostris (Fritsch
1854: 414, 1870: 378, 1900, obr.1). V cestě do Černé Hory pokračoval 10. 4. Nikde neuvedl, kde kolihy uložil. Lze tedy předpokládat, že v Českém museu, kde působil (viz Štěpánek 1975). A. Frič jako uznáváná evropská autorita v ornitologii (srovnej Reichenow
& Schalow 1878, Sclater 1914, Gebhardt 2006) kolihu tenkozobou definuje popisem
ve svém díle o ptácích Evropy (Fritsch 1870: 377-378) a barevným vyobrazením (Fritsch
1871: Taf. 40, Fig. 1). Kotor ležel v čase Fričovy cesty v Kotorském kraji v jižní Dalmácii, nikoliv v Černé Hoře (viz Jireček 1899). Výskyt druhu v oblasti Balkánu souhrnně
zpracovali Matvejev & Vasič (1973), Nankinov (1991) a jiní autoři (Corso et al. 2015,
Schneider-Jacoby 2008, pro Slovinsko druh odstraněn, Hanžel & Šere 2012). V Řecku je
známo v letech 1857 až 1988 80 nálezů (Gautner & Handrinos 1990). Pro oblast Dalmácie (dnes Chorvatsko) ji uvedli von Pelzeln (1871) a Kralj & Tutiš (1996). Pro Černou Horu
Führer (1895), Reiser & Führer (1896) a Saveljič & Jovičevič (2015).

Trnitý buš s baobaby
Spiky bushland with baobabs
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Při soupisu kolih tenkozobých v muzeích v Česku jsme měli k dispozici zdroje: dopis
J. Hory a opis zesnulého F. Hanáka v Národním muzeu v Praze (Hudeček et al. 2002).
Podle J. Hory (in litt.) jediný, starý a nedatovaný preparát (inv. č. 3417, = P6V-3417), údajně pocházel z Dalmácie a ve sbírkách byl již v r. 1866 (obr. 2, podle opisu F. Hanáka
s lokalitou „Cattaro“). O jiných kusech se nám nezmínil. Štěpánek (1975: 37, 44) popisuje první Fričovu cestu do Banátu a Srbska v r. 1852, druhou a větší do Chorvatska,
Dalmácie a Černé Hory v r. 1856. Kolektivní text (Hudeček et al. 2002) neřeší historii
Fričových výprav, kus nedatován a F. Hanák ze Štěpánkova výkladu o „sběru ptačích
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kožek“ zřejmě usoudil, že mohlo jít o první cestu. Mlíkovský (2004, 2012b) kus přeurčil
jako kolihu malou, Numenius phaeopus.

Souhrn:
A. Frič koupil 7. 4. 1856 na ulici v Kotoru (Cattaro, Dalmácie, dnes Černá Hora) 3 ex.
kolihy tenkozobé (Numenius tenuirostris). Kde je uložil, neuvedl, dá se předpokládat,
že v Českém museu v Praze. Podle J. Hory (in litt.) jediný kus tohoto druhu, o jiných se
nezmiňuje, nedatovaný, zapsaný v r. 1866 s inv. č. 3417 (= P6V-3417, s lokalitou „Cattaro“
podle F. Hanáka) ale přeurčil Mlíkovský (2004, 2012b) jako kolihu malou (Numenius
phaeopus). Autor tohoto textu kus neviděl. A. Frič v r. 1852 v Dalmácii skutečně nebyl.
Kotor v době Fričovy cesty ale ležel v Dalmácii, nikoliv v Černé Hoře.

Summary:
A. Frič, importand Czech zoologist and paleontologist, eminent European ornithologist,
one day 7.4.1856 aquire on street in Kotor (Cattaro) from Montenegrin three specimen
of Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris). Nowhere unlisted, where be put (Fig.
1). Single specimen, undated, No. P6V-3417, in National Museum in Prague, determination as Slender-billed Curlew (Hora in Hudeček et al. 2002, Fig. 2, about others not informed, individual author not seen), with label´s „Cattaro, Dalmatia“, listed in 1866, determine Mlíkovský (2004, 2012) as Whimbrel (Numenius phaeopus). Hanák (in collective
work, Hudeček et al. 2002) decide to Štěpánek ´s interpretation about „collection birds
skin“, to first Frič ´s private excursion in 1852. A. Frič in to Dalmatia really not travel. Kotor,
coastal town, however at that time in 19 th century in Dalmatia, not in Montenegro.
Key-words: Slender-billed Curlew, occurrence, Balkan, Montenegro, A. Frič, historical
ornithology
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Text o nálezu kolihy tenkozobé (Numenius tenuirostris) v Kotoru (Fritsch 1870)
Text by find of the Slender billed Curlew (Numenius tenuirostris) in Kotor (Fritsch 1870)
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AUTORSKÁ ZOOLOGICKÁ BIBLIOGRAFIE
OKRESU LOUNY 2011 – 2015
(Mammalia, Aves, Reptilia, Amphibia, Osteichthyes)
ZOOLOGICAL BIBLIOGRAPHY OF AUTHORS OF THE LOUNY DISTRICT IN 2011-2015
(Mammalia, Aves, Reptilia, Amphibia, Osteichthyes)

Herbert Tichý
Do roku 2010 je zoologická literatura týkající se okresu Louny uvedena v pracích Tichý
2000, 2002, 2012 a 2013. Celkem je zde uvedeno 1528 citací týkajících se savců (Mammalia), ptáků (Aves) a ryb (Osteichthyes), jak vlastních, tak i dalších autorů. Předkládaný autorský příspěvek tento počet rozšiřuje o dalších 86 citací, a to i z dalších odvětví
zoologie (Reptilia, Amphibia).

Použité zkratky:
FBS
SH
PZ
ČH

Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí nad Labem
Svobodný hlas, Louny
Perucký zpravodaj, Peruc
Černčický hlasatel, Černčice

Savci – Mammalia
Rok 2011:
Sledujte uhynulé netopýry SH 16.3.
Kolonie syslů na Rané je v Evropě unikátní SH 16.5.
Jezevec lesní – konkurent houbařů SH ?
Rok 2012:
Kunám chutná izolace v autech i v Lounech SH 28.1.
Návrat křečka polního ČH 3:12
Netopýři žijí v budkách PZ 4:23
Rok 2013:
Netopýr velký na Peruci a v jejím okolí PZ 1:19
Netopýr severní v Podbořanském Rohozci SH 14.8.

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM SE TĚŠÍ
NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Kolonie netopýrů rezavých v montážní hale SH 11.9.
Rok 2014:
Pozor na rorýse a netopýry při zateplování domů SH 21.5.
Psík mývalovitý v okolí Černčic ČH 1:14 – 15
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Rok 2015:

Hnízdění čápů bílých (Ciconia ciconia) v Lenešicích u Loun FBS 36:83

Ondatra pižmová je u nás 110 let ČH 2:10 – 11

Kormorán velký už nebude chráněný SH 12.8.

Imigrace bělozubek (Crocidura) do rodinného domku FBS 39:53 – 54

Evropský festival ptactva probíhá i na Lounsku SH 3.10

Ptáci – Aves
Rok 2011:
Vzácný rákosník pokřovní hnízdí (?) na Lounsku SH 26.1.
Kéž bys sedláčku chcíp přeje si strnad obecný SH 2.3.
Blšanský čáp Evžen je ornitologickou senzací SH 16.3.
Dudek chocholatý u Černčic ČH 1:24
Dočkáme se ještě hnízdění čápů? SH 13.4.
Bude Lenešický rybník chráněným územím? SH 1.6.
Tajemný chřástal u Černčic ČH 2:28
Sova pálená u Černčic ČH 3:22 – 23
Čáp černý u Kozel zastižen ve Španělsku SH 12.10.
Neobvyklé hnízdění některých ptačích druhů FBS 35:69 – 70
Zimování skřivanů polních (Alauda arvensis) v blízkém okolí Loun FBS 35:41
Čápi vyvedli dvě mláďata a pan Belan mě vyvedl z omylu SH 27.10.
Na hřbitově jsou ptáci v klidu SH 16.11.
Škodí kormoráni lososům? SH 8.12.
Ideální milovník: dlouho jako kanec, často jako vrabec SH 21.12.
Rok 2012:
Posypová sůl škodí zpěvným ptákům SH 1.2.
Vzácní ptáci okresu Louny v minulosti a v současnosti SH 15.2.
Vzácní ptáci okresu Louny v minulosti a v současnosti II. SH 22.2.
Vzácní ptáci okresu Louny v minulosti a v současnosti III. SH 29.2.
Vzácní ptáci okresu Louny v minulosti a v současnosti IV. SH 14.3.
Vzácní ptáci okresu Louny v minulosti a v současnosti V. SH 28.3.
Vzácní ptáci okresu Louny v minulosti a v současnosti VI. SH 4.4.

Čápi v Lenešicích mají novou hnízdní podložku SH 21.11.
Zimování tažných druhů ptáků u Černčic ČH 4:14
Pozorování motáka stepního (Circus macruros) FBS 37:67 – 68
Rok 2013:
Sýček v ohrožení SH 2.1.
První hnízdění pustovek SH 9.1.
Začarovaný kruh s kormoránem SH 23.1.
Sokol se vrací ČH 1:15 – 16
Čápi v Lenešicích mají týdenní zpoždění SH 1.5.
Vítání ptačího zpěvu se koná v Košticích SH 1.5.
Sledujte přílety ptáků SH 1.5.
Pět peněz se ozývá i v Černčicích ČH 2:11 – 12
Ornitologové prosí o pomoc SH 6.11.
Neobvyklý způsob lovu u sokola stěhovavého FBS 38:69
Polygamie u vlaštovky obecné FBS 38:71 – 72
Přílety některých tažných druhů ptáků do okolí Loun v letech 1970 – 3013 FBS 38:73 – 75
Rok 2014:
Budou i na Peruci hnízdit čápi? PZ 1:41
Ornitologové by si přáli spolupráci SH 9.4.
Probíhá evropské sčítání ptactva SH 27.5.
65 let hrdličky zahradní u Černčic 2:8 – 9
Lejsek bělokrký je černobílý parádník PZ 2:47
Husice nilská na hnízdě lenešických čápů SH 12.8.
Čáp černý lovil u Černčic ČH 2:13 – 14
Vánoční stromek pro ptáky PZ 4:32

Vzácní ptáci okresu Louny v minulosti a v současnosti VII. SH 14.4.

Rok 2015:

Vzácní ptáci okresu Louny v minulosti a v současnosti VIII. SH 25.4.

Každý může pomoci SH 4.2.

Vzácní ptáci okresu Louny v minulosti a v současnosti IX. SH 13.6.

Ptákem roku je potápka černokrká SH 1.2.

Přilétli stěhovaví ptáci SH 4.4.

Ptáci pomáhají lidem se škodlivým hmyzem PZ 1:54 – 55

Přilétají jarní zvěstovatelé jara ČH 1:24

Každý může pomoci PZ 1:55 – 56

Čápi se vrátili SH 18.4.

Ptačí akrobat – brhlík lesní PZ 1:47

Budníčci nehnízdí v budkách PZ 2:32 – 33

Mlynařík dlouhoocasý hnízdí i u Peruce PZ 3:64
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Neobvyklá ptačí hejna v zimě u Černčic ČH 4:18 – 19

Literatura:

Předběžný průzkum ptactva Písečného vrchu u Břvan LN/MO FBS 39:47 – 52

Tichý H. 2000: Ornitologická bibliografie Lounska do r. 2000. Zprávy a studie, 23:55 –
103, Teplice.

Jediná „Bažantí“ Státní přírodní rezervace byla na okrese Louny FBS 29:55 – 56
Tři ornitologické zajímavosti z Lounska FBS 39:57 – 58

Obojživelníci – Amphibia
Rok 2011:
Čolek horský byl zjištěn u Peruce PZ 1:28
Rok 2015:
Ropucha zelená ČH 1:12

Tichý H. 2002: Ichtyologická bibliografie Lounska do r. 2001. Fauna Bohemiae
Septentrionalis 27:175 – 178, Ústí nad Labem.
Tichý H. 2012: Ornitologická literatura okresu Louny. Část 2. Fauna Bohemiae
Septentrionalis, 37:69 – 86, Ústí nad Labem.
Tichý H. 2013: Mammaliologická bibliografie Lounska do r. 2010. Fauna Bohemiae
Septentrionalis, 38:53 – 68, Ústí nad Labem.

Adresa autora:
Herbert Tichý, Obora 64, 440 01 Louny

Plazi – Reptilia
Rok 2012:
Bude želva ozdobná nový druh naší přírody? ČH 4:12 – 13
Užovka podplamatá ČH 3:7

Ryby – Osteichthyes
Rok 2011:
Škodí kormoráni lososům? SH 8.12.
Rok 2012:
Žije v rybníku ve Strádonicích kaviárový jeseter? PZ 1:29 – 30
Členové ryby nejdříve chovali, dvacet let nechytali, ale jenom je množili a chránili SH
21.11.
Rok 2013:
Obří hrouzek na Ohři ČH 1:9

Souhrn:
V předkládaném příspěvku je uvedeno celkem 86 citací literatury z let 2011 – 2015, které se týkají některého z odvětví zoologie (Mammalia, Aves, Reptilia, Amphibia, Osteichthyes). Převážná část těchto příspěvků byla zveřejněna v regionálním tisku (viz zkratky).

Summary:
The paper gives 86 quotations from the years 2011-2015, which pertain to certain branches of zoology (Mammalia, Aves, Reptilia, Amphibia, Osteichthyes). The prevailing
part of this was published in regional periodicals (see abbreviations).
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CIZOKRAJNÍ PTÁCI VE VOLNÉ PŘÍRODĚ LOUNSKA
EXOTIC BIRDS FOUND IN THE WILD IN THE LOUNY DISTRICT

Herbert Tichý
Občas se ve volné přírodě můžeme setkat i s druhy ptáků, kteří unikli ze zoologických
zahrad, mysliveckých zařízení nebo ze soukromých chovů. Protože se většinou jedná
o cizokrajné druhy, budí vždy pozornost, a to i v případě druhů zastižených po roce
1975 na okrese Louny.
Andulka vlnkovaná – Melopsittacus undulatus
Na okraji Černčic u Loun jsem pozoroval vždy 1 ex v r. 1972 a 2005 a v r. 2006 jsem jeden
krotký exemplář odchytil u drůbežárny v Černčicích.
Husa labutí – Anser cygnoides
Na zimovišti na Ohři v Žatci jsme spolu s dcerou pozorovali 1 ex 22. 2. 2008 a dalšího
jedince zde zastihla p. Bálková.
Bažant královský – Syrmaticus reveesii
Kohouta tohoto druhu jsem mohl sledovat 16. 9. 1982 u silnice Chlumčany – Černčice.
Husa indická – Anser indicus
Jedno z prvních pozorování jsem zaznamenal na rybníku v Lenešicích 15. 6. 1979 a dalšího jedince jsem zde zastihl i 8. 5. 1995.
Husice nilská – Alopochom aegypticus
Dnes již na mnoha místech známý druh. Na rybníku v Lenešicích ji pozoroval v květnu
2012 M. Portaš. Další jedinec se zde zdržoval koncem února 2014 a odtud zaletoval
na prázdné hnízdo čápů bílých (Ciconia ciconia), které bylo umístěno přímo v obci
na komíně kotelny školy (Belan in verb.).
Hrdlička chechtavá – Streptopelia roseogrisea
2. 8. 2002 jsem pozoroval 1 ex na drátech vysokého napětí ve společnosti cca 300 hrdliček zahradních (Streptopelia dacaocto) u podniku Oseva ve Veltěžích

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM SE TĚŠÍ
NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Chůvička japonská – Lonchura domestica
Spolu s L. Peroutkou jsme pozorovali 1 ex u drůbežárny v Černčicích v létě 2011.
Kachnička karolínská – Aix sponsa
Na zimovišti na Ohři v Žatci ji zastihl P. Pleticha (in verb.) v říjnu 1983 a měl možnost ji
sledovat až do 12. 4. 1984.
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Kachna kaštanová – Anas castanea

Souhrn:

V rámci zimního sledování ji na zimovišti na Ohři v Žatci pozoroval M. Tichai se svými
spolupracovníky 24. 1. 2009.

V předkládaném příspěvku je uvedeno 18 druhů převážně cizokrajných ptáků zastižených po r. 1975 na okrese Louny.

Kachnička mandarinská – Aix galericulata

Summary:

Na shodné lokalitě pozoroval M. Tichai 1 ex. 19.1. 2008.

The paper mentions 18 varieties of bird, mostly non-native species, as seen in the Louny
district in the period after 1975.

Korela chocholatá – Nymphicus holandicus
U drůbežárny v Černčicích se zdržoval 1 ex v roce 2005 a 2 jedince pozoroval v září
2015 přímo v obci Černčice Z. Šůs.

Adresa autora:
Herbert Tichý, Obora 64, 440 01 Louny

Krocan divoký – Meleagris gallopavo
Spolu se zoologem Okresního muzea v Mostě Z. Bártou jsem zastihli kohouta na Křížovém vrchu v Libčevsi 5. 5. 1989.
Berneška tmavá – Branta bernicla
1. 6. 2006 pozoroval 3 mladé husy při nízkém letu na okraji Černčic Z. Šůs.
Labuť černá – Cygnus atratus
Na rybníku v Lenešicích budil jeden jedinec pozornost mnoha lidí v říjnu 2004 (J. Bělohoubek, Z. Šůs, J. Kožíšek, H. Tichý a další).
Páv korunkatý – Pavo cristatus
V r. 2010 přilétli do Brodců 2 pávi (Tošnerová in litt.) a další dva pávi se zdržovali v r. 2011
u Divic (manželé Solerovi).
Papoušek zpěvný – Psephotus haematonotus
U drůbežárny v Černčicích jsem pozoroval jednoho dobře létajícího jedince 26. 5. 2012.
Plameňák růžový chilský – Phoenicopterus roseus chilensis
V lednu 1975 se zdržoval 1 ex na kalových rybnících u Masokombinátu v Lounech. Patrně téhož jedince pak zastihl koncem ledna 1975 na Ohři u Obory V. Kolařík. Dalšího
plameňáka tohoto druhu pozoroval i P. Pleticha (in verb.) u Lubence.
Plameňák růžový starosvětský – Phoenicopterus ruber roseus
Na rybníku v Lenešicích se zdržoval 1 ex od 22. do 28. 8. 1979, kdy jej zde také fotografoval J. Jebavý.
Rosela penant – Platycercus elegans
Na rybníku v Lenešicích se v pobřežní vegetaci dva dny zdržoval 1 ex v létě 1981, než
byl odchycen majitelem.
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VYBRANÁ ORNITOLOGICKÁ POZOROVÁNÍ V ROCE 2015
A BRIEF-LIST OF ORNITHOLOGICAL SIGHTINGS IN 2015

Herbert Tichý
Autoři pozorování
MS – Miroslav Soukup, BT – Barbora Tichá, HT – Helena Tichá, HeT – Herbert Tichý

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM SE TĚŠÍ
NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Konopka obecná – Carduelis canabina
03.04. 21 ex na okraji drůbežárny v Černčicích

HeT

Koroptev polní – Perdix perdix
21.03. 1 ex na poli u drůbežárny v Černčicích
23.06. 1 ex na poli u drůbežárny v Černčicích

MS
HeT

Krkavec velký – Corvus corax
24.03. 1 ex u drůbežárny v Černčicích

HeT

Křepelka polní – Coturnix coturnix
20.06. 3 ex u drůbežárny v Černčicích (hlas)

HeT

Moták pochop – Circus aeruginosus
19.05. 2 páry na rybníku v Lenešicích
19.05 1 pár na rybníku pod Červeňákem

HeT
HeT

Potápka černokrká – Podiceps nigricollis
19.05 2 páry na rybníku v Lenešicích
19.05 4 páry na rybníku pod Červeňákem

HeT
HeT

Racek malý – Larus minutus
19.05. 4 ex na rybníku v Lenešicích

HeT

Rybák černý – Chlidonias nigra
19.05. 6 ex na rybníku v Lenešicích

HeT

Sokol stěhovavý – Falco peregrinus
20.07. 1 ex u drůbežárny v Černčicích v letu v hejnu špačků obecných
(Sturnus vulgaris)
Ťuhýk šedý – Lanius excubitor
14.07. 1 ex u drůbežárny v Černčicích

MS, HeT
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Volavka bílá – Cosmorodius alba
19.05. 1 ex na rybníku v Lenešicích
19.11. 2 ex na rybníku v Lenešicích
19.11. 9 ex na poli u Moravěvsi
Vrána obecná černá – Corvus corone corone
07.03. 1 ex u drůbežárny v Černčicích
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HeT
BT, HT
BT, HT

DVA ZAJÍMAVÉ NÁLEZY BROUKŮ ČELEDI Bostrichidae
NA JIŽNÍM SLOVENSKU
TWO INTERESTING SPECIES OF Bostrichidae BEETLE FOUND IN SOUTHERN SLOVAKIA

Václav Vysoký
HeT

The paper states that 12 uncommon or notable species of bird were observed in the
vicinity of Louny in the given period.

V červnu 2015 jsem mělo možnost krátce navštívit Kováčovské kopce na jižním Slovensku a při té příležitosti se mi podařilo chytit na světlo v zahradní kolonii na jižním
svahu Kováčovských kopců několik zajímavých brouků. Vzhledem k dlouhodobému
suchu a velmi vysokým teplotám byla terrikolně se vyskytující fauna na minimu, a tak
jsem si jen prošel vrcholovou část Kováčovských kopců, svahy v údolí Ipeľu, tůně mezi
železnicí a Dunajem a břeh Dunaje jako připomínku, kde jsem byl naposledy před
cca 50 roky. Večer jsem na soukromé zahradě pozoroval aktivující hmyz naletující
na světlo a při té příležitosti se mi podařilo chytit také několik kusů brouků čeledi Bostrichidae, které dále uvádím.

Adresa autora:

Lichenophanes varius (Illiger, 1801)

Herbert Tichý, Obora 64, 440 01 Louny

Tento v ČR a SR řídce se vyskytující druh se mi podařilo chytit pouze v jednom kuse. Podle HŮRKY, 2005 se „vyskytuje vzácně v původních listnatých lesích, objevuje se v noci
především na dubech“. Dokladový kus byl věnován do sbírek Muzea města Ústí nad
Labem.

Souhrn:
V příspěvku je uváděno 12 méně běžných nebo zajímavých druhů ptáků, které je
možno považovat v blízkém okolí Loun.

Summary:

Scobicia chevrieri (Villa & Villa 1835)
Od tohoto druhu, který nebyl dosud v ČR pozorován, je mi znám ze Slovenska pouze jeden nález, a to z lokality Vieska nad Žitavou, Arborétum Mlyňany SAV ze dne
21. 6. 2013 1 ex. na světlo (KOLLÁR J., 2014). Tento druh je vázán na listnáče (Amelanchier, Carpinus, Crataegus, Euonymus, Ligustrum, Quercus a Rubus) i na některé jehličnany (Pinus). Vyskytuje se v severní Africe a v jižní Evropě, zasahuje okrajově i do Malé
Asie a nejseverněji je znám ve střední Evropě po Slovensko, Rakousko, Maďarsko
a Ukrajinu – byl zavlečen i do Severní Ameriky (USA).
Můj nález několika kusů ulovených na světlo je druhým nálezem pro Slovensko. Dokladové kusy jsem věnoval do sbírek Muzea města Ústí nad Labem.

Souhrn:
V tomto příspěvku jsou uvedené nálezy dvou druhů čeledi Bostrichidae z jižního Slovenska, z toho u druhu Scobicia chevrieri (Villa et Villa, 1835) se jedná o druhý nález
na Slovensku.

Summary:
The paper presents a description of two species of the Bostrichidae family in southern
Slovakia; for Scobicia chevrieri (Villa et Villa, 1835), this was the second case of the
beetle being found in Slovakia.
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HŮRKA K., 2005: Brouci České a Slovenské republiky. – Nakladatelství Kabourek, Zlín,
390 str.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MINUJÍCÍCH MOTÝLŮ V ROCE 2015
(Lepidoptera)

JELÍNEK J. 1993: Bostrichidae. In JELÍNEK J. (editor): Check-list of Czechoslovak
Insects IV (Coleoptera) Seznam československých brouků. – Folia Heyrovskyana,
Supplementum 1, Praha. 172 str.

Václav Vysoký

Použitá literatura:

KOLLÁR J., 2014: Scobicia chevrieri (Villa & Villa 1835), a new species of the
Bostrichidae family for the Slovak Republic – Short Communication – Journal of Forest
Science, 60, 2014 (8): 348-350.

Adresa autora:
Václav Vysoký, Herbenova 11, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: vysoky@volny.cz

RESULTS OF THE 2015 FIELD SURVEY OF LEAF-MINING BUTTERFLIES (Lepidoptera)

Problematikou sběrů minujících motýlů se zabývám již několik let a tento příspěvek je
doplněk dosavadních znalostí o výskytu jednotlivých druhů, podle nálezů provedených v roce 2015. V seznamu lokalit jednotlivých druhů uvádím živnou rostlinu, ale bez
poznámek o jejich hojnosti, pouze s uvedením lokality výskytu. U předloženého výčtu
zjištěných druhů minujících motýlů platí lgt. Vysoký V., det. Jindřich Černý a coll. Jindřich Černý et Muzeum města Ústí nad Labem, kam byla část sběrů věnována.

Nepticulidae
Stigmella aceris (Frey, 1857)
(sběry 26.7.-31.10.2015 na Acer campestre /Ac/ a Acer platanoides /Ap/)
− Ústecký kraj: Čeřeniště-Němčí (Ac, Ap), Divoká rokle u Mojžíše až po sedlo Kozího
vrchu (Ac), Dolní Zálezly-Vaňov, okolí stezky nad tratí (Ac, Ap), Hradiště u Svádova,
svah nad tratí (Ac, Ap), Chuderovec-Radešín, les nad obcí (Ac), Chvalov-Dolní
Zálezly (Ac), Litochovice-Prackovice, kolem Labe (Ac), Malé Žernoseky, levý svah
Oparenského údolí, nad zahradami (Ac), Malé Žernoseky-Litochovice, lesem
po zelené (Ac), Mlýniště-Neštěmice, mimo cesty (Ap), Mojžíř-Divoká rokle, hrana
levého svahu (Ac), Němčí-Brná, levý svah Průčelské rokle (Ap), Nová Ves-hrad
Střekov (Ac), Panenská skála-Chvalov (podél stezky) (Ac, Ap), Podlešín-Vaňov,
po žluté k zelené (Ap), Sedlo (osada)-Nová Ves (Ap), Stará Homole-Vitín (Ac),
Střekov-Kamenný vrch, okolí školy, nad silnicí (Ap), Střížovický vrch (Ac, Ap), Údolí
potoka Němčí-Brná, lesem po žluté (Ac, Ap), Údolí Ritina (Ac, Ap), Údolí Ritina-lesem
po žluté do údolí potoka Němčí (Ac, Ap), UL-Holoměř - Bukov, kolem nemocnice
a svahy pod nemocnicí (Ac, Ap), UL-Holoměř, okolí sanatoria a svah nad Klíšským
potokem (Ac, Ap), UL-letní kino a okolí (Ac, Ap), Vaňov-Panenská skála, podél stezky
(Ap), Vrch Čepec, J svah pod vrcholovou cestou (Ap), Vrch Čepec, vrcholová
cesta až po Chuderovec (Ap), Zubrnice-Stará Homole (Ap), Ždírnické údolí, okolí
cest po levém svahu (Ap).
− Mimo Ústecký kraj: Debř (Mladá Boleslav), střelnice (Ap), PP Chlum (Mladá
Boleslav) (Ac).
Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
(sběry 17.9.-11.10.2015 na Rosa spec.)
− Ústecký kraj: Malé Žernoseky, levý svah Oparenského údolí, nad zahradami,
Střížovický vrch.
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Stigmella aurella (Fabricius, 1785)

Stigmella floslactella (Haworth, 1828)

(sběry 17.7.-11.10.2015 na Rubus spec.)

(sběry 17.7.-31.10.2015 na Corylus avellana)

− Ústecký kraj: Dobětice-Mlýniště, Dolní Zálezly-Vaňov v okolí stezky nad tratí, Kozí vrch
od sedla po Mojžíř nádraží, Malé Žernoseky-Litochovice stezka lesem po zelené,
Milbohov-hájovna cesta na východ za silnicí, Mojžíř-Divoká rokle podél hrany
levého svahu, Stará Homole-Vitín, Střížovický vrch, Údolí Ritina.
Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
(sběry 13.9.-31.10.2015 na Quercus robur)
− Ústecký kraj: Hradiště u Svádova ve svah nad tratí, Střekov-Kamenný vrch v okolí
školy nad silnicí, Ždírnické údolí v okolí cest po levém svahu.
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav), Vliněves (Mělník)-Posadovice okolí
cyklostezky.
Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
(sběry 20.8.-28.9.2015 na Betula pendula)
− Ústecký kraj: Malé Žernoseky na levém svahu Oparenského údolí při cestě nad
zahradami, Mstišov (TP) u zámečku, Vrch Radešín kolem cesty při Z-JZ úpatí.
Stigmella carpinella (Heinemann, 1862)
(sběry 23.8.-13.10.2015 na Carpinus betulus)
− Ústecký kraj: Chuderovec-les nad obcí směrem na Radešín, Malé ŽernosekyLitochovice lesem po zelené, Mojžíř- hrana levého svahu Divoké rokle, Němčí-Brná
okolí levého svahu Průčelské rokle, Sedlo (osada)-Nová Ves, Stará Homole-Vitín,
Střížovický vrch, Údolí potoka Němčí-lesem po žluté do Brné, UL-Holoměř v okolí
sanatoria a svah nad Klíšským potokem, Vrch Čepec-jižní svah pod vrcholovou
cestou, Zubrnice-Stará Homole.
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav).
Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
(sběry 17.9.-5.10.2015 na Crataegus spec.)

− Ústecký kraj: Čeřeniště-Němčí, Chuderovec-les nad obcí směrem na Radešín,
Chvalov-Dolní Zálezly, Kozí vrch-Mojžíř nádraží, Lovoš-spodní část JZ svahu až
po suťové pole, Malé Žernoseky-lesem po zelené do Litochovic, Milbohov-hájovna
a okolí, Milbohov-hájovna cesta východně za silnicí, Němčí-Brná po levém svahu
Průčelské rokle, Podlešín-cesta po žluté k zelené nad Vaňovem, Stará HomoleVitín, Údolí Ritina, Vrch Čepec-jižní svah pod vrcholovou cestou, Vrch Čepecvrcholová cesta až po Chuderovec, Zubrnice-Stará Homole, Ždírnické údolí-okolí
cest po levém svahu.
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav).
Stigmella hemargyrella (Koller, 1832)
(sběry 11.7.-31.10.2015 na Fagus sylvatica)
− Ústecký kraj: Adolfov-Chlumec na lesním svahu, Adolfov-Chlumec v okolí lesní
cesty v horní části lesa, Čeřeniště-Němčí, Dolní Zálezly-Vaňov v okolí stezky nad tratí,
Hradiště u Svádova ve svahu nad tratí, Kozí vrch mezi sedlem a vrcholem, Lovošspodní část JZ svahu až po suťové pole, Němčí-Brná na levém svahu Průčelské
rokle, Panenská skála-Chvalov (podél stezky), Sedlo (osada a okolí), Sedlo
(osada)-Nová Ves, Strádov (svahy Kr. hor), Údolí Ritina, UL-Holoměř-kolem Krajské
nemocnice a svahy, Vaňov-Panenská skála podél stezky, Zubrnice-Stará Homole,
Ždírnické údolí v okolí cest po levém svahu.
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav).
Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
(sběry 17.9.-5.10.2015 na Crataegus spec.)
− Ústecký kraj: Čeřeniště-Němčí, Divoká rokle u Mojžíře- sedlo Kozího vrchu, Malé
Žernoseky-Litochovice lesem po zelené, UL-Holoměř-kolem krajské nemocnice
a svahy, Vrch Radešín kolem cesty při Z-JZ úpatí.
− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice, cyklostezka.
Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)

− Ústecký kraj: Chuderovec-les nad obcí směrem na Radešín, Kozí vrch-Mojžíř
nádraží, Malé Žernoseky- cesta nad zahradami nad levým svahem Oparenského
údolí, Vrch Čepec-vrcholová cesta až po Chuderovec, Zubrnice-Stará Homole.

(sběr 17.9.2015 na Malus domestica)

− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice okolí cyklostezky.

Stigmella malella (Stainton, 1854)

Stigmella desperatella (Frey, 1856)
(sběry 26.7.-10.10.2015 na Malus domestica)
− Ústecký kraj: Dobětice-Mlýniště, Chvalov-Dolní Zálezly, Lovoš-spodní část JZ svahu
až po suťové pole.

− Ústecký kraj: Malé Žernoseky, levý svah Oparenského údolí, nad zahradami.

(sběry 28.8.-28.9.2015 na Malus domestica)
− Ústecký kraj: Chuderov-okolí až po rozvodnu pod Severní terasou, Litoměřice-park.
Stigmella mespilicola (Frey, 1856)
(sběr 19.9.2015 na Sorbus aria)
− Ústecký kraj: UL-letní kino a okolí.
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Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)

Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)

(sběry 26.7.-31.10.2015 na Carpinus betulus /Cb/ a Corylus avellana /Ca/)

(sběry 26.7.-10.10.2015 na Prunus domestica /Pd/ a Prunus spinosa /Ps/)

− Ústecký kraj: Adolfov-Chlumec na lesním svahu (Ca), Čeřeniště (Cb), ČeřeništěNěmčí (Ca), Divoká rokle u Mojžíře-sedlo Kozího vrchu (Cb), Dobětice-Mlýniště (Ca,
Cb), Hradiště u Svádova-svah nad tratí (Ca), Chuderovec-les nad obcí směrem
na Radešín (Ca, Cb), Chvalov-Dolní Zálezly (Ca), Kozí vrch od sedla po vrchol
(Ca), Kozí vrch-sedlo po Mojžíř nádraží (Ca, Cb), Litochovice-Prackovice kolem
Labe (Cb) Lovoš-spodní část JZ svahu až po suťové pole (Ca, Cb), Malé ŽernosekyLitochovice po zelené stezce lesem (Cb), Mojžíř- hrana levého svahu Divoké rokle
(Ca), Němčí-Brná po levém svahu Průčelské rokle (Ca, Cb), Panenská skálaChvalov (podél stezky) (Ca, Cb), Podlešín-Vaňov po žluté k zelené nad Vaňovem
(Ca), Stará Homole-Vitín (Ca, Cb), Střekov-Kamenný vrch v okolí školy nad silnicí
(Cb), Střížovický vrch (Cb), Údolí Ritina (Ca, Cb), Údolí Ritina-lesem po žluté do údolí
potoka Němčí (Ca, Cb), UL-Holoměř v okolí sanatoria a svah nad Klíšským potokem
(Cb), UL-letní kino a okolí (Ca), Vrch Čepec-jižní svah pod vrcholovou cestou (Ca),
Vrch Čepec-vrcholová cesta až po Chuderovec (Ca), Zubrnice-Stará Homole
(Cb), Ždírnické údolí-okolí cest po levém svahu (Cb).
− Mimo Ústecký kraj: Mstišov (TP)-u zámečku (Cb), PP Chlum (M. Boleslav) (Ca, Cb).
Stigmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855)
(sběry 1.9.-19.9.2015 na Pyrus communis).
− Ústecký kraj: Malé Žernoseky-levý svah Oparenského údolí nad zahradami, PP
Žatec, UL-Holoměř v okolí sanatoria a svah nad Klíšským potokem.

− Ústecký kraj: Divoká rokle u Mojžíše-sedlo Kozího vrchu (Ps), Erbenova vyhlídkaKočkov (Ps), Chuderov-okolí až po rozvodnu pod Severní terasou (Ps), Chuderovecles nad obcí směrem na Radešín (Pd, Ps), Chvalov-Dolní Zálezly (Ps), MlýništěNeštěmice mimo cesty (Ps), Panenská skála-Chvalov (podél stezky) (Ps), Stará
Homole-Vitín (Ps), Údolí potoka Němčí-Brná stezka lesem po žluté (Ps), UL-Holoměř
v okolí sanatoria a svah nad Klíšským potokem (Ps), UL-letní kino a okolí (Ps).
− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice okolí cyklostezky (Pd).
Stigmella prunetorum (Stainton, 1855)
(sběry 13.9.-13.10.2015 na Prunus cerasus /Pc/, Prunus domesticus /Pd/ a Prunus spinosa
/Ps/)
− Ústecký kraj: Kozí vrch od sedla po Mojžíř nádraží (Pc), Střekov-Kamenný vrch v okolí
školy nad silnicí (Pc).
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav) (Pd, Ps).
Stigmella pyri (Glitz, 1865)
(sběry 26.7.-28.9.2015 na Pyrus communis)
− Ústecký kraj: Chuderov-okolí až po rozvodnu pod Severní terasou, Malé Žernosekylevý svah Oparenského údolí nad zahradami, Mlýniště-Neštěmice mimo cesty, PP
Žatec, Vrch Čepec-jižní svah pod vrcholovou cestou.

Stigmella nylandriella (Tengström, 1848)

Stigmella regiella (Herrich-Schäffer, 1855)

(sběr 20.7.2015 na Sorbus aucuparia)

(sběr 17.9.2015 na Crataegus spec.)

− Ústecký kraj: Milbohov, hájovna a okolí.

− Ústecký kraj: Malé Žernoseky-Litochovice stezka lesem po zelené.

Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)

Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984

(sběry 31.8.-5.10.2015 na Crataegus spec. /Cr/ a Pyrus communis/Pc/)

(sběr 17.9.2015 na Betula pendula)

− Ústecký kraj: Chuderov,-okolí až po rozvodnu pod Severní terasou (Pc), Lovošspodní část JZ svahu až po suťové pole (Cr), UL-Holoměř v okolí sanatoria a svah
nad Klíšským potokem (Cr), Vrch Radešín při cestě na Z-JZ úpatí (Cr), ZubrniceStará Homole (Cr).
− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice na cyklostezka (Cr).
Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
(sběry 26.7.-10.10.2015 na Crataegus spec.)
− Ústecký kraj: Dolní Zálezly-Vaňov v okolí stezky nad tratí, Litochovice-Prackovice
kolem pěšiny na břehu Labe, Mlýniště-Neštěmice mimo cesty, UL-Holoměř kolem
nemocnice a svahy.

− Ústecký kraj: Malé Žernoseky-levý svah Oparenského údolí kolem cesty nad
zahradami.
Stigmella salicin (Stainton, 1854)
(sběr 17.9.2015 na Salix spec.)
− Ústecký kraj: Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe.
Stigmella speciosa (Frey, 1858)
(sběry 17.9.-13.10.2015 na Acer pseudoplatanus)
− Ústecký kraj: Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe, Němčí-Brná na levém
svahu Průčelské rokle, UL-Holoměř kolem nemocnice a svahy, Vrch Čepecvrcholová cesta až po Chuderovec.
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav).
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Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
(sběry 7.8.-3.10.2015 na Rubus spec.)
− Ústecký kraj: Adolfov-Chlumec okolí lesní cesty v horní části lesa, ČeřeništěNěmčí, Lovoš-spodní část JZ svahu až po suťové pole, Malé Žernoseky-levý svah
Oparenského údolí kolem cesty nad zahradami, Malé Žernoseky-Litochovice
pěšina lesem po zelené, Mojžíř- hrana levého svahu Divoké rokle, Mstišov (TP)-u
zámečku, Němčí-Brná levý svah Průčelské rokle, Stará Homole-Vitín, StřekovKamenný vrch v okolí školy nad silnicí, Šotolský potok, u silnice I/13,
Stigmella tilliae (Frey, 1856)
(sběry 20.7.-13.10.2015 na Tilia spec.)
− Ústecký kraj: Čeřeniště, Kozí vrch sedlo-Mojžíř nádraží, Kozí vrch, sedlo-vrchol,
Milbohov-hájovna a okolí, Mojžíř-hrana levého svahu Divoká rokle, Němčí-Brná
na levém svahu Průčelské rokle, Podlešín-Vaňov stezka po žluté k zelené, StřekovKamenný vrch v okolí školy a porost nad silnicí, UL-Holoměř v okolí sanatoria a svah
nad Klíšským potokem, UL-letní kino a okolí.
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav).
Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
(sběry 20.8.-31.10.2015 na Fagus sylvatica)
− Ústecký kraj: Adolfov-Chlumec na lesním svahu, Adolfov-Chlumec okolí lesních
cest v horní části lesa, Čeřeniště-Němčí, Kozí vrch od sedla po vrchol, Mstišov
(TP- u zámečku, Němčí-Brná po levém svahu Průčelské rokle, Stará Homole-Vitín,
Střekov-Kamenný vrch v okolí školy a porost nad silnicí, Údolí Ritina, Údolí potoka
Němčí-Brná stezka lesem po žluté, UL-Holoměř kolem nemocnice a svahy, UL-letní
kino a okolí, Vaňov-Panenská skála v okolí stezky, Zubrnice-Stará Homole, Ždírnické
údolí-okolí cest po levém svahu.
Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
(sběry 31.8.-2.10.2015 na Populus nigra)
− Ústecký kraj: Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe, Lovoš-spodní část JZ
svahu až po suťové pole.
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Valtířov-Olšinky v okolí cyklostezky, Vrch Radešín-cesta při Z-JZ úpatí, Zubrnice-Stará
Homole, Ždírnické údolí-okolí cest po levém svahu.
− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice okolí cyklostezky.
Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
(sběr 3.10.2015 na Rosa spec.)
− Ústecký kraj: Divoká rokle u Mojžíře-sedlo Kozího vrchu.
Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
(sběry 19.9.-3.10.2015 na Malus domestica /Md/, Malus sylvestris /Ms/ a Prunus cerasus
/Pc/)
− Ústecký kraj: Divoká rokle u Mojžíše-sedlo Kozího vrchu (Ms, Pc), UL-letní kino a okolí
(Md).

Tischeriidae
Emmetia heinemanni (Wocke, 1871)
(sběry 5.9.-31.10.2015 na Rubus spec.)
− Ústecký kraj: Církvice-Sebuzín od horní cesty k lomu (Deblík) lesnatým svahem
k okraji Sebuzína, Divoká rokle u Mojžíše-sedlo Kozího vrchu, Dolní Zálezly-Vaňov
v okolí stezky nad tratí, Hostovice-Soudný vrch, Kozí vrch sedlo-Mojžíř nádraží, Malé
Žernoseky-levý svah Oparenského údolí okolí cesty nad zahradami, Mojžíř- hrana
levého svahu Divoká rokle, Němčí-Brná na levém svahu Průčelské rokle, RoudnýKoštov na svahu od horního k spodnímu okraji lesa, Střekov-Kamenný vrch v okolí
školy a porost nad silnicí, Údolí Ritina-lesem po žluté do údolí potoka Němčí,
UL-Holoměř v okolí sanatoria a svah nad Klíšským potokem, Ždírnické údolí-okolí
cest po levém svahu.
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav).
Emmetia gaunaucella (Duponchel, 1843)
(sběry 2.8.-13.10.2015 na Prunus cerasus /Pc/, Prunus domestiva /Pd/ a Prunus sponosa
/Ps/)

Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)

− Ústecký kraj: Erbenova vyhlídka-Kočkov (Ps), Chuderov-okolí až po rozvodnu pod
Severní terasou (Ps), Chvalov-Dolní Zálezly (Pc), Panenská skála-Chvalov (podél
stezky) (Pc), Údolí potoka Němčí-Brná stezka lesem po žluté (Pd),

(sběry 23.8.-31.10.2015 na Ulmus spec.)

− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav) (Pd).

− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice cyklostezka.

− Ústecký kraj: Dolní Zálezly-Vaňov v okolí stezky nad tratí, Hradiště u Svádova-svah
nad tratí, Chvalov-Dolní Zálezly, Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe,
Malé Žernoseky-levý svah Oparenského údolí kolem cesty nad zahradami, Malé
Žernoseky-Litochovice stezka lesem po zelené, Němčí-Brná na levém svahu
Průčelské rokle, Panenská skála-Chvalov (podél stezky), Sedlo (osada)-Nová Ves,
Údolí potoka Němčí-Brná stezka lesem po žluté, Údolí Ritina, UL-letní kino a okolí,
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Emmetia angusticolella (Duponchel, 1843)
(sběry 5.9.-5.10.2015 na Rosa spec.)
− Ústecký kraj: Divoká rokle u Mojžíře-sedlo Kozího vrchu, Mojžíř-hrana levého svahu
Divoká rokle, Údolí Ritina-lesem po žluté do údolí potoka Němčí.
− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice okolí cyklostezky.
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Emmetia margine (Haworth, 1828)

Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

(sběry 28.9.-30.10.2015 na Rubus spec.)

(sběry 17.9.-13.10.2015 na Quercus robur)

− Ústecký kraj: Hradiště u Svádova-svah nad tratí, Kozí vrch sedlo-Mojžíř nádraží,
Mojžíř-hrana levého svahu Divoká rokle, Vrch Radešín-cesta při Z-JZ úpatí,
Tischeria dodonaea Stainton, 1858

− Ústecký kraj: Divoká rokle u Mojžíře,-sedlo Kozího vrchu, Chuderovec-les nad obcí
směrem na Radešín, Malé Žernoseky-levý svah Oparenského údolí okolí cesty nad
zahradami, UL-Holoměř kolem nemocnice a svahy, Vrch Čepec-jižní svah pod
vrcholovou cestou, Vrch Čepec-vrcholová cesta až po Chuderovec,

(sběr 19.9.2015 na Quercus robur)

− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav).

− Ústecký kraj: UL-Holoměř-kolem nemocnice a svahy.
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)
(sběry 20.8.-30.10.2015 na Quercus petraea /Qp/ a Quercus robur /Qr/)
− Ústecký kraj: Dolní Zálezly-Vaňovv okolí stezky nad tratí (Qr), Hradiště u Svádovasvah nad tratí (Qr), Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe (Qr), Mstišov
(TP)-u zámečku (Qr), Střekov-Kamenný vrch v okolí školy a porost nad silnicí (Qr),
Střížovický vrch (Qp), Vrch Čepec-vrcholová cesta až po Chuderovec (Qr), Vrch
Radešín-cesta při Z-JZ úpatí (Qp).

Bucculatricidae
Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
(sběr 17.9.2015 na Alnus glutinosa)
− Ústecký kraj: Malé Žernoseky-levý svah Oparenského údolí okolí cesty nad
zahradami.
Bucculatrix bechsteinella (Bechstein et Scharfenberg, 1805)
(sběry 31.8.-10.10.2015 na Crataegus spec. /C/, Malus domestca /Md/ a Pyrus communis /Pc/)
− Ústecký kraj: Dolní Zálezly-Vaňov v okolí stezky nad tratí (C), Chuderovec-les nad
obcí směrem na Radešín (C), Kozí vrch sedlo-Mojžíř nádraží (C), Lovoš-spodní část
JZ svahu až po suťové pole (C, Md), Stará Homole-Vitín (C), UL-Holoměř v okolí
sanatoria a svah nad Klíšským potokem (C), Vrch Čepec-jižní svah pod vrcholovou
cestou (C, Pc).
− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice okolí cyklostezky (C).
Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
(sběry 19.8.-13.10.2015 na Acer platanoides /Ap/ a Tilia spec. /T/)
− Ústecký kraj: Kozí vrch sedlo-Mojžíř nádraží (T), Litochovice-Prackovice pěšina
kolem Labe (T), Lovoš-spodní část JZ svahu až po suťové pole (T), Panenská skálaChvalov (podél stezky) (Ap), Sedlo (osada)-Nová Ves (T), UL-letní kino a okolí (T),
UL-Severní terasa intravilán (T), Vrch Čepec-vrcholová cesta až po Chuderovec (T).
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav) (T).
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Gracillariidae
Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
(sběr 28.9.2015 na Malus domestica)
− Ústecký kraj: Chuderov-okolí až po rozvodnu pod Severní terasou.
Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)
(sběr 12.7.2015 na Fraxinus excelsior)
− Ústecký kraj: Telnice-Knínice cesta kolem trati.
Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
(sběry 31.5.-21.10.2015 na Alnus glutinosa)
− Ústecký kraj: Velké Březno hřbitov a okolí, Ždírnické údolí.
Parornix robiniella (Clemens. 1863)
(sběry 23.8.-11.10.2015 na Robinia pseudoaccacia)
− Ústecký kraj: Dolní Zálezly-Vaňov v okolí stezky nad tratí, Chvalov-Dolní Zálezly,
Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe, Malé Žernoseky-levý svah
Oparenského údolí okolí cesty nad zahradami, Malé Žernoseky-Litochovice stezka
lesem po zelené, Nová Ves-hrad Střekov, Střížovický vrch, Údolí potoka Němčí-Brná
stezka lesem po žluté, UL-Holoměř kolem nemocnice a svahy, UL-letní kino a okolí,
Vaňov-Panenská skála podél stezky nad tratí.
− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice okolí cyklostezky.
Parornix anglicella (Stainton, 1850)
(sběry 17.9.-3.10.2015 na Crataegus spec.)
− Ústecký kraj: Kozí vrch sedlo-Mojžíř nádraží, Litochovice-Prackovice pěšina kolem
Labe.
Parornix betulae (Stainton, 1854)
(sběr 28.9.2015 na Betula pendula)
− Ústecký kraj: Vrch Čepec-vrcholová cesta až po Chuderovec.
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Parornix carpinella (Frey, 1863)

Macrosaccus robiniella (Clemens, 1859)

(sběry 5.9.-10.10.2015 na Carpinus betulus)

(sběry 19.7.-13.10.2015 na Robinia spec.)

− Ústecký kraj: Čeřeniště, Divoká rokle u Mojžíře-sedlo Kozího vrchu, Vaňov-Panenská
skála podél stezky.
Parornix devoniella (Stainton, 1850)
(sběry 17.7.-31.10.2015 na Corylus avellana)

− Ústecký kraj: Dolní Zálezly-Vaňov okolí stezky nad tratí, Chvalov-Dolní Zálezly,
Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe, Lovoš-spodní část JZ svahu až
po suťové pole, Malé Žernoseky-levý svah Oparenského údolí v okolí cesty nad
zahradami, Nová Ves-hrad Střekov, PP Žatec, Panenská skála-Chvalov (podél
stezky), Střekov-Kamenný vrch v okolí školy a porost nad silnicí, Střížovický vrch,
UL-Holoměř kolem nemocnice a svahy, UL-letní kino a okolí, UL-Mariánská skála,
Vaňov-Panenská skála v okolí stezky, Vrch Čepec-J svah pod vrcholovou cestou,

− Ústecký kraj: Čeřeniště-Němčí, Dolní Zálezly-Vaňov v okolí stezky nad tratí,
Chuderovec-les nad obcí směrem na Radešín, Kozí vrch sedlo-Mojžíř nádraží, Kozí
vrch sedlo-vrchol, Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe, Lovoš-spodní část JZ
svahu až po suťové pole, Malé Žernoseky-levý svah Oparenského údolí okolí cesty
nad zahradami, Malé Žernoseky-Litochovice stezka lesem po zelené, Milbohovhájovna cesta východně za silnicí, Mojžíř-hrana levého svahu Divoká rokle, NěmčíBrná na levém svahu Průčelské rokle, Nová Ves-hrad Střekov, Podlešín-Vaňov
stezka po žluté k zelené, Stará Homole-Vitín, Střížovický vrch, UL-letní kino a okolí,
Vrch Čepec-vrcholová cesta až po Chuderovec, Zubrnice-Stará Homole, Ždírnické
údolí-okolí cest po levém svahu,

Phyllonorycter acerifoliellus (Zeller, 1839)

− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav).

(sběry 1.10.-30.10.2015 na Ulmus spec.)

− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav), Vliněves (Mělník)-Posadovice okolí
cyklostezky.

(sběry 19.9.-10.10.2015 na Acer campestre)
− Ústecký kraj: Dolní Zálezly-Vaňov v okolí stezky nad tratí, UL-letní kino a okolí.
Phyllonorycter agilellus (Zeller,1846)

Parornix fagivora (Frey, 1861)

− Ústecký kraj: Valtířov-Olšinky v okolí cyklostezky.

(sběr 31.8.2015 na Fagus sylvatica)

− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice okolí cyklostezky.

− Ústecký kraj: Lovoš-spodní část JZ svahu až po suťové pole.
Parornix petiolella (Frey, 1863)
(sběry 26.7.-3.10.2015 na Malus domestica)
− Ústecký kraj: Čeřeniště, Dobětice-Mlýniště, Kozí vrch sedlo-Mojžíř nádraží,
Litoměřice-park.
Parornix scoticella (Stainton, 1850)
(sběr 20.7.2015 na Sorbus aucuparia)
− Ústecký kraj: Milbohov-hájovna a okolí.
Cameraria ohridella Deschka et Dimič, 1986
(sběry 11.7.-30.10.2015 na Aesculus spec.)
− Ústecký kraj: Čeřeniště, Dobětický vrch-mezi ob. Dobětice a Žežice, Habartice
(Kr. hory), Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe, Litoměřice-park, Malé
Žernoseky-Litochovice stezka lesem po zelené, Němčí-Brná na levém svahu
Průčelské rokle, Podlešín-Vaňov stezka po žluté k zelené, Šotolský potok-okolí silnice
I/13, UL-Holoměř kolem nemocnice a svahy, UL-letní kino a okolí, Valtířov-Olšinky
v okolí cyklostezky,
− 		 Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav).
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Phyllonorycter blancardellus (Fabricius, 1781)
(sběry 31.7.-3.10.2015 na Malus domestica)
− Ústecký kraj: Kozí vrch, sedlo-Mojžíř nádraží, Podlešín-Vaňov stezka po žluté k zelené,
Údolí potoka Němčí-Brná stezka lesem po žluté.
Phyllonorycter cerasicolellus (Herrich-Schäffer, 1855)
(sběry 10.7.-11.10.2015 na Prunus census)
− Ústecký kraj: Dobětice-Mlýniště, Dobětický vrch-mezi ob. Dobětice a Žežice, Lovošspodní část JZ svahu až po suťové pole, Sedlo (osada)-Nová Ves, Střekov-Kamenný
vrch v okolí školy a nad silnicí, Střížovický vrch, UL-Holoměř-kolem nemocnice
a svahy, UL-Holoměř v okolí sanatoria a svah nad Klíšským potokem, UL-Mariánská
skála, Vrch Radešín-cesta při Z-JZ úpatí.
Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)
(sběry 17.7.-10.10.2015 na Corylus avellana)
− Ústecký kraj: Dobětice-Mlýniště, Chuderovec-les nad obcí směrem na Radešín,
Chvalov-Dolní Zálezly, Malé Žernoseky-Litochovice okolí stezky lesem po zelené,
Milbohov-hájovna cesta východně za silnicí, Mojžíř-hrana levého svahu Divoká
rokle, Němčí-Brná na levém svahu Průčelské rokle, Panenská skála-Chvalov (podél
stezky), Podlešín-Vaňov stezka po žluté k zelené, Údolí Ritina, Vrch Čepec-vrcholová
cesta až po Chuderovec.
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Phyllonorycter corylifoliellus (Hübner, 1796)
(sběry 21.9.-10.10.2015 na Betula pendula /Bp/ a Malus domestica /Md/)
− Ústecký kraj: Chvalov-Dolní Zálezly (Md), Stará Homole-Vitín (Bp).
Phyllonorycter emberizaepennellus (Bouché, 1834)
(sběr 23.8.2015 na Lonicera spec.)
− Ústecký kraj: Sedlo (osada)-Nová Ves.
Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
(sběry 31.8.-13.10.2015 na Carpinus betulus)
− Ústecký kraj: Divoká rokle u Mojžíře-sedlo Kozího vrchu, Kozí vrch sedlo-Mojžíř
nádraží, Kozí vrch sedlo-vrchol, Lovoš-spodní část JZ svahu až po suťové pole,
Panenská skála-Chvalov (podél stezky), Stará Homole-Vitín, Střížovický vrch, Údolí
potoka Němčí-Brná stezka lesem po žluté, UL-Holoměř v okolí sanatoria a svah nad
Klíšským potokem, Vrch Čepec-jižní svah pod vrcholovou cestou.
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav).
Phyllonorycter froelichiellus (Zeller, 1839)
(sběr 17.9.2015 na Alnus glutinosa)
− Ústecký kraj: Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe.
Phyllonorycter geniculellus (Ragonot, 1874)
(sběry 20.7.-3.10.2015 na Acer pseudoplatanus).
− Ústecký kraj: Kozí vrch sedlo-Mojžíř nádraží, Milbohov-hájovna a okolí.
Phyllonorycter harrisellus (Linnaeus, 1761)
(sběry 23.8.-3.10.2015 na Quercus petraea /Qp/ a Quercus robur /Qr/)
− Ústecký kraj: Divoká rokle u Mojžíře-sedlo Kozího vrchu (Qr), Chuderovec-les nad
obcí směrem na Radešín (Qr), Nová Ves-hrad Střekov (Qr), UL-Holoměř kolem
nemocnice a svahy (Qr), Vrch Radešín-cesta při Z-JZ úpatí (Qp).
Phyllonorycter heegeriellus (Zeller, 1846)
(sběry na Quercus petraea /Qp/ a Quercus robur /Qr/)
− Ústecký kraj: Čeřeniště-Němčí (Qr), Divoká rokle u Mojžíře-sedlo Kozího vrchu (Qr),
Dubice-vyhlídky nad D. Zálezly (Qp), Nová Ves-hrad Střekov (Qr), Stará HomoleVitín (Qr), Střížovický vrch (Qr), Ždírnické údolí-okolí cest po levém svahu (Qr).
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav) (Qp),
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)
(sběry 31.7.-13.10.2015 na Tilia spec.)
− Ústecký kraj: Čeřeniště, Čeřeniště-Němčí, Kozí vrch, sedlo-Mojžíř nádraží, Kozí vrch
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sedlo-vrchol, Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe, Lovoš-spodní část JZ
svahu až po suťové pole, Mojžíř-hrana levého svahu Divoká rokle, Němčí-Brná
po levém svahu Průčelské rokle, Panenská skála-Chvalov (podél stezky), PodlešínVaňov stezka po žluté k zelené, Sedlo (osada)-Nová Ves, Stará Homole-Vitín,
Střekov-Kamenný vrch v okolí školy a porost nad silnicí, Střížovický vrch, Údolí potoka
Němčí-Brná stezka lesem po žluté, UL-Holoměř v okolí sanatoria a svah nad Klíšským
potokem, UL-letní kino a okolí, UL-Severní terasa intravilán, Vrch Čepec-J svah pod
vrcholovou cestou, Vrch Čepec-vrcholová cesta až po Chuderovec.
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (M. Boleslav).
Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936)
(sběry 5.9.-11.10.2015 na Acer platanoides)
− Ústecký kraj: Dolní Zálezly-Vaňov v okolí stezky nad tratí, Němčí-Brná po levém svahu
Průčelské rokle, Střížovický vrch, Údolí potoka Němčí-Brná stezka lesem po žluté,
Údolí Ritina, UL-Holoměř v okolí sanatoria a svah nad Klíšským potokem, UL-letní kino
a okolí, Vaňov-Panenská skála podél stezky nad tratí, Vrch Čepec-jižní svah pod
vrcholovou cestou.
Phyllonorycter lautellus (Zeller, 1846)
(sběry 17.9.-24.10.2015 na Quercus petraea /Qp/ a Quercus robur /Qr/)
− Ústecký kraj: Libochovany (Qr), Malé Žernoseky-Litochovice stezka lesem po zelené
(Qp).
Phyllonorycter maestingellus (Müller, 1764)
(sběry 17.7.-31.10.2015 na Fagus sylvatica)
− Ústecký kraj: Adolfov-Chlumec lesní svah, Adolfov-Chlumec okolí lesních cest
v horní části lesa, Čeřeniště-Němčí, Divoká rokle u Mojžíře-sedlo Kozího vrchu,
Hradiště u Svádova-svah nad tratí, Kozí vrch sedlo-vrchol, Lovoš-spodní část JZ
svahu až po suťové pole, Milbohov-hájovna cesta východně za silnicí, Němčí-Brná
na levém svahu Průčelské rokle, Panenská skála-Chvalov (podél stezky), PodlešínVaňov stezka po žluté k zelené, Sedlo (osada a okolí), Stará Homole-Vitín, StřekovKamenný vrch v okolí školy a porost nad silnicí, Údolí potoka Němčí-Brná stezka
lesem po žluté, Údolí Ritina, Údolí Ritina-lesem po žluté do údolí potoka Němčí,
UL-Holoměř kolem nemocnice a svahy, UL-letní kino a okolí, Vaňov-Panenská skála
podél stezky nad tratí, Zubrnice-Stará Homole, Ždírnické údolí-okolí cest po levém
svahu.
Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
(sběry 10.7.-31.10.2015 na Coryllus avellana)
− Ústecký kraj: Čeřeniště-Němčí, Dobětice-Mlýniště, Dobětický vrch-mezi ob.
Dobětice a Žežice, Chuderovec-les nad obcí směrem na Radešín, Malé ŽernosekyLitochovice stezka lesem po zelené, Milbohov-hájovna a okolí, Mojžíř-hrana levého
svahu Divoká rokle, Němčí-Brná na levém svahu Průčelské rokle, Nová Ves-hrad
Střekov, Panenská skála-Chvalov (podél stezky), Podlešín-Vaňov stezka po žluté
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k zelené, Stará Homole-Vitín, Střížovický vrch, Údolí Ritina, UL-letní kino a okolí,
Valtířov-Olšinky v okolí cyklostezky, Vaňov-Panenská skála podél stezky nad
tratí, Vrch Čepec-vrcholová cesta až po Chuderovec, Ždírnické údolí-okolí cest
po levém svahu.
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Střekov (Qr), Střekov-Kamenný vrch v okolí školy a porost nad silnicí (Qp), Střížovický
vrch (Qr), Vrch Čepec-vrcholová cesta až po Chuderovec (Qp),
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (Mladá Boleslav) (Qr), Vliněves (Mělník)-Posadovice
okolí cyklostezky (Qr).

Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)

Phyllonorycter salictellus (Zeller, 1846)

(sběry 17.9.-3.10.2015 na Crataegus spec.)

(sběr 17.9.2015 na Salix spec.)

− Ústecký kraj: Chuderovec-les nad obcí směrem na Radešín, Kozí vrch sedlo-Mojžíř
nádraží, Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe, UL-Holoměř kolem nemocnice
a svahy, UL-Holoměř v okolí sanatoria a svah nad Klíšským potokem.
Phyllonorycter pastorellus (Zeller, 1846)
(sběry 1.8.-8.8.2015 na Populus nigra /Pn/ a Salix spec. /S/)
− Ústecký kraj: Chabařovice-okolí prostoru mezi silnicí Chabařovice-Roudníky
a nádražím Chabařovice-Přestanov (Pn), Chlumec-zámecký rybník (S).
Phyllonorycter populifoliellus (Treitschke, 1833)
(sběr 17.9.2015 na Populus nigra)
− Ústecký kraj: Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe.
Phyllonorycter quercifoliellus (Zeller, 1839)
(sběry 26.7-30.10.2015 na Quercus petraea /Qp/ a Quercus robur /Qr/)
− Ústecký kraj: Čeřeniště-Němčí (Qr), Divoká rokle u Mojžíře-sedlo Kozího vrchu (Qr),
Dobětický vrch-mezi ob. Dobětice a Žežice (Qp), Dolní Zálezly-Vaňov v okolí stezky
nad tratí (Qr), Hradiště u Svádova-svah nad tratí (Qr), Kozí vrch sedlo-Mojžíř nádraží
(Qp), Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe (Qr), Litoměřice-park (Qr),
Mlýniště-Neštěmice mimo cesty (Qr), Střekov-Kamenný vrch v okolí školy a porost
nad silnicí (Qr), Střížovický vrch (Qr), UL-Holoměř kolem nemocnice a svahy (Qr),
Vrch Čepec-jižní svah pod vrcholovou cestou (Qr), Vrch Čepec-vrcholová cesta až
po Chuderovec (Qp), Vrch Radešín-cesta při Z-JZ úpatí (Qp, Qr).
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (Mladá Boleslav) (Qr).
Phyllonorycter rajellus (Linnaeus, 1758)
(sběry 17.9.-21.9.2015 na Alnus glutinosa)
− Ústecký kraj: Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe, Zubrnice-Stará Homole.
Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
(sběry 23.8.-13.10.2015 na Quercus petraea /Qp/ a Quercus robur /Qr/)
− Ústecký kraj: Divoká rokle u Mojžíře-sedlo Kozího vrchu (Qr), Dolní Zálezly-Vaňov
v okolí stezky nad tratí (Qr), Chvalov-Dolní Zálezly (Qp), Kozí vrch sedlo-Mojžíř
nádraží (Qp), Kozí vrch sedlo-vrchol (Qp), Lovoš-spodní část JZ svahu až po suťové
pole (Qr), Malé Žernoseky-levý svah Oparenského údolí okolí cesty nad zahradami
(Qp), Malé Žernoseky-Litochovice stezka lesem po zelené (Qr), Nová Ves-hrad
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− Ústecký kraj: Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe.
Phyllonorycter schreberellus (Fabricius, 1781)
(sběry 17.9.-31.10.2015 na Ulmus spec.)
− Ústecký kraj: Hradiště u Svádova-svah nad tratí, Litochovice-Prackovice pěšina
kolem Labe, Malé Žernoseky-levý svah Oparenského údolí okolí cesty nad
zahradami, Malé Žernoseky-Litochovice stezka lesem po zelené, UL-letní kino
a okolí, Valtířov-Olšinky v okolí cyklostezky, Vaňov-Panenská skála podél stezky
nad tratí, Vrch Čepec-jižní svah pod vrcholovou cestou, Ždírnické údolí-okolí cest
po levém svahu.
− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice v okolí cyklostezky.
Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
(sběry 20.7.-17.9.2015 na Sorbus aria /Sar/ a Sorbus aucuparia /Sau/)
− Ústecký kraj: Adolfov-Chlumec lesní cesty v horní části lesa (Sau), Malé ŽernosekyLitochovice stezka lesem po zelené (Sar), Milbohov-hájovna a okolí (Sau).
Phyllonorycter spinicolellus (Zeller, 1846)
(sběry 19.7.-3.10.2015 na Prunus domestica (Pd) a Prunus spinosa (Ps)
− Ústecký kraj: Divoká rokle u Mojžíře-sedlo Kozího vrchu (Ps), Chuderov-okolí až
po rozvodnu pod Severní terasou (Pd), Mlýniště-Neštěmice mimo cesty (Ps), ULMariánská skála (Ps).
Phyllonorycter tenerellus (Joanis, 1915)
(sběry 20.8.-13.10.2015 na Carpinus betulus)
− Ústecký kraj: Divoká rokle u Mojžíře-sedlo Kozího vrchu, Kozí vrch sedlo-vrchol,
Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe, Malé Žernoseky-Litochovice stezka
lesem po zelené, Mojžíř- hrana levého svahu Divoká rokle, Mstišov (TP)-u zámečku,
Němčí-Brná na levém svahu Průčelské rokle, Stará Homole-Vitín, Střekov-Kamenný
vrch v okolí školy a porost nad silnicí, Střížovický vrch, Údolí potoka Němčí-Brná stezka
lesem po žluté, Údolí Ritina, Údolí Ritina-lesem po žluté do údolí potoka Němčí, ULHoloměř v okolí sanatoria a svah nad Klíšským potokem, Vaňov-Panenská skála
podél stezky nad tratí, Vrch Čepec-jižní svah pod vrcholovou cestou.
− Mimo Ústecký kraj: PP Chlum (Mladá Boleslav).
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Phyllonorycter tristrigellus (Haworth, 1828)
(sběry 10.10.-31.10.2015 na Ulmus spec.)
− Ústecký kraj: Hradiště u Svádova-svah nad tratí, Vaňov-Panenská skála podél stezky
nad tratí, Ždírnické údolí-okolí cest po levém svahu.
Phyllonorycter ulmifoliellus (Hübner, 1817)
(sběry 12.7.-28.9.2015 na Betula pendula)
− Ústecký kraj: Bánov, Stará Homole-Vitín, Vrch Čepec-vrcholová cesta až
po Chuderovec.
Phyllocnistis extrematrix Martynova, 1955
(sběr 17.9.2015 na Populus nigra)
− Ústecký kraj: Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe.
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Pc), Údolí Ritina (Md), UL-letní kino a okolí (Md), UL-Holoměř kolem nemocnice
a svahy (Pc), UL-Holoměř okolí sanatoria a svah nad Klíšským potokem (C, Pc),
UL-Mariánská skála (Pc), UL-Severní terasa intravilán (Md, Pc), Vinařský rybník
na okrese Chomutov (Pc), Vrch Čepec-J svah pod vrcholovou cestou (C, Pc), Vrch
Čepec-vrcholová cesta až po Chuderovec (Bp, C, Pc, Sa), Vrch Radešín-cesta při
Z-JZ úpatí (Pc), Žďárek-chaty nad Klíšským potokem (Md), Ždírnické údolí-okolí cest
po levém svahu (Bp, Pc).
− Mimo Ústecký kraj: Mladá Boleslav-Bradlec (Md), PP Chlum (Mladá Boleslav) (Bp,
Pc).
Leucoptera mallifoliella (Costa, 1836)
(sběry 5.9.-17.9.2015 na Malus domestica /Md/ a Pyrus communis /Pc/.
− Ústecký kraj: Malé Žernoseky-levý svah Oparenského údolí okolí cestxy, nad
zahradami (Pc), Údolí potoka Němčí-Brná stezka lesem po žluté (Md).

Phyllocnistis unipunctella (Steohens, 1834)

Gelechiidae

(sběry 17.9.-5.10.2015 na Populus nigra)

Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)

− Ústecký kraj: Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe.
− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice v okolí cyklostezky.

(sběr 11.10.2015 na Prunus census)
− Ústecký kraj: Střížovický vrch.

Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)

Recurvaria nanella (Dennis et Schiffermüller, 1775)

(sběr 17.9.2015 na Salix spec.)

(sběr 10.10.2015 na Malus domestica)

− Ústecký kraj: Litochovice-Prackovice pěšina kolem Labe.

− Ústecký kraj: Chvalov-Dolní Zálezly.

Lyonetiidae

Tortricidae

Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)

Gypsonoma opressana (Treitschke, 1835)

(sběry 22.5.-31.10.2015 na Betula pendula /Bp/, Crataegus spec. /C/, Malus domestica
/Md), Malus sylvestris /Ms/, Prunus cerasus /Pc/, Prunus domestica /Pd/, Sorbus aucuparia /Sa/)

(sběry 17.9.-5.10.2015 na Populus nigra)

− Ústecký kraj: Adolfov-Chlumec lesní cesty v horní části lesa (Bp, Sa), Bánov (Md, Pc),
Čeřeniště-Němčí (C, Md, Pc), Divoká rokle u Mojžíše-sedlo Kozího vrchu (Ms, Pc),
Dobětice-Mlýniště (M, Pc), Dobětický vrch-mezi ob. Dobětice a Žežice (Md, Pc),
Dolní Zálezly-Vaňov okolí stezky nad tratí (Pc), Chuderov-okolí až po rozvodnu pod
Severní terasou (Md, Pc), Chuderovec-les nad obcí směrem na Radešín (C, Pc),
Chvalov-Dolní Zálezly (Md, Pc), Kozí vrch sedlo-Mojžíř nádraží (Md, Pc), Lovoš-spodní
část JZ svahu až po suťové pole (Md), Malé Žernoseky-levý svah Oparenského
údolí okolí cesty nad zahradami (Bp, Md, Pc), Malé Žernoseky-Litochovice stezka
lesem po zelené (Pc), Milbohov-hájovna a okolí (Sa), Mlýniště (Md, Pc), MlýništěNeštěmice mimo cesty (C, Md, Pc), Nová Ves-hrad Střekov (Pc), Podhoří-les mezi
D8 a letištěm (Sa), Podlešín-Vaňov stezka po žluté k zelené (Md, Pc), PP Žatec
(Pc), Sedlo (osada a okolí) (Pc), Stará Homole-Vitín (Md, Pc), Střekov-Kamenný
vrch v okolí školy a porost nad silnicí (Bp, Pc, Sa), Střížovický vrch (Pc), SvádovValtířov (okolí Labe) (Md, Pc), Údolí potoka Němčí-Brná stezka lesem po žluté (Pd,
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− Ústecký kraj: Litochovice-Prackovice, kolem Labe.
− Mimo Ústecký kraj: Vliněves (Mělník)-Posadovice v okolí cyklostezky.

Souhrn:
V předloženém příspěvku jsou uváděné výsledky sběru dokladů z roku 2015 druhů
motýlů (Lepidoptera), které minují na listech rostlin. U každého druhu je uveden datum
nebo rozsah dat, kdy byl daný druh sbírán a rostlina, na které byla nalezena příslušná
mina.
Jsou zde uvedené druhy z čeledí Nepticulidae (rod Stigmela - 31 druh, Ectoedemia
- 2 druhy), Tischeriidae (rod Emmetia - 4 druhy, Tischeria - 2 druhy), Bucculatricidae
(rod Bucculatrix - 4 druhy), Gracillariidae (rod Callisto - 1 druh, Caloptilia - 2 druhy,
Parornix - 8 druhů, Cameraria - 1 druh, Macrossacus - 1 druh, Phyllonorycter - 30 druhů,
Phyllocnistis - 3 druhy), Lyonetiidae (rod Lyonetia - 1 druh, Leucoptera - 1 druh), Gelechiidae (rod Recurvaria - 2 druhy) a Tortricidae (rod Gypsonoma - 1 druh).
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Celkem lze konstatovat, že výsledky odpovídají mimořádně suchému a teplému roku
2015 ve vegetační době, čímž pravděpodobně byla posunuta i doba prvních min zjištěných na listech. Také hojnost min byla mnohem nižší než v minulých letech, a to skoro u všech druhů rostlin.

Summary:
The paper presents the results of data collection in 2015 for species of leaf-mining butterfly of the Lepidoptera order. For each species, the paper specifies the day and the
period when the species in question was collected, and the plant on which a mine
from said species was found.
The paper mentions species from the Nepticulidae family (Stigmella genus - 31 species,
Ectoedemia genus - 2 species), the Tischeriidae family (Emmetia genus - 4 species,
Tischeria - 2 species), the Bucculatricidae family (Bucculatrix genus - 4 species), the
Gracillariidae family (Callisto genus - 1 species, Caloptilia genus - 2 species, Parornix
genus - 8 species, Cameraria genus - 1 species, Macrossacus genus - 1 species, Phyllonorycter genus - 30 species, Phyllocnistis genus - 3 species), the Lyonetiidae family
(Lyonetia genus - 1 species, Leucoptera genus - 1 species), the Gelechiidae family (Recurvaria genus - 2 species) and the Tortricidae family (Gypsonoma genus - 1 species).
The results in general correspond to the exceptionally dry and hot year of 2015 during
the period of vegetation, which probably delayed the appearance of the first mines
found on leaves. Moreover, the abundance of mines was much lower than in previous
years, which is true for almost all plants.
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ZAJÍMAVÉ NÁLEZY TESAŘÍKŮ V OKRESE ÚSTÍ NAD LABEM
(Coleoptera: Cerambycidae)
INTERESTING FINDS OF LONG-HORNED BEETLES (Coleoptera: Cerambycidae)
IN THE DISCTRICT OF ÚSTÍ NAD LABEM

Václav VYSOKÝ
Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767)
Údaje o výskytu tohoto druhu z Ústeckého okresu i jeho bližšího okolí chybí. Jedná se
v Čechách o celkem řídce se vyskytující druh. Nejbližší uváděná lokalita je Stroupeč
u Žatce (SLÁMA, 1998).
Mně se podařilo tento druh chytit na světlo 2.8.2015 a 8.8.2015 po 1 ex. v chatové kolonii
při pravém břehu Klíšského potoka v okolí Žďárku. Oba kusy nalétly mezi 23. a 24. hodinou. Jedná se o velmi překvapivý nález tohoto druhu s noční aktivitou, protože se
na této lokalitě podařilo v srpnu na světlo chytit pouze tyto běžné druhy Arhopalu rusticus /Linnaeus, 1758/ (1 ex.), Corymbia rubra /Linnaeus, 1758/ (2 ex.) a Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758 (1 ex.). Oba kusy jsem věnoval do sbírek Muzea města Ústí nad
Labem.
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
O výskytu tesaříka Rhagium sycophanta existuje z Ústeckého okresu více literárních
(BENDA-VYSOKÝ, 2000; SLÁMA, 1998; TÁBORSKÝ, 1979, 1988; VYSOKÝ, 1985, 1991) i dokladových údajů (coll. Muzeum města Ústí nad Labem a Regionální muzeum v Teplicích). Poslední kus byl na okrese Ústí nad Labem a v blízkém okolí sbírán před více jak
50 lety. Stručně zde uvádím známé doklady nebo literární údaje: Bořeň (1950), Brná
(1952), Dolní Oldřichov (1961), Dubí-Dvojhradí (1960), Duchcov (1950), Průčelské údolí
(lit. údaj), Radejčín (1957), Rovný (1922), Teplice-Doubravka (1956), Ústí nad Labem (lit.
údaj), Ždírnické údolí (1927).
Já jsem nalezl tohoto tesaříka 8.4.2014 v 1 kuse v zemi pod kamenem zaklíněném mezi
kořeny vyvráceného pařezu (?dub) ještě v komůrce, a to ve spodní části sesuvu budované dálnice D8 nad obcí Litochovice (pod lomem Kuba u Dobkoviček). Kus jsem
věnoval do sbírek Muzea města Ústí n. L.
Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)
O výskytu tohoto druhu na okrese Ústí n. L. chybí jakékoliv údaje, a to jak literární, tak
i dokladové z blízkého okolí. Nejbližší známé naleziště je na Pastýřské stěně v DC-Podmokly, odkud je v coll. Muzeum města Ústí nad Labem několik kusů z r. 1999 (VII.), vše
lgt. P. Benda a tyto nálezy jsou uvedené také v pracích BENDA-VYSOKÝ, 2000, 2000a.
Na skládce f. Juros s.r.o. jsem nalezl na dříví připraveném k rozřezání na palivo 7.7.2014
1 ex. v letu a 1 ex. pobíhající na dubovém dříví. Bohužel, dříví pocházelo z různých
míst a tak není jasné, z které ústecké lokality pochází nebo zda se nejedná o přilétlé
kusy z Jedlové hory. Výletové otvory se také nepodařilo nalézt, stejně jako chodby
pod kůrou. Vzhledem k tomu, že je vývoj známý pouze z dubů (Quercus spec.), zřídka
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i z buku (Fagus spec.) a jen ojediněle také v bříze (Betulas pec.), tak je možné, že se
jedná o dříví starého dubu z areálu Krajské nemocnice na vrchu Holoměř, bukové ani
březové dříví se v době mé návštěvy skládky nenacházelo. Oba kusy jsem věnoval
do sbírek Muzea města Ústí nad Labem.

Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767), který nebyl dosud na okrese Ústí n. L. ani v jeho
blízkém okolí dosud nalezen.

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) – tesařík dubinový

The paper focuses on the occurrence of four rare species of the Cerambycidae family
in the Ústí district, which had not been seen for the prior fifty years, and Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767), a species which had never been previously reported in the
district of Ústí nad Labem.

Tesařík dubinový (Plagionotus detritus /Linnaeus, 1758/) patří k řídce sbíraným druhům
na Ústecku a z okresu Ústí nad Labem nebyl hlášen již více let. Ve sbírkách Ústeckého
muzea není z okresu Ústí n. L. ani žádný historický doklad (VYSOKÝ, 1991). Při pokusu
o zpracování tesaříků Labských pískovců (BENDA-VYSOKÝ, 2000+2000a) se nepodařilo
nalézt žádný doklad z okresu Ústí nad Labem ani v soukromých sbírkách a nejbližší naleziště tohoto druhu bylo potvrzené z lokalit Bynov a Pastýřská stěna na okrese Děčín.
HEYROVSKÝ (1930, 1955) a HEYROVSKÝ-SLÁMA (1992) tento druh uvádějí pouze z lokality Teplice nebo Teplice-lázně. V práci shrnující znalosti o tesařících z celé naší republiky
(SLÁMA, 1998) je tento tesařík nejblíže uveden z faunistických mapových čtverců 5348
a 5349 (historický údaj, bez uvedení lokality). Podrobnější uvedení blízkých lokalit podle dokladů v coll. Muzeum města Ústí nad Labem a Regionální muzeum v Teplicích
a literatury je na mých www stránkách: Dubí, Dubí v Krušných horách, Krušné hory:
Dubí. Teplice-Š. (jistě míněn Šanov), Pastýřská stěna.

Summary:
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V tomto příspěvku je uváděn výskyt čtyř vzácnějších druhů tesaříků (Cerambycidae)
z Ústeckého okresu, které se nepodařilo potvrdit v posledních cca 50. letech a druh
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