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Vážený čtenáři,

dostává se Ti „do rukou“ zpravodaj, který se v roce 2020 rozhodli vydávat 

členové Zoologického klubu. Co je to za spolek a kdo jsou jeho členové? Jedná 

se o skupinu lidiček, kteří mají blízko k přírodě, rádi v ní pobývají a tráví čas 

pozorováním všech zajímavos�, které jim nabízí. Někdo preferuje ptačí říši, 

jiný se zajímá o plazy a další třeba o neživou přírodu. Důležité je, že jsou 

všichni naladěni na stejnou vlnu. Zhruba jedenkrát za tři měsíce se scházejí 

v ústeckém muzeu, kde probíhá zajímavá přírodovědná či cestovatelská 

přednáška z nejrůznějších koutů světa. Kromě toho si rádi popovídají, 

popřípadě se účastní různých společných akcí a exkurzí.

Zoologický klub má dlouhou tradici, byl založen v roce 1973 při Zoo Ús� nad 

Labem. Společně byl vydáván sborník Fauna Bohemiae septentrionalis (FBS), 

který si nadále však pod sebou ponechala zoo. Proto vznikl nový zpravodaj 

NATURA VIVET, což v překladu znamená „Příroda žije“. Obsah není striktně 

vědecký jako FBS, spíše populárně naučný, měl by být poutavý a podní�t 

u čtenáře zájem o přírodu okolo nás. Kromě pozorování členů se v něm objeví 

i výtah ze společných přednášek nebo informace o ochranářských 

projektech, které sice probíhají na druhém konci světa, ale které se dotýkají 

každého z nás.

Doufáme, že Tě jednotlivé příspěvky zaujmou a možná přimějí k zamyšlení či 

nějaké ak�vitě. Pokud bys chtěl přijít mezi nás, rádi Tě uvítáme. Naše sídlo je 

v Muzeu města Ús� nad Labem, které je naším hlavním partnerem. 

Na webových stránkách www.zoologickyklub.cz lze najít podrobnější 

informace, krátké aktuální novinky a zajímavos� zveřejňujeme na 

facebookovém profilu (www.facebook.com/zooklub.us�).

Ing. Věra Vrabcová, předseda ZK
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Činnost Zoologického klubu v roce 2020

Věra Vrabcová, předseda ZK

Rok 2020 byl pro všechny zcela výjimečný. Na začátku roku se objevil nový 

koronavirus (COVID-19), kterému bylo podřízeno veškeré dění v republice. 

Bylo potřeba dodržovat vládní opatření, která byla vyhlašována v návaznos� 

na epidemiologickou situaci, zejména co se týče shromažďování osob. Z toho 

důvodu nemohlo proběhnout poslední setkání členů, které se koná většinou 

na konci roku v prosinci. Také ostatní tři setkání byla omezena doporučenými 

rozestupy mezi jednotlivými osobami, proto se všechna odehrála v Císařském 

sále Muzea města Ús� nad Labem, který svou velikos� naprosto odpovídal, 

byť jeho akus�ka mluvenému slovu příliš nesvědčí.

První setkání proběhlo 22. února 2020 a bylo zároveň valnou hromadou ZK. 

Bylo nutné probrat událos� uplynulého roku (činnost ZK, rozpočet, změna 

hlavního partnera) a zejména odsouhlasit rozpočet pro rok 2020 a další 

činnost ZK. S přechodem od zoo k muzeu souvisela řada nutných změn, které 

bylo potřeba vyřešit - stanovy klubu, organizační, jednací a volební řád, výši 

členského příspěvku, na kterou je navázáno hospodaření a rozpočet na rok 

2020, aktualizace webových stránek a grafických materiálů jako je logo, 

průkaz člena, pozvánky, letáky a další. Otevřena byla i budoucnost sborníku 

FBS, který má dlouholetou tradici (od roku 1976) a do kterého přispívají 

zejména členové ZK či jiní milovníci přírody. Bohužel, oficiálním vydavatelem 

FBS je Zoologická zahrada Ús� nad Labem, a přes následný apel na ředitele 

zoo se nepodařilo sborník ZK přenechat.

Populární součás� všech tří setkání byly kromě organizačních záležitos� 

a zajímavých informací tradičně cestovatelské přednášky. První proběhla po 

skončení valné hromady a zavedla přítomné do jednoho z afrických států 

(Fauna a flóra Tunisu). Přítomné členy i hosty čekalo zajímavé vyprávění 

Nataši Velenské, chovatelky želv, která je seznámila s jednou z mnoha výprav 

do této země, kterou spolu se svým manželem absolvovali. Prošli jsme se 

společně od saharských písků po severní skalnatý mys Cap Serat. Přednáška 

byla zaměřená na tuniskou faunu a flóru, ale nevynechala ani báječnou 

tuniskou kuchyni a vynikající kávu s mátovým čajem, nocování v pouštních 

stanech, troglody�ch podzemních obydlích i rodinných penzionech, 

či procházku po mozaikách v Kartágu i an�ckém městě Dougga.

Na druhém setkání (13. června) se představil cestovatel a fotograf Jan 

Hrbáček z Děčína s přednáškou Botswana – divoký ráj. Africký kon�nent 

navš�vil již mnohokrát a konkrétně Botswana patří k jeho nejoblíbenějším 

des�nacím, protože je proslulá svou divokou přírodou se spoustou zvěře. 

Pojmy jako delta řeky Okavango, poušť Kalahari či národní park Chobe nebyly 

posluchačům cizí, ale díky zajímavému vyprávění a úchvatným fotografiím se 

na několik desítek minut do tohoto koutu naší planety přenesli i oni. U řady 

snímků se navíc dozvěděli i konkrétní příběh – jak fotografie vznikala 

či zajímavé chování zvířat v hledáčku objek�vu. 

Tře� setkání (5. září) se neslo ve znamení ochranářských ak�vit věnovaných 

outloňům váhavým. Kukang – příběh ze Sumatry představil zakladatel 

projektu a ředitel nadace Fran�šek Příbrský, který se kromě outloňů věnuje 

i ochraně dalších ohrožených druhů zvířat, spolupráci s komunitami místních 
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obyvatel, ať již se jedná o vzdělávání dě� či přímo práci strážců v pralese. 

Dlouholetá spolupráce se rozvinula až k projektu Kukang Coffee, který 

podporuje místní farmáře v produkci environmentálně šetrné kávy spojené 

s ochranou místních populací divokých 

zvířat. Na jaře 2020 se tato káva prodává 

ve stejnojmenné kavárně Kukang Coffee 

v Ús� nad Labem. Účastníci setkání měli 

možnost v přestávce před přednáškou 

kávu ochutnat. Na závěr tohoto setkání se 

zájemci mohli podívat i do zákulisí muzea. 

Muzejní entomolog Jiří Spružina je zavedl 

do atria a poskytl jim zasvěcený výklad 

o biotopových jezírkách a rozmanitých 

druzích živočichů, které je obývají. 

Poté společně navš�vili entomologický 

depozitář, kde se seznámili se systémem 

muzejních sbírek včetně evidence, ale 

mohli si prohlédnout i část sbírek. Vzhledem k celkovému množství (12.000 

exemplářů) se jednalo o nepatrný zlomek.

Členové výboru ZK se poněkud obávali, zda změna partnera ovlivní členskou 

základnu. Přece jen byla po každé přednášce návštěva zoo či zákulisí atrak�vní 

součás� setkání. Také pomoc některých členů při akcích pro veřejnost se stalo 

oblíbenou činnos�, proto byla podobná ak�vita nabídnuta i muzeu. Bohužel, 

kvůli koronaviru se uskutečnilo pouze minimum akcí, ale i tak se někteří 

zapojili (např. Mykologický den), popř. byli účastníky odborných exkurzí do 

přírody (Pravčická brána, jezero Milada). O těchto akcích se zmiňují 

samostatná sdělení. V roce 2020 přibyli dva noví členové (1x dospělý, 1x RD), 

ale členství zaniklo šes� členům, a to kvůli odhlášení, nezaplacení členského 

příspěvku či úmr� (3x důchodce, 2x student, 1x dítě). Bohužel, úmr� se týkalo 

dlouholetého člena a jednoho ze zakladatelů ZK pana Jiřího Vondráčka, na 

kterého vzpomínají jeho přátelé a kolegové v samostatném příspěvku. Změny 

proběhly také u referenčního členství – u tří členů se změnilo na řádné, 

u jednoho na čestné a u pě� bylo ukončeno. Valná hromada odsouhlasila dva 

nové čestné členy – pana Jaromíra Hajera a Stanislava Lhotu. Složení k 31. 12. 

2020 bylo tedy následující: řádné členství – dospělí – 22x, důchodci – 6x, 

studen� – 2x, MD nebo RD – 4x; čestné členství – 3x; kolek�vní – 2x (Zoo LB 

a PZ). Z toho vyplývá, že celkový počet členů k 31. 12. 2020 je 39, z toho u 34 se 

jednalo o řádné členství. V roce 2020 se členská základna změnila pouze 

nepatrně, hlavně v důsledku úbytku referenčních (tedy nepla�cích) členů.

Hospodaření uplynulého roku prošlo pravidelnou revizí kontrolní komise, 

která se schází vždy 1x ročně před valnou hromadou. Kontrolován byl stav 

pokladny i účtu a příjmy i výdaje v daném roce, komise neshledala žádné 

nedostatky. Vzhledem ke změně partnera navrhla revizní komise a výbor ZK 

změnu výše členského příspěvku a rozšíření kategorií o osoby na mateřské 

či rodičovské dovolené. Z několika návrhů pak valná hromada schválila 

následující platby: dospělé osoby – 600 Kč, dě� od 12 let, studen�, důchodci, 
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MD či RD – 300 Kč. Výše příspěvku za kolek�vní členství se nemění, od 10.000 

Kč (bronzové) přes 20.000 Kč (stříbrné) a 30.000 Kč (zlaté) až k 40.000 Kč 

(diamantové) a 50.000 Kč (pla�nové). V roce 2020 se podařilo navázat na 

spolupráci s partnery z minulých let, takže příspěvek na hlavní ochranářský 

projekt Pesisir Balikpapan poskytla Zoo Liberec a Zoo Plzeň, což je velice 

záslužný počin v oblas� ochrany přírody. Ústecká společnost Juros s. r. o. 

poskytla finanční dar ve výši 30.000 Kč na ak�vity spojené s činnos� ZK, za což 

jejímu vedení patří velké poděkování.

Námětem do diskuze se stala situace ohledně sborníku FBS, který zoo v roce 

2020 nebyla schopna vydat, takže je otázkou, zda bude tato publikace vůbec 

vycházet. Nicméně na valné hromadě se členové přiklonili k návrhu vytvořit 

zpravodaj podobného ražení, jehož obsahem by byly přednášky, informace 

o činnos� ZK, zprávy o ochranářských projektech, zajímavé články 

z pozorování v přírodě a fotografie. E-mailovou diskuzí, do které se zapojilo 25 

členů, byl ze čtyř návrhů (Natura vivet = Příroda žije; Legatum naturae = Odkaz 

přírody; Syčák = vychází z hlasu čápa černého v logu; Zoban = zoologická 

banda) vybrán první. Začala pracovat redakční rada, která bude mít na 

staros� veškeré práce na nové publikaci Zpravodaj Natura vivet by měl 

vycházet 1x ročně ve formátu A5, ovšem pouze v elektronické podobě, 

v �štěné pouze za předpokladu dostatku financí. Byl také rozšířen cílový 

okruh čtenářů, přičemž pdf verze bude opět k dispozici na webových 

stránkách ZK.

Informace o setkáních členů byly zveřejňovány na webových stránkách ZK, 

s programem i fotografiemi. Dále funguje facebookový profil ZK, kam jsou 

vkládány fotografie ze setkání či krátké příspěvky ak�vních členů z pozorování 

v přírodě či zajímavých výletů.

Za Jiřím Vondráčkem

Dne 28. listopadu 2020 ve věku 93 let zemřel pan Jiří Vondráček, nestor 

ornitologie severních Čech…

I když se Jiří Vondráček 19. 2. 1927 narodil v Lovosicích, tak celý svůj plodný 

život prožil v Ús� nad Labem. Téměř celý svůj ak�vní život pracoval ve 

Výzkumném ústavu organické chemie v Ús� nad Labem. Po odchodu do 

důchodu byl 10 let i pracovníkem Krajského střediska památkové péče 

a ochrany přírody a pak i Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Ús� nad 

Labem jako zoolog.

Znal jsem Jirku od svého mládí, cca od roku 1980, kdy jsme se potkali 

v Krajském zoologickém klubu při Zoo Ús� n. L. Byl jedním ze zakladatelů spolu 

s legendárním Petrem Voženílkem, Herbertem Tichým a Václavem Vysokým, 

kteří se scházeli u Petra Voženílka na čaji „Mathé“ a řešili chod KZK a jeho 

sekcí, z nichž se zásluhou Jirky udržela pouze ornitologická sekce. Byl 

opravdovou duší této sekce, která v té době měla až 30 členů, kteří neúnavně 

dokumentovali stav a změny ornitofauny Severočeského kraje. Z mého 

pohledu to byla zlatá doba terénní ornitologie v severních Čechách…

Jirkovou zásluhou je i to, že takzvaně objevil německé ornitology, kteří do té 

doby jakoby v české ornitologické literatuře v severních Čechách neexistovali. 

Navš�vil různé archivy a muzea a při své velmi dobré znalos� němčiny 

neúnavně překládal práce předválečných německy píšících ornitologů. 

Na vysoké úrovni spolupracoval s německými ornitology, např. Dr. R. 

Steffensonem, mimo jiné  zorganizoval také zájezd členů KZK na 17. zasedání 

saských ornitologů v Niesky v roce 1981.

V minulém stole� se zabýval hlavně dravci a sovami. Společně jsme projeli 

mnoho lokalit v celém Severočeském kraji a mapovali výskyt kdysi hojných 

sov pálených, sýčků a hlavně jeho oblíbených výrů. Jeho srovnávací materiály 

využívané k determinaci kos�ček nalezených ve vývržcích byly opravdu 

precizní. Velmi dobře ovládal také determinaci vajec jednotlivých druhů 
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ptáků a určil (nebo zrevidoval) např. i obsáhlou kolekci vajec uloženou 

v děčínském muzeu.

Soupis jeho publikované i archivní literatury je opravdu úctyhodný. Neúnavně 

každoročně publikoval hlavně ve sborníku Krajského zoologického klubu 

Fauna Bohemiae septentrionalis (FBS), kde je uvedeno více než 100 jeho 

příspěvků. FBS neboli Sborník odborných prací zoologické zahrady 

a Krajského zoologického klubu při Zoo Ús� nad Labem vyšel poprvé v roce 

1976 a již v jeho 1. čísle měl hned dva odborné články: Změny ve složení 

avifauny Severočeského kraje v posledních 25 letech a Průběh osídlení SVČ 

kraje čápem černým. V roce 1984 vyšel náš první společný článek: Rozšíření 

kulíka říčního v SVČ kraji.

V dnešní době internetu a veřejně přístupných databází s pozorováními 

„online“ se může zdát jeho počin od čísla 7, kdy začal publikovat ve FBS pod 

autorskou hlavičkou Kolek�v příspěvky pod názvem Výskyt vzácnějších druhů 

ptáků v Severočeském kraji, jako malá služba ornitologii. Dá se tedy 

s nadsázkou říci, že �mto se stal průkopníkem „občanské vědy“ v ornitologii 

v severních Čechách. A závěrečná věta „Zpracováno podle údajů členů 

ornitologické sekce KZK a zpráv příležitostných zpravodajů zpracoval Jiří 

Vondráček“ byla zárukou zajímavých a pokud možno i prověřených 

ornitologických údajů. Tyto „Příspěvky“ o ptácích na území okresu Ús� n. L. 

nebo celém kraji tvořilo úžasnou databázi nejen vzácných pozorování, ale 

posloužily např. i při zpracování publikace Ptáci okresu Ús� nad Labem z roku 

1997.

Jeho první zdokumentovaná ornitologická práce je strojopis uložený v archivu 

KSSPPOP (Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody) v Ús� 

nad Labem pod názvem Ornitologická pozorování ve východní čás� Krušných 

hor z roku 1964. Ale již v roce 1963 publikoval krátké články v novinách 

Průboj, např. Přílety labutě, Moudivláček lužní na Ústecku a mnoho dalších. 

I naše společná práce na Ptactvu CHKO Labské pískovce v roce 1987 byla 

hodně přínosná. Byl kroužkovatelem Kroužkovací stanice Národního muzea 

v Praze. I když sám moc nekroužkoval, tak zaznamenával čísla kroužků, které 

se mu podařilo zjis�t většinou na uhynulých kusech. V případě nutnos� se ale 

neváhal ani „poprat“ s labu�, aby zjis�l číslo na kroužku, což mu vyneslo 

nařčení a pohrození policií přihlížejícími diváky na břehu Labe v Lovosicích, že 

chce usmr�t labuť – po zjištění čísla byla labuť puštěna na vodu a Jirka si 

vítězně provedl zápis do jeho pověstného notesu se záznamy o pozorování 

v terénu.

Málo se ví, že Jirka byl ve své době také vášnivý myslivec. Několikrát u vína 

vzpomínal na lov divočáků a lišek v okolí památníku Přemysla Oráče. A i když 

převládla ornitologie, vždy c�l myslivce a spolupracoval s nimi, např. formou 

dotazů na jednotlivé myslivecké spolky. Společně jsme objížděli konkrétní 

myslivce v jednotlivých spolcích a od těch, které si proklepl, že ptáky znají, 

údaje i publikoval ve vzácných pozorováních. 

Jinak byl ale pověstný �m, že při setkání se známými zdravil dotazem „a co jsi 

viděl zajímavého“ – a hned si zaznamenal každý takto získaný údaj a byl velmi 

zklamán, když dostal nega�vní odpověď.

Jeho manželka Jindřiška po dobu jejich šedesá�letého manželství plně 

respektovala jeho koníček a i v době jeho nemoci, kdykoliv jsem zavolal, 

ozvalo se: „Dědoušku, volá Václav…“. Paní Jindřiška přežila Jiřího pouze o dva 

měsíce, zemřela 25. ledna 2021 ve věku 95 let.

Strašně rád také cestoval, a i když to v minulém režimu bylo komplikované, 

navš�vil mnoho ornitologických lokalit v NDR, Maďarsku a Rumunsku. 

Například jeho úžasné vyprávění o Dunajské deltě mě vedlo k několika 

návštěvám této zajímavé lokality. Bohužel, zprávu o výsledcích pozorování 

fauny v cizině nikde neuveřejnil. 

I v posledních letech, v podstatě až do roku 2019, jsme pravidelně minimálně 

jedenkrát týdně jezdili na jezero Milada a dokumentovali proměny tohoto 

hnědouhelného lomu v úžasnou ptačí lokalitu, kde ale sledoval ptačí faunu již 

v období, kdy končila těžba v povrchovém hnědouhelném lomu, spolu 

s několika členy KZK. A byl to Jirka, kdo inicioval a spolupracoval i na našem 

posledním článku ve FBS v roce 2018 o avifauně jezera Milada s kolegou 

Honzou Lohniským, který volně navazoval na zpracování této fauny z roku 
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2012 v publikaci Příroda nádrže Milada.

Vážený Jirko, díky za vše, co jsi pro ornitologii i přírodu obecně na Ústecku 

udělal.

Na Jiřího Vondráčka vzpomínali Vaškové Šutera a Vysoký

Zimní vycházka za ptáky do mokřadů

Věra Vrabcová

První exkurzí v roce 2020, kterou pořádalo Muzeum města Ús� nad Labem 

a které se zúčastnilo i několik členů ZK, byla vycházka k jezeru Milada. 

Uskutečnila se v sobotu 1. února 2020 u příležitos� Světového dne mokřadů. 

Odborným průvodcem byl zkušený ornitolog Václav Beran, pracovník 

ústeckého muzea. Ač počasí nebylo nejpříznivější, na parkoviš� na svahu 

jezera za trmickou teplárnou se shromáždilo několik desítek nadšenců, 

většinou se jednalo o již zkušené pozorovatele. K výbavě ornitologů patří 

dalekohledy, což je při velikos� vodní plochy nutné, takže bylo možné 

pozorovat např. poláky (velký, chocholačka), lysky, potápky roháče, kopřivky 

obecné či dokonce turpana hnědého. Během téměř dvouhodinové vycházky 

se účastníci dozvěděli mnoho zajímavého nejen o druzích, které byly na vodě 

a v její blízkos� pozorovány, ale i o unikátnos� této lokality.
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Milada je rekul�vační jezero, které vzniklo zatopením bývalého povrchového 
lomu Chabařovice. K ukončení těžby hnědého uhlí došlo v roce 1997, 
následovaly přípravné práce –  zakry� uhelné vrstvy, náležité upravení břehů 
i okolního terénu, ucpání všech starých štol apod. Napouštění samotného 
jezera započalo v roce 2001 a bylo dokončeno v roce 2010, poté následovaly 
další rekul�vační práce, až bylo v roce 2015 jezero zpřístupněno veřejnos�. 
Slouží k rekreačním a sportovním účelům, ale zároveň je místem, které 
využívá řada volně žijících živočichů. Jedná se o významné zimoviště vodních 
ptáků a racků, takže zde byla pozorována řada druhů, u několika se jedná 
o naprosté rarity. V okolí jezera se nacházejí rozsáhlé lesní a luční 
rekul�vované plochy s mladými porosty.
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Příklady druhů ptáků, které lze pozorovat na jezeře Milada: Mykologická vycházka a Mykologický den v muzeu 

(2. – 4. 10. 2020)

Jitka Polanská

V Muzeu města Ús� nad Labem probíhal v říjnu již 7. ročník akce věnované 

mykologii, s přípravami pomáhali i někteří členové Zoologického klubu. 

Nejprve bylo nutné zajis�t exponáty na výstavu, čehož se ujímají jednak 

pracovníci muzea, ale také dobrovolníci. V pátek 2. 10. se sešla jedna skupina 

u obce Maxičky na Děčínsku, rozptýlila se po lese a sbírala do košíků vše, co 

vypadalo jako houba. Dle sdělení účastníků se tento způsob houbaření ukázal 

velice příjemným, neboť košíky byly co chvíli plné.

Potápka roháč Lžičák pestrý - samice

Morčák velký - samec

Hvízdák eurasijský Volavka bílá

Kormorán velký

Foto: Andrea Balejová
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V sobotu 3. 10. se uskutečnila komentovaná houbařská vycházka, které se 

mohli zúčastnit zájemci z řad veřejnos�.  Na této akci jsem byla poprvé, ale 

mohu ji vřele doporučit každému, neboť tolik nadšených houbařů na jednom 

místě se příliš často nevidí. Sraz byl na parkoviš� u autobusové zastávky v obci 

Tašov. Natěšení houbaři se nedali přehlédnout, vybaveni košíky, miskami 

či platy od vajíček, to vše proto, aby nasbírané houby měly co největší komfort 

a neutrpěly při následném transportu na kráse, protože v neděli se nasbírané 

exempláře předvedly na výstavě živých hub s mykologickou poradnou.

Rozděleni do dvou skupin zhruba po 20 lidech jsme se vydali do okolí obce. 

Hned po pár krocích nás naše průvodkyně, mykoložka Mgr. Lucie Zíbarová 

zastavila a ukázala na trávník – špička obecná vytváří tzv. čarodějné kruhy. 

Cestou jsme nacházeli různé holubinky, ryzce, choroše, muchomůrky, 

penízovky, čirůvky, václavky i houby, o které bych jindy ani nezakopla. Bylo na 

každém, zda se ponoří do lesa nebo bude naslouchat odbornému výkladu, 

který byl nabitý znalostmi naší průvodkyně. Někdy stačilo jen zaostřit zrak, 

a jelikož bylo dovoleno sbírat vše, jedlé, nejedlé, malé, velké, zelené, červené, 

fialové, myslím, že kdo chtěl, tak houbu našel. Největší radost jsem měla 

z nalezené muchomůrky červené, na kterou jsem jako správný houbař 

a milovník lesa nikdy nevztáhla ruku a nechávala ji lesu a zvířátkům, jen jsem 

vždy obdivovala její krásu. A dnes bylo povoleno vše. Navíc jsme byli poučeni 

o tom, jak houbu nejlépe vydloubnout, aby zůstalo zachováno podhoubí, 

někdy tedy krásu nálezů dotvářel i kousek trávy, mechu či klacíku. 

Nejvýraznější nalezenou houbou, co se barev týče, byla lakovka ametystová. 

Ač fialová, jedná se o houbu jedlou. Další nálezy se pyšnily pro mě neznámými 

názvy – např. trsnatec lupenitý, vějířovec obrovský, mušlovka plstnatá, 

bělochoroš pýchavkovitý, outkovka chlupatá, pestrá a mnoho dalších. Kolem 

poledne se obě skupinky sešly na odpočívadle v obci. Všechny nalezené 

úlovky vystavily a dozvěděly se plno zajímavos�. Následně byly houby 

převezeny do muzea.
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Zde na jeho pracovníky čekal náročný úkol – všechny úlovky přebrat, určit, 

naaranžovat a vybavit popiskami, aby v neděli 4. 10. mohla být zpřístupněna 

výstava. Mykologický den v muzeu byl veřejnos� k dispozici od 10.00 do 17.00 

hodin, probíhala zde i houbařská poradna, ale hlavně se konala poutavá 

a zajímavá přednáška Mgr. Zíbarové s názvem „Houby Dokeska“.

Až na dno moře aneb Exkurze do skal 

pískovcových

Petra Padalíková

První říjnovou sobotu se několik členů Zoologického klubu zúčastnilo 

geologicko-lesnické exkurze do NP České Švýcarsko. Průvodci nám byli 

geoložka Zuzana Vařilová z Muzea města Ús� nad Labem, geolog Jakub 

Šafránek a paní Dana Vébrová z oddělení monitoringu, oba pracovníci NP. 

Trasa byla naplánována turis�cky atrak�vní Gabrielinou stezkou z Mezné 

Louky, cílem výletu byla Pravčická brána.

24 25

ČINNOST ZK, SPOLEČNÉ AKCE, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY NATURA VIVET 1/2021



Během příjemné procházky nás čekalo několik zastavení s odborným 

výkladem, která připomínají fotografie níže.

1) Kůrovcová kalamita

Výhledy do krajiny odhalují rozsah kůrovcové kalamity v NP. Jedná se 

o fenomén, který pos�huje nepřirozené smrkové monokultury hospodářsky 

využívaných lesů. Zajímavos� však je, že přibližně před sto lety park vypadal 

podobně po invazi jiného škůdce, a to bekyně mnišky. Naši předci se však 

rozhodli mrtvé stromy vytěžit a holé svahy opět zalesnit smrky. Smrk je však 

vhodný a přirozený pouze pro vlhká hluboká údolí parku, kde je v op�mální 

kondici a je tak schopen nálet kůrovce přežít. 

Schválený způsob hospodaření v parku pracuje s likvidací kůrovcové kalamity 

velmi pokrokově – většina soušek je ponechána na místě, aby poskytla s�n 

a živiny nově bujícím semenáčkům. Těžba probíhá např. jen v blízkos� 

turis�ckých stezek, aby nebyla ohrožena bezpečnost návštěvníků. Taktéž není 

aplikována řízená výsadba nových stromů, tento způsob obnovy porostu se 

ukázal jako neefek�vní (dlouhodobé pozorování v NP Šumava). Většina území 

je tak ponechána přirozené obnově.

2) Skály

Pískovcové skály jsou nejvýraznějším krajinným prvkem parku. Jejich původ je 

v mělkém křídovém moři a vznikly sedimentací a zhutněním pískových zrn. 

Během naší procházky jsme mohli vidět jak ukázky způsobu ukládání písku 

během vzniku, tak i procesu zvětrávání při působení klima�ckých vlivů 

a činnos� člověka v čase.

3) Monitoring

Přítomnost návštěvníků v parku klade velké požadavky na bezpečnost. Proces 

zvětrávání i tektonické pohyby způsobují nestabilitu skalních bloků, které se 

mohou v krajním případě zří�t. Prevencí je propracovaný systém monitoringu 

pohybu skal. NP má speciální četu tzv. skalníků, kteří v pravidelných 

intervalech měří pomocí dilatometrů stanovené body. V případě, že dochází 

k nestandardním výkyvům, jsou nestabilní bloky shozeny. Na fotografii níže je 
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skalní útvar tzv. Přílepek, který se nachází nad Gabrielinou stezkou a jeho pád 

by případně mohl ohrozit návštěvníky procházející touto turis�cky hojně 

využívanou trasou. Přílepek je monitorován pomocí automa�ckého systému 

a data jsou odesílána do centrály parku k průběžnému vyhodnocení. Na další 

fotografii je zobrazen jeden z mnoha měřících bodů. Zajímavé je, že skalní 

bloky jsou v neustálém pohybu vlivem ohřívání povrchu či různé vlhkos�. 

Oscilují tak v rámci dne i v rámci celého roku. Dokud nejsou zaznamenány 

atypické výchylky, vše je v pořádku.

3) Fosílie

Na několika místech naší procházky bylo možno pozorovat ukázky činnos� 

živočichů v křídovém moři. Na fotografii můžeme vidět zkamenělou 

chodbičku rakovců.
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4) Rašeliniště Pravčický důl

Málokterý návštěvník tuší, že v blízkos� frekventované stezky se nachází 

unikátní rašeliniště. Jedná se o rašeliniště Pravčický důl, které dosahuje 

mocnos� až 3 metry.

5) Pravčická brána

Cílem našeho výletu byl bezesporu nejznámější útvar parku – Pravčická 

brána. Jedná se o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě. Návštěvníkům 

byl odepřen přístup na horní část brány v osmdesátých letech, neboť 

docházelo k nadměrnému obrusu horní vrstvy. I nyní je brána vystavena 

drsným povětrnostním vlivům. Pohyby jednotlivých bloků jsou zde také 

monitorovány a těleso brány bylo podrobeno četným výzkumům.  

Naši průvodci na závěr naší procházky zodpověděli zásadní dotaz dne, a to, 

kdy dojde ke zřícení brány. Uklidněním nám bylo konstatování, že se toho 

nikdo z nás nedožije .
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Do Tuniska za želvami, hady, kulturou, historií 

a jídlem

Nataša Velenská

Přednáška pro členy ZK i pro veřejnost proběhla v Císařském sále Muzea Ús� 

nad Labem dne 22. února 2020.

Ač Tunisko, pro Tunisany al-Džumhuríja at-Túnisía, zabírá svou rozlohou 

pouhých 0,5% z kon�nentu Afrika, přesto je velmi zajímavou zemí, ať již 

z pohledu přírodozpytce, historika (od 12. st. př. n. l. osídlení Féničany, 

nesčetné a překvapivě výborně zachovalé římské osídlení) nebo gurmeta. 

A protože přeci jen převažuje zájem přírodovědný, po prozkoumání 

klima�ckých podmínek země jsme zvolili pro naše dvě cesty období, které 

bychom u nás nazvali vrcholícím jarem – přelom dubna a května. Tunisko leží 

v subtropickém pásmu, ve kterém letní období spadá od května do října a na 

Sahaře může překvapit až 50°C ve s�nu, i když průměrné teploty se udávají 

kolem 33°C, a občas i Evropa pocí� písečný poprašek přivátý suchým 

a horkým větrem scirocco. Kdežto mírné zimní období je deš�vé a větrné 

s průměrnými lednovými teplotami kolem 5-6°C.

Po zoogeografické stránce nalezneme v Tunisku čtyři zóny. Horizontálním 

přetnu�m téměř v polovině rozdělíme zemi na mediteránní a saharskou část. 

Ver�kální osa nám tyto dvě čás� ještě dorozdělí na velké Středomoří 

a předhůří Atlasu (náš základní tábor: Cap Serrat) na straně západní a stepní 

východní část charakterizovanou horkým  a suchým Středomořím, tunisky 

označovanou za Sahel (místo pobytu: El Louza) nad čarou a pod čarou na 

západní Grand Erg Oriental – písečnou Saharu přináležející k západní Sahaře 

(místa pobytu: Zmela a Ksar Ghilane) a kopcovitou Saharu s pohořím Dahar 

příslušící k východní čili libyjské Sahaře čili berberskou část Tuniska (místo 

pobytu: Tijma).

Jelikož neřídíme, spoléháme se na svých cestách na místní dopravu. V Tunisku 

existuje velmi hustá, spolehlivá a levná síť veřejné meziměstské dopravy, jejíž 

časové rozpisy si najdete na internetu, především vlaků a autobusů. My jsme 

též bohatě využívali i tzv. louages, jedná se o až osmimístné „taxíky“, ovšem 

s pevnou sazbou a obvykle jezdící z bodu A do bodu B, čili bez zajížděk 

a zbytečných zastávek. Jejich přednost spočívá v tom, že jakmile se louage 

zaplní, okamžitě vyjíždí na svou trasu. Jakási zvláštnost spočívá v placení 

jízdného. Řidič nepožaduje peníze ani dopředu, ani v cíli, ale přímo za jízdy, 

nejlépe na nějaké rušné křižovatce, kdy jednou rukou drží volant a po očku 

pokukuje na nastalou dopravní situaci a druhou rukou přijímá peníze a ihned 

vrací nazpátek. Občas jsme využili i služby taxikářů, kdy jsme se předem bez 

problémů domluvili jak na ceně, tak i na zpáteční cestě. 

Ubytovaní jsme byli od luxusních pouštních stanů ve Zmele pouze pro turisty, 

tak v místních hotelech či penzionech. Ubytováni jsme si domluvili po 

internetu či telefonicky již před cestou z domova a pla�li jsme až po konci 

pobytu v místní měně – tuniském dináru nebo v eurech. Peníze je třeba si 

vyměnit nebo použít bankomat již na le�š�, protože na většině našich 

základen nebylo kde. A protože bankomat vydává jen určitý obnos, museli 

jsme vybírat opakovaně a pak opouštět le�ště s velkým paklem papírových 

bankovek. Vzhledem k našim pobytovým místům v pus�ně jsme ubytování 

měli zároveň i se snídaněmi a večeřemi, což vřele doporučuji, neb �m cesta 

získá další kulinářský obzor a tuniská kuchyně je vskutku výtečná. Snídaně 

jsou prosté, i když dostatečné, my jsme si oblíbili čerstvou křupavou bagetu 

namáčenou v zelenožlutém voňavém lahodném olivovém oleji. Večeře 

sestávají z několika chodů, obvykle se začíná zeleninovým salátem, v němž 

nechybí tuňák (zde možná vzalo jméno Tuniska počátek), pokračuje se 

předkrmem z briku (křehká listová kapsa naplněná vejcem, tuňákem, 

brambory…) nebo rýží s mořskými plody nebo špagetami s mořskými plody 

nebo mešui, což je pasta ze zelených třeskutě pálivých papriček, jejichž 

samotná vůně vám spálí útroby na troud, pokračuje se polévkou a hlavním 

jídlem, jejichž složení záleží na místě vašeho výskytu, v přímořských oblastech 
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hlavně ryby, ve vnitrozemí kuře a ovce, vše bohatě doplněno dušenou 

či pečenou zeleninou, do níž se počítají i brambory. Velmi chutné jsou pokrmy 

připravované již od rána v pecích. A končí se ovocným dezertem ze sezonního 

ovoce. Úplný závěr korunuje silný sladký černý čaj podávaný obvykle ve 

sklenkách tvaru tulipánového květu se snítkou máty. Petr si po prvním napi� 

chodil čaj vypít do „zahrady“, tj. venku si jej přelil do lahvičky, protože v noci 

po poži� tohoto silného nápoje nemohl usnout. Kupodivu i přes vrchovatě 

naplněné mísy, misky, talíře a další nádoby je kuchyně lehká a velmi 

stravitelná, takže půl hodiny po večeři se již můžete vydat klidně na „noční“ 

lovy, aniž byste se cí�li přecpáni.

Tunisané jsou velmi přátelš�, rádi si povídají, nejednou se nám stalo, že před 

prodejem lístků v kase na nádraží nebo u průvodčího v autobuse nás hlasitě 

vítali slovy – Turisté, vítejte, a řekněte doma, že je u nás klid a že se na ně 

těšíme, a své přátelské úmysly ještě potvrdili i nabídnutou pochoutkou. 

Arabš�na je sice úředním jazykem, ale stále ještě na hodně místech přetrvává 

i francouzš�na, u mladých již začíná převažovat anglič�na. Doporučuji naučit 

se pár arabských základních slov, neboť tak navážete okamžitě velmi příjemný 

a příznivý kontakt. Také se nám velmi osvědčily dárečky v podobě čokolády 

nebo šátečků pro ženy a kšiltovek pro pány. Dárečky byly přijímány velmi 

kladně, dokonce při opakovaném setkání nás již vítali jako členy rodiny nebo 

jsme dostali něco jiného na oplátku. Kupodivu nikde po nás nechtěli žádné 

peníze navíc, ba když jsme chtěli nechat spropitné, obvykle nám s úsměvem 

a poděkováním naservírovali ještě nějakou vodu nebo něco dalšího. 

Káva je všude naprosto perfektní – výtečná černá, silná, prostě báječná. 

I v nejhorší „garáži“, na bohem zapomenutém místě, kde jsou v „kavárnách“ 

jen místní kluci a páni s dýmkami a velikánskou televizní obrazovkou 

s fotbalovými utkáními. Tato místa jsou vyhrazena jen tuniským mužům, ale 

s ženami cizinkami nikde neměli problém. Pokud spíte ve městě, den začne 

kohou�m zakokrháním a současně rachocením zvedající se železné rolety 

kavárniček. 

Stejně uchváceni jsme byli i z římských památek, snad nejkrásnější se nachází 

ve městě Dougga, kde si můžete jen s malinkatou dopomocí fantazie 

představit celé živoucí město, i s kanalizací, náměs�m, amfiteátrem, 

chrámem, trhem, lázněmi, veřejnými záchodky, jednotlivými domy, 

dlážděnými ulicemi, a navíc v něm ještě potkáte spousty živočichů od hmyzu 

přes plazy a ptáky až po savce.

V posledních letech se soustřeďujeme na pozorování živočichů, jejich 

chování, biotop, ve kterém se nacházejí. Nezajímá nás tolik odškrtnu� 

„položky“ ze seznamu viděných druhů, spíše historky s nimi, vše o jejich 

životě, prostředí, abychom si potvrdili, že je chováme správně nebo na 

základě takto získaných poznatků naopak jejich prostředí a chov v lidské péči 

ještě vylepšili. Proto jezdíme vybaveni fotoaparáty, váhou, termometry, UV 

měřičem a samozřejmě zápisníky. Je pro nás důležitější zachy�t daného tvora 

při nějaké činnos� než jej pouze spatřit, proto jsou i naše zastavení s nimi 

poměrně dlouhá. Neběháme zběsile z místa na místo ve snaze zaznamenat co 

nejvyšší počet druhů, alebrž vplouváme do krajiny jako její součást 

a doufáme, že narazíme na nějaký příběh. Tak např. na Sahaře jsme potkávali 

paještěrky rodu Acanthosaurus, jsou si velmi podobné se svými proužkami 

a tečkami a skvrnkami na pískově okrovém pozadí, s černými konečky 

dlouhých ocásků a ani vědecký svět vlastně neví, kolik jich vlastně je druhů. 

Ale některé se od sebe velmi odlišují chováním. A. longipes si pluje pískem 

jako plachetnice s vysoko zdviženým stožárem ocasu, za�mco A. scu�atus je 

samý neklid, neustále pobíhá něco vyzobávajíc mezi zrnky písku a ocas táhne 

jako vlečné lano za sebou. A konečně se nám na Cap Serratu podařilo vidět 

želvu klást vejce, zdálky vítr přinášel volání muezzinovo a ona se přes hodinu 

věnovala vyhrabání důlku a pečlivému uspořádání nakladených čtyř vajíček.

Sahara není jen písek vpředu, vzadu, nahoře a dole, vítr si s ním pohrává, 

vytváří mandaly, aby je dalším fouknu�m rozprášil, přemisťuje duny z místa 

na místo, sype si písek jako v přesýpacích hodinkách sem a tam, přetváří 

krajinu, každým okamžikem, každé ráno je jiná, vydáte se na cestu a zpáteční 

již netre�te, stopy jsou zaváté, cesta zmizela, rostliny zasypány, vznikla nová 

údolíčka, byly navršeny nové kopce. A přesto má Sahara spoustu očí a uší, za 
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každým výčnělkem, když se pozorně zahledíte, vidíte hrb nebo dva nebo čtyři, 

pět, nikde v té záplavě písku nechybí velbloud. A pak potkáte pastevce 

velbloudáře a ten vám s úsměvem řekne, že vás včera viděl tam a tam a přitom 

jste měli celou dobu pocit absolutní samoty. Při nočních lovech v deš�, to se 

alespoň po těch písečných pohyblivých dunách lépe nahání před objek�v 

fotografa tarbík nebo pískomil, se občas přišli zdálky z ležení na obzoru 

podívat, kdo a co a proč se v pouš� míhají jako světlušky světla baterek za 

občasného zablýsknu� fotoblesku. Občas nám naši volbu chy�t to které zvíře 

schválili pokýváním hlavou, že je jedlé, občas tou hlavou nevěřícně zakrou�li, 

že je jen fo�me nebo pozorujeme. Vykouřili cigaretu, něco zajímavého 

i o zvířatech prohodili, např. že po modrých kvítkách, které vypadaly jako 

květy lnu, jsou velbloudice plodnější a nepotrácejí. Že se nebojí uštknu� 

zmije, protože vědí, co mají dělat, doktor v té a v té nemocnici si ví rady a nikdo 

tedy neumírá, proto je zbytečné ji zabíjet nebo se jí přehnaně bát.

Sahara nás hned prvního dne přivítala čtyřnásobným deštěm a ani 

v následující dny nám svůj horký dech nepředvedla. Kemp Zmela postavený 

vyloženě pro turisty na okraji Grand Erg Oriental u vstupní brány do té pravé 

Sahary, kde se spalo v expedičních prostorných a pohodlných stanech, 

a vůbec celý kemp vypadal jako tábor expedice z předminulého stole�, přes 

den byla k dispozici i elektřina, v noci generátor z�chl a tábor splynul 

s oblohou plnou hvězd podobající se cedníku, jak mnoho jich sví�lo. Pak jsme 

se přestěhovali z filmových kulis jen o pár kilometrů dál, ale do opravdového 

světa oázy Ksar Ghilane s teplým pramenem naplňujícím jezírko, které večer 

patřilo jen nám, protože do přírodního bazénu s rostlinami a chuchvalci řas se 

skoro nikomu z dalších hos� nechtělo. Samotní obyvatelé oázy žijí ve vesnici 

za ní, aby si ji neznečis�li, ale o datlové palmy a prameny vody se poc�vě 

a pečlivě starají. Naše ubytování postavené a vedené místními ve stylu 

karavan serailu poskytovalo malou kamennou chýši, ale s poleznou střechou, 

z níž se dalo pozorovat východ slunce a nezbytné velbloudí hrby. Večer začínal 

po setmění obřadem pečení chleba v žhavém popelu z palmových listů, po 

upečení chleba a jeho rozlámání mezi přítomné se pokračovalo večeří a pro 

nás i večerními lovy. Je pro nás velkou c�, že den před odjezdem jsme dostali 

od místních nomádská jména Mabruka  (studna štěs�) a Al–salem (syn boží). 

Vzhledem k unikátnostem čtyř zoogeografických zón nemusíme živočichy zde 

spatřené už potkat i jinde. Třeba prý nejrychlejší mravence na světě 

Cataglyphis bombycinus, kteří jako stříbřité kapičky rtu� poletují (protože 

dokáží běžet tak rychle, že se ve vzduchu ocitá najednou všech jejich šest 

nohou) po písku rychlos� 1m za sekundu, což se vpravdě rovná 108násobku 

jejich tělesné délky. O kus dál pimélie mají svůj den, honí se, namlouvají, 

perou, bojují, pojídají květy a drobečky z naší svačiny, páří se, hloubí důlky, 

zkrátka vyvíjejí horečnatou činnost, jako kdyby musely vše s�hnout v jednom 

dni. V noci nalézáme gekony, např. gekona přehlíženého Tarentola neglecta, 

který nečetl chytré knihy. V literatuře je psáno, že nešplhá po kolmých zdech, 

takže se mu redukovaly přísavky. Má běhat po kamenech nebo po zemi, takže 

za�mco Petr propátrával okolní kameny a pátral po něm, já jsem zamířila 

k osamocenému domečku a triumfálně zařvala, protože tam byl na zdi vysoko 

i nad Petrovou hlavou, sotva Petr doběhl, gekon, který se cí�l asi opomíjený, 

bez jakéhokoliv našeho přičiněný spadl na zem jako přezrálá hruška. Asi tou 

strašlivou saharskou zimou. Jak jsem byla ráda, že jsem si do kufru přibalila 

termoprádlo, příště nesmím zapomenout na rukavice.

Posouváme se do kamenité čás� Sahary, do kraje podzemních kruhových 

domů a jejich obyvatel, jež jsou známi jako troglodyté. Krajina je posetá 

těmito jámami, s centrálním dvorem jako obývákem, místem setkání rodiny 

a z něho ús�cí několik pokojů v uměle vyhloubených jeskyních. Dvůr jako 

jediný je bez střechy a v denním světle, ale po zkušenostech z roku 1967, kdy 

22 dnů trvající deště doslova vyplavily obyvatele z jejich nor a � šli hledat 

pomoc do správního střediska oblas� Gabésu. A ještě jedno dědictví tu 

Římané zanechali, nechali přetnout vádí kamennými zídkami, které 

zadržovali vodu a zeminu a v jejich korytech se tak zelená i v nehos�nném 

období roku. Některé zídky osídlili gundiové Ctenodactylus gundi (gundi je 

místní jméno pro tyto hlodavce). Žijí v obrovských koloniích, vesničanům 

poskytují zpestření jídelníčku a my je chodíme na hodinu až dvě každý den 
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pozorovat jako do kina. Nejprve zdálky, ale postupně se přibližujeme až na 

dva metry a s úžasem hledíme na to, jak se z pukliny, škvíry ve zdi vyhrnují noví 

a noví gundiové, mladí jsou méně plašší než dospělí a dokonce se i odváží na 

porost před zídkou. 

A konečně první setkání s chameleonem, pardon, s chameleoní dámou 

a zase, proč by napodobovala větvičku ve větru na stoncích keřů, když si to 

může štrádovat pěkně po zemi, z jedné strany světlá jako obrana pro� slunci 

a na druhé tmavá, zjišťuje, že je objevena, zlostně se nafoukne, a zahrabe se 

doslova pod keř, odkud nás pozoruje a koulí očima, aby obsáhla veškerý náš 

pohyb kolem. V noci pak s baterkou vypátráváme dalšího, kterého ani 

záblesky při intenzivním fotografování nevyruší ze spánku. Ten je už slušně 

v tamaryškovém houš�. Náš hos�tel – Francouz Patrik, který se společně se 

svou ženou zamiloval do tohoto kraje a jednu troglody� sluj koupil, 

dobudoval koupelny a provozuje ji jako penzion. Kvůli komplikovanému 

vlastnictví celého kmene a byrokracii při odkoupení stávajícího obydlí 

přebývá v okolí těch opuštěných, tedy lidmi opuštěných, jinak bleděmodré 

dveře jsou obsazeny gekony, před vchodem do jedné spatříme i mrtvolu vlka 

afrického (dříve šakala) Canis anthus, ostatně ten nás včera doprovázel po 

druhém břehu řeky a po celou dobu vyl. A ještě jedno nečekané setkání, 

v za�m nevyschlé tůňce listonoh Triops granarius, který po proji� několika 

larválními a postlarválními stádii žije v průměru 30 dnů, ale byl zaznamenán 

případ vylíhnu� i 30 let vyschlého vajíčka. Patrik nám sděluje, že máme přijet 

v červnu, to prý chameleoni takřka padají na dvorek a pro želvu není kam 

šlápnout. Obě Sahary, jak ta písečná, tak i kamenitá, se vyznačují zvláštním 

�chem, bez civilizačních šumů, jen zvuky vyluzované přírodou. Mešity 

i s muezziny zde sice chybí, nahrazuje je marabout, tedy učitel či učitelka 

islámu, který/á poskytuje i rady nebo dočasný azyl.

V dalších dnech jsme se přesunuli za pomyslnou čáru, opus�li pouště a vpluli 

do Středomoří. Kraj kolem La Louzy (mandle) se nachází na břehu moře, které 

je lemované barevnými bárkami, polovinu dne se houpají na vlnkách, druhou 

polovinu dne spočívají na suchu. Chcete-li se vykoupat, můžete se smočit, 

avšak nikoli si zaplavat, kráčíte mělčinou vstříc obzoru a stále jen mělčina, 

patřilo k naším oblíbeným kratochvílím se před snídaní dívat, jak rybáři strkají 

před sebou svou loďku a když už toho pochodu mají dos�, vlezou do člunu 

a odstrkávají se bidlem. Právě této mělčině místní vděčí za nejlahodnější ryby 

v celém Středomoří, tvrdí pan Ismail  a přirovnává prosluněné vyhřáté 

mělčiny k alpským pastvinám. O jeho osvícenos� a toleranci hovoří i samotný 

název hotelu El Kahena, pojmenovaném po statečné berberské královně, 

které přistoupila na židovskou víru a bojovala za svůj lid pro� islámským 

dobyvatelům Maghrebu, podle jedné legendy umřela s mečem v ruce 

v římském amfiteátru v El Jemu. Bohužel na březích moře nalézáme i mrtvé 

karety, pravděpodobně uvázlé v rybářských sí�ch. Pan Ismail nás odváží 

autem k několik kilometrů vzdálenému římskému osídlení Acholla, které 

za�m zůstává ještě neodkryté, jediný odkrytý úsek je za plotem, aby jej 

nemohla poškodit stáda ovcí a koz. A v tomto ochranném pásmu nalézáme 

útočiště hadů a ještěrů. Krajina je veskrze zemědělsky využívána tak, že zde 

nenalézáme kousek volné přírody, snad jen v mimózových hájích a na 

smeťácích. Jednotlivé olivové háje od sebe oddělují živé ploty z opunciových 

keřů, poc�vě prohledáváme každou kůlnu a jsme odměněni gekony, v jedné 

špatně zakryté studni nalézáme šírohlavce, snášíme z okolí klacky a větve 

a spouš�me mu je do studny jako žebřík, aby se on a další popadaní hadi mohli 

dostat ze svého uvěznění. V podivné vodní nádrži nalézáme stovky ropuších  

Bufotes boulangeri  pulců.

Poslední dílek skládanky naší cesty nás očekává v Cap Serratu – takřka 

odlehlém místě hned u moře, do kterého se po pláži v kličkách vine ús� řeky 

Medjerdy. Zde potkáváme asi nejzajímavějšího živočicha našich badatelských 

výprav – želvu bahenní Emys orbicularis v unikátní dosud nepopsané 

gene�cké linii, která přežívá pouze v této říčce, společnost ji mimo jiné dělá 

želva maurská Mauremys leprosa saharica a vodní užovkovitý had. 

Při předchozí návštěvě nám tato říčka předvedla, jak se dokáže po 

dvoudenním lijavci rozvodnit tak, že ús� splývá s mořem v jeden veletok a my 

ji udiveně ráno pozorujeme ze střechy penzionku U pirátů a doufáme, že brzy 
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opadne natolik, abychom s�hli odjet do Tunisu a odletět zpět do vlas�. Zde na 

pokraji světa bez mobilního a jiného signálu se ocitáme v ráji suchozemských 

želv. Nejenže jsou přítomny hned na zahrádce, ale všude kolem nás, ty 

z písečné pláže, navazujícího borovicového lesíka a příbřežních tymiánových 

a oleandrových louček jsou menší a světlejší. Ty z okolních lesnatých strání 

jsou velké, těžké a tmavé. Potkáváme je ve všech velikostech, od úplně malých 

mláďátek po dospělé kmety. V kopcích jsou trochu obouchané, asi z toho, jak 

překonávají skalnaté překážky na cestě nebo se občas skutálejí z vyšší skalky, 

ty z roviny jsou naprosto dokonalé, jakoby vysoustružené. Nacházíme je 

stopováním v písku, podle zvuků samčích namlouvacích „zpěvů“ nebo již ve 

fázi bušení krunýřů nebo prostě o ně jen tak zakopáváme v naší oblíbené 

„kavárně“ připomínající garáž, avšak s velkým satelitem, aby místní hoši 

a muži mohli neustále sledovat fotbalová utkání. K ní přináleží něco jako 

terasa, proto snad to vzletné jméno La Terrace, kde se usazujeme na 

umělohmotná křesílka ke stolku z okraje betonové zídky s úžasným 

rozhledem, takže si všimneme, že skála u našeho ubytování má tvar spícího 

ještěra i s ocasem spokojeně stočeným kolem zátoky. Popíjíme horkou silnou 

a sladkou kávu a mátový čaj a začíná hra „král vysílá své vojsko“, to se Petr 

rozhlíží po krajině pomocí teleobjek�vu a já se vrhám po stráni a podle 

navigace Petra, jenž objevil želvu a drží ji připnutou na hledáček objek�vu, 

než ji seberu a donesu ke „zpracování“, tzn. určení pohlaví, vážení, měření 

délky i teploty a odnáším ji pak přesně na to místo, kde jsme ji před�m našli. 

Zde se také dozvídám, co znamená Kámen výpravy, odměna za ty stovky 

odvalených kamenů, šutrů, balvanů, kamenných desek, odložených 

eternitových a jiných plátů, dřevěných fošen, desek a odměnou je občasné 

nalezení živého tvora, obvykle v noci gekona, přes den nějakého 

bezobratlého nebo jen mravenčího hnízda a jednou za čas i hada. Tak se 

stane, že Petr zahlásí Kámen výpravy a vítězoslavně zvedne nad hlavu užovku 

Macroprotodona mauritanica, takže ještě dlouhé focení, ani modelka si 

neužije tolik pozornos�.  A těsně před La Terrace a poslední dračí kávou na 

rozloučenou ještě naposled kámen nic moc a pod ním další a ještě krásnější 

užovka.

Avšak i hlavní město Tunis nabízí setkávání se zajímavými živočichy, pominu 

všudypřítomné kočky a zoologickou zahradu, která se od dob, kdy tu Petr 

pobýval s rodiči jako malý chlapec, mnoho nezměnila. Petr nadšeně křičí nad 

výběhy, které si z dětství pamatuje. Na pláži Rouadce nacházíme další ještěrčí 

druh na slanomilných rostlinách. A loučíme se před ranním odletem ze 

střechy typického domu v Medině proměněného v penzion, neskutečným 

zážitkem, kdy v pohasínajícím slunci za volání živého muezzina z nejvyšší 

tuniské mešity Zitouny (oliva), z druhé strany za mohutného křiku táhne 

obrovské hejno plameňáků, takže nebe zrůžoví tón v tónu…

Tabulka tuniských plazů: 

Druh Rok záchytu  Místo nálezu  

Mauremys leprosa saharica  17,18,19 Cap Serrat  

Emys orbicularis sp.  17,18,19 Cap Serrat  

Testudo graeca nabeulensis  17,18,19 Cap Serrat, El Louza, Tijma  

Caretta caretta  17,18 El Louza 

Stenodactylus mauritanicus  17 El Louza 

Stenodactylus stenurus  19 Ksar Ghilane  

Tarentola mauritanica  17,18,19 Cap Serrat, Ain Draham  

Tarentola neglecta  19 Ksar Ghilane, Zmela  

Tarentola (fascicularis) wolfgangi  17,18,19 El Louza, Tijma  

Tarentola sp (Duga)  17 Duga 

Hemidactylus turcicus  17,18,19 Cap Serrat, El Louza  

Tropiocolotes tripolitanus  19 Ksar Ghilane, Zmela  

Trapelus tournevillei  19 Ksar Ghilane  

Chamaeleo chamaelon  19 Tijma 

Chalcides chalcides vittatus  17,18,19 Cap Serrat  

Chalcides ocellatus tiligugu  17,18,19 Cap Serrat, El Louza, Ain Draham  

Chalcides o. ocellatus  19? Tijma 

Chalcides boulengeri  19 Ksar Ghilane, Zmela  

Mabuya vittata  17,18,19 El Louza 

Acanthodactylus blanci  18 Raued 

Acanthodactylus maculatus (mechriguensis)  17,18 Cap Serrat  
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Druhy plazů, které jsme neviděli:

Druh Rok záchytu  Místo nálezu  

Acanthodactylus sctutellatus  19 Ksar Ghilane, Zmela  

Acanthodactylus longipes  19 Ksar Ghilane, Zmela  

Acanthodactylus dumerillii ?  19? Ksar Ghilane, Zmela  

Timon pater  17,18,19  Cap Serrat, Borj Cedria  

Ophisops occidentalis  17,18,19  Tijma, Borj Cedria  

Podarcis hispanica - vaucheri - sp. 17 Ain Draham  

Psammodromus algirus  17,18,19  Cap Serrat, Duga, Ain Draham  

Hemorrhois a. algirus  18,19 El Louza  

Macroprotodon mauritanicus  19 Cap Serrat  

Natrix maura  17,18,19  Cap Serrat  

Natrix  astreptophora  17,18,19  Cap Serrat  

Malpolon i. insignitus  18 Cap Serrat  

Psammophis schokari  19 Ksar Ghilane  

Cerastes cerastes  19 Ksar Ghilane  

Cerastes vipera  19 Ksar Ghilane  
 

Sc incus sc incus Ce raste s boe hm e i

M e salina guttulata Urom astyx acanthinura

M e salina olivie ri Te le scopus tripolitanus

Acanthodactylus boskianus Sc incus sc incus

Trape lus m utabilis R hage rhis m oile nsis

Eum e s schne ide ri aldrovandi Naja haje

Urom astyx acanthinura Spale rosophis diade m a

Varanus grise us Lytorhynchus diade m a

Lytorhynchus diade m a Trape lus m utabilis

Spale rosophis diade m a Eum e s schne ide ri aldrovandi

H e m orrhois hippocre pis Varanus grise us

Corone lla girondica D aboia de se rti

M acroprotodon cucullatus M yriopholis alge rie nsis

R hage rhis m oile nsis Echis pyram idum

Echis pyram idum Eryx jaculus

D aboia de se rti H e m orrhois hippocre pis

Te le scopus tripolitanus Corone lla girondica

Ce raste s boe hm e i M acroprotodon cucullatus

Eryx jaculus M e salina olivie ri

Naja haje M e salina guttulata

M yriopholis alge rie nsis Acanthodactylus boskianus

Vruboun dotlačil svou kuličku do předem vyhrabané jamky, celá činnost od "uloupnu�" 

kousku trusu až po zahrabání kuličky s nakladeným vajíčkem trvala přes hodinu.

Foto: Nataša Velenská

Nejrychlejší mravenci světa Cataglyphis bombycinus

Foto: Petr Velenský
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Dougga

Foto: Nataša Velenská

Chameleon obecný

Foto: Petr Velenský

Gundi saharský

Foto: Petr Velenský

Samice želvy žlutohnědé tuniské

Foto: Nataša Velenská
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Velbloudi v písečné bouři

Foto: Nataša Velenská

Želva bahenní z unikátní tuniské populace

Foto: Nataša Velenská

Botswana – na chvíli v ráji

Jan Hrbáček

Přednáška pro členy ZK i pro veřejnost proběhla v Císařském sále Muzea Ús� 

nad Labem dne 13. června 2020.

Botswanu, která je známá svou nedotčenou divokou přírodou, pravidelně 

navštěvuji posledních patnáct let. Značnou část rozlohy této africké země 

tvoří přírodní rezervace a národní parky plné zvěře. Mezi nejznámější patří 

vyhlášená vnitrozemská delta řeky Okavango, národní park Chobe 

a rezervace Centrální Kalahari.

Každé z těchto míst je odlišné a jinak zajímavé. Mokřady v deltě řeky 

Okavango jsou proslulé velkým množstvím zvěře, potkáváme tu různé druhy 

an�lop (impaly, vodušky, kudu), zebry, žirafy, pakoně. Také se tu vyskytují 

vzácní psi hyenoví. V lesním pološeru pod vysokými stromy se občas poštěs� 

zahlédnout i levharta. Často zde autem překonáváme hluboké brody, což není 

vždy příjemné. Nezapomenutelným zážitkem je ale hodinový vyhlídkový let 

nad deltou, který absolvujeme při každé návštěvě této lokality.

V NP Chobe vídáme na břehu řeky velká stáda buvolů, často čítající několik set 

kusů, v řece plavající slony, spousty hrochů a krokodýlů. V mělké vodě loví 

různé druhy volavek, čápi sedla�, kolpíci, pisily a další druhy vodních ptáků. 

Na stromech sedí a vyhlížejí kořist orli jasnohlasí, čápi marabu a supi. V okolí 

Savu� žijí velké smečky lvů, které se specializují na lov slonů.

Fauna vyprahlého a suchého Centrálního Kalahari je odlišná, zde potkáte 

jinou zvěř než v mokrých oblastech Botswany. Po pláních se prohánějí stáda 

přímorožců a an�lop skákavých, při troše štěs� uvidíte lovící gepardy, psy 

ušaté, medojedy kapské a lišky chama. Spousty dravců zde loví veverky, hady, 

ještěrky a drobné hlodavce. Večerní atmosféru na pláních zpestřuje vy� 

šakalů ...

Díky odlehlos� a často značné vzdálenos� od civilizace nejsou botswanské 

rezervace přeplněné návštěvníky, jak k tomu v poslední době dochází v jiných 
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částech Afriky. Pokud při návštěvě Botswany nechcete utra�t �síce dolarů 

v luxusních lodžiích, tak zde cestujete pronajatým terénním vozem se stany 

na střeše, spíte v kempech pod hvězdami uprostřed divočiny a večer u ohně 

posloucháte zvuky noční buše. Musíte se připravit na jednu věc – kempy 

v buši nejsou oplocené, a tak o nezvané návštěvníky není nouze. Sloni tudy při 

svých cestách za potravou procházejí běžně, hyeny pátrají po zbytcích vaší 

večeře a chraplavé zakašlání, které uslyšíte v noci za stanem, nevydává váš 

nachlazený kamarád, ale levhart na noční obchůzce svého teritoria. A to jsou 

také důvody, proč do této krásné země na jihu Afriky často jezdím…

Brod v Okavangu

Foto: Jan Hrbáček

Čtyři pijící žirafy - Nxai Pan

Foto: Jan Hrbáček

Gepardi - centrální Kalahari

Foto: Jan Hrbáček 
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Lvi a hroch - Chobe NP

Foto: Jan Hrbáček

Kolpíci - Chobe NP

Foto: Jan Hrbáček

Psi hyenoví - Okavango

Foto: Jan Hrbáček

Levhart - Okavango

Foto: Jan Hrbáček
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Zápasící sloni - Chobe NP

Foto: Jan Hrbáček

Kukang – příběh ze Sumatry

Fran�šek Příbrský

Přednáška pro členy ZK i pro veřejnost proběhla v Císařském sále Muzea Ús� 

nad Labem dne 5. září 2020.

Úvod:

Hlavním záměrem záchranného programu Kukang je boj pro� nezákonnému 

obchodu s divokými zvířaty a ochrana zejména outloně váhavého (Nyc�cebus 

coucang) a outloně sumaterského (Nyc�cebus hilleri) v Indonésii, především 

v provincii Severní Sumatra. Na ostrově Sumatra v Indonésii tak v roce 2014 

začalo vznikat záchranné a rehabilitační centrum pro zabavené outloně 

s cílem navracet je zpět do divočiny. Toto centrum má místním úřadům 

pomoci při vymáhání zákonů na ochranu zvířat. Avšak nedílnou součás� 

ochrany místních ohrožených druhů zvířat je také práce s místními 

komunitami, a to hned na několika úrovních. Důležité je vzdělávání místních 

dě�, v nichž je rozvíjen kladný vztah k přírodě. Program také zaměstnává 

bývalé pytláky, kteří jsou nyní terénními asistenty a nadšenými ochránci 

divokých zvířat. Z místních farmářů se rovněž stávají ochránci přírody 

prostřednictvím podpory projektu šetrného pěstování kávy „Kukang Coffee“. 

Než se ale podíváme na jednotlivé ak�vity a projekty programu, představíme 

si jeho základní cíle.

Základní cíle záchranného programu Kukang:

Jaké jsou tedy základní cíle záchranného programu Kukang, jejichž dosažením 

by mělo dojít alespoň k částečné ochraně divokých populací outloňů na 

Sumatře i na dalších místech? Těchto cílů je pět, nedá se říci, že by jeden byl 

důležitější než druhý a zahrnují širokou škálu různorodé práce – od 

spolupráce s místními poli�ky přes ochranářské lobby, přímou manipulaci 

s obchodovanými zvířaty, práci s dětmi a místními lidmi až po budování nové 

generace indonéských ochranářů. 
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Tyto cíle jsou:

1. Spolupráce s místními vládními agenturami na ochraně zvířat a 

vymáhání zákonů na ochranu outloňů.

2. Provoz záchranného a rehabilitačního centra pro zabavené outloně.

3. Zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a ochraně 

outloňů.

4. Spolupráce s místními komunitami a jejich podpora.

5. Vybudování indonéského týmu, který bude řešit většinu ochranářských 

ak�vit spojených s outloni.

Ak�vity záchranného programu Kukang:

Vytyčit si cíle je jedna věc, ale člověk si dokáže představit, co vše to znamená 

a obnáší až na příkladu konkrétních ak�vit a projektů. Od doby vzniku 

záchranného programu Kukang jednotlivé ak�vity a projekty postupně 

přibývaly a v současné době by se dalo říci, že se zaměstnanci a dobrovolníci 

programu věnují hned 9 takovýmto ak�vitám nebo projektům. 

Byly/jsou to:

• Založení prvního záchranného centra na Sumatře specializujícího se na 

outloně – stavbou tohoto specializovaného centra se umožnilo přijímat, 

a tak vlastně i zabavovat nelegálně obchodované outloně a následně je 

i rehabilitovat s cílem navracet je zpět do divočiny.

• Projekt „Kukang Coffee“ – vznikla komunita farmářů, kteří prosazují zákaz 

lovu chráněných druhů zvířat. Z těchto farmářů se stali ochránci zvířat 

a odměnou za to je od nich odkupována káva za pro ně výhodnou cenu. 

Tato vysoce kvalitní káva, která je pěstována a následně zpracovávána 

pomocí profesionální metodiky, je prodávána v první ochranářské 

kavárně v České republice, konkrétně v Ús� nad Labem.

• Provoz anglicko-environmentální školy ve vesnici Bandar Baru – dě� 

z partnerské komunity se zde za dozoru týmu učitelek zdarma pravidelně 

třikrát týdně učí anglič�nu a v Indonésii opomíjenou, ale tolik potřebnou 

environmentální výchovu.

• Výstavba a vybavení školy nazvané „Škola na konci světa“ – byla vyslyšena 

prosba komunity z vesnice Basukum, která chtěla po vzoru školy v Bandar 

Baru vybudovat vlastní anglicko-environmentální školu pro místní dě�. 

Program stavbu této školy zafinancoval ve spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR a Velvyslanectvím ČR v Jakartě.

• Vytvoření a vybavení dvou eko-knihoven - vztah dě� ke zvířatům, přírodě 

a ochraně životního prostředí se kromě anglicko-environmentálních škol 

buduje a posiluje pomocí krásných obrázkových knih a eko-ak�vit ve 

spolupráci s neziskovou organizací Green-books.org.

• Organizování osvětových akcí – osvěta o ohrožení a ochraně outloňů 

i přírody jako celku je šířena různými způsoby, na základních a středních 

školách i na veřejnos�, offline i online.

• Budování česko-indonéského týmu – jedním z hlavních ak�vit programu 

je budování nové generace ochranářů, kdy je usilováno o to, aby divoká 

zvířata a svou přírodu jako takovou v Indonésii profesionálně chránili sami 

Indonésané.

• Pomoc farmářům s řešením jejich konfliktů s divokými zvířaty – 

farmářům, kteří žijí a farmaří v blízkos� divoké přírody, vycvičení 

indonéš� zaměstnanci programu radí, jak mohou jejich úrodu chránit 

před divokými zvířaty, aniž by je museli zranit či zabít.

• Řešení problema�ky odpadů a znečištění – program není lhostejný ani 

k řešení problema�ky odpadů, a proto jsou zaváděna prak�cká řešení 

otázky odpadů v partnerských vesnicích i v záchranném centru – od 

redukce plastů po eko-čis�čky odpadních vod.

Všemi těmito ak�vitami se záchranný program Kukang snaží chránit (nejen) 

jednotlivé outloně, ale také celé populace (nejen) těchto ohrožených zvířat ve 

volné přírodě před jejich úplným vyhubením. Nedílnou součás� ochrany 

přírody a divokých zvířat je práce s lidmi a jejich přímé zapojování do tohoto 

úsilí. Aby se lidé naučili vážit přírody a ak�vně se podíleli na její ochraně, musí 

nejdříve poznat její jedinečnost a krásu, ale také její cenu. To pla� úplně po 

celém světě.
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Partnerství se zoologickými zahradami:

The Kukang Rescue Program je podporován šes� českými zoologickými 

zahradami mezi které patří Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, Zoo Liberec, Zoo 

Hodonín, Zoo Na Hrádečku, Zoo Jihlava, dále největší polskou Zoo Wroclaw, 

německou NaturZoo Rheine a nizozemskou Zoo Ouwehands. Program je také 

součás� „In situ plánu na ochranu poloopic“ skupiny odborníků pro 

poloopice tzv. „Prosimian TAG“, která spadá pod Evropskou asociaci 

zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a je podporován i Světovou asociací 

zoologických zahrad a akvárií (WAZA). Terénní pracovníci dvou partnerských 

zoologických zahrad Zoo Ostrava (Fran�šek Příbrský) a Zoo Olomouc (Lucie 

Čižmářová) pobývají většinu roku na Sumatře a koordinují program přímo na 

místě. 

Legální záš�ta:

Ak�vity záchranného programu Kukang jsou v Indonésii zaš�těny indonéskou 

nadací Yayasan Peduli Kelestarian Satwa Liar, která byla v Indonésii založena 

v červenci 2017 a je registrována pod číslem AHU-0010398.AH.01.04. Tahun 

2017. Zakladatelé nadace jsou Fran�šek Příbrský a Lucie Čižmářová.

V České republice jsou ak�vity programu Kukang zaš�těny českou neziskovou 

organizací The Kukang Rescue Program, z.s. registrovanou pod IČ: 05611717.

Záchranné a rehabilitační centrum The Kukang Rescue Program

Kukang tým
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Outloň váhavý v záchranném a rehabilitačním centru KukangPráce an�konfliktního týmu s farmáři

Samec outloně váhavého v kleci na prašné ulici, kde strávil 2 roky - před zabavením Konec semestru v anglicko-environmentální škole
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Pozorování sýkořice vousaté

Andrea Balejová

V zimních měsících se pravidelně vydávám k jezeru Milada na pozorovací 

výlety. V této době je zde možné vidět mnoho druhů vodních ptáků, a to i těch 

vzácnějších, které nás navštěvují pouze v zimě, tzv. zimní hosté. Pravidelně 

zde mimo jiné vídám hohola severního či turpana hnědého. Tuto zimu jsem 

měla štěs� a mohla sledovat dvě samice lžičáka pestrého.

V rozmezí od listopadu do března se některé dny vydávám na tuto lokalitu se 

záměrem pozorovat jeden konkrétní druh. Moje pozornost se z vodní hladiny 

přenese na rákosové porosty, kde je při troše štěs� možnost spatřit sýkořici 

vousatou. 

Tento pěvec velikos� vrabce má až exo�cký zjev a setkání s ním je tudíž 

zážitek. Rozdíl mezi zbarvením jednoho a druhého pohlaví je u tohoto druhu 

zřetelný, samec je celkově pestřejší a hlavně se pyšní výrazným černým 

vousem na hlavě. Vyskytuje se pouze v hustých a rozsáhlejších rákosinách, 

kde si shání potravu a v sezóně staví hnízda. Bohužel, na jezeře Milada, jak 

jsem zjis�la z databáze pozorování na stránkách Avif, sýkořice nehnízdí, pouze 

je na této lokalitě zimním hostem.

Hohol severní - samice
Foto: Andrea Balejová

Hohol severní - samec
Foto: Andrea Balejová

Sýkořice vousatá - samec                                                               Jezero Milada - listopad 2020

Foto: Andrea Balejová

Sýkořice vousatá - samice                                                           Jezero Milada - listopad 2020

Foto: Andrea Balejová
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V listopadu 2020 jsem se k Miladě vypravila, abych zkusila štěs�. Vybrala jsem 

si slunečný den, protože jsem se chtěla pokusit pořídit pěknou fotografii. 

Určitou dobu jsem pomalu chodila podél rákosin a bedlivě sledovala, jestli 

neuvidím pohyb v porostu. Když už jsem si myslela, že nebudu mít tento den 

štěs�, zaslechla jsem je v jedné čás� hustého rákosu. Sýkořice naštěs� spolu 

neustále komunikují a to mi pomohlo objevit jejich přítomnost.

Protože se hejnko pohybovalo v místech, kam jsem na ně neviděla, musela 

jsem ještě nějakou chvíli čekat a doufat, že se ukáže. Výhodou je, že jsou 

sýkořice k přítomnos� člověka docela tolerantní, a tak jsem mohla ve 

vzdálenos� několika metrů vyčkávat, aniž bych je rušila. Odměnou za 

prochladlé nohy a ruce mi byl okamžik, kdy se asi šes�členná skupinka 

přemís�la na vrcholky orobince a rákosu několik metrů ode mne. Velmi 

obratně se na stoncích pohybovaly, sbíraly semena rákosu a ze zobáčků 

plného chmýří se neustále ozývalo jejich švitoření.

Zachy�t tohoto neposedného ptáčka do hledáčku je pěkně náročná 

disciplína. Po několika minutách zuřivého cvakání spouš� fotoaparátu jsem 

už jen stála, pozorovala jejich hemžení a doufala, že se sem budou stále vracet 

a člověk se bude moci v tom zimním �chém čase těšit z jejich přítomnos�.

Sběr potravy
Foto: Andrea Balejová

Sběr potravy
Foto: Andrea Balejová

Přikrmování vodních ptáků

Eva Mikolášková

V létě roku 2020 došlo na chlumeckém Novém rybníku u Ús� nad Labem 

k úhynu oblíbeného labu�ho páru. Ten zdejší vodní hladinu zdobil po několik 

let a pravidelně odchovával nové potomstvo. V červenci 2020 začala labu� 

rodina i se čtyřmi mladými chřadnout a během dvou dnů se ocitla v kri�ckém 

stavu. Za pomoci místních hasičů se bezvládné labutě dostaly do péče 

územně příslušné záchranné stanice pro hendikepované živočichy. Samec, 

samice a jedno mládě i přes snahu o záchranu uhynuli. Zbylá tři mláďata se 

pracovníkům záchranné stanice podařilo vypiplat, a protože už byla schopná 

samostatného života, byla po čase vrácena zpět na vodní plochu. Není jasné, 

co bylo příčinou destrukce labu� rodiny. Cílená otrava není vyloučena, ale 

jednou z možných variant je i to, že labu� rodinka dopla�la na špatné 

přikrmování. Zmíněný rybník je velmi oblíbené vycházkové místo a každý den 
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k němu přicházelo za labutěmi mnoho lidí, kteří nosili často i tašky plné pečiva 

a dalších zbytků z domácnos�. Věřím, že úmysl těch, kteří chodí k rybníkům 

a řekám krmit kachny a labutě, je vždy kladný a jsou to veskrze přírodomilci. 

Ale i nevědomým konáním se dá napáchat hodně škody. A proto bych chtěla 

za pomoci schématu převzatého od České společnos� ornitologické 

poskytnout návod, jak bezpečně krmit vodní ptáky. Kdo má opravdový zájem 

udělat pro vodní ptáky něco prospěšného (a nechce se jen zbavit zbytků 

z kuchyně), bude mu tento návod dobrým rádcem.

Průhlední zabijáci

Eva Mikolášková

Lidé mívají často pocit, že sami nemohou k ochraně přírody nijak přispět. 

Téma prosklených ploch v našem okolí však nabízí každému z nás se 

ochranářsky realizovat. Česká společnost ornitologická (ČSO) se již několik let 

zabývá problema�kou úhynu ptáků po nárazu do skleněných překážek. 

Odhaduje se, že nárazy do skel usmr� ročně asi milion ptáků v ČR, celosvětově 

pak něco mezi 1 až 2 miliardami ptáků za rok. Je to číslo hrozivé, ale 

neviditelné.

Jaké sklo kolize způsobuje?

Průhledné čiré sklo (včetně plexiskla i polykarbonátu) – okna, dveře, 

prosklené lodžie, zimní zahrady, skleníky a velkoformátové pro�hlukové 

stěny kolem dálnic, železnic

A stále častěji prosklené autobusové zastávky!

Reflexní (zrcadlící se) plochy na stěnách budov, v nichž se odráží okolí, zeleň 

i obloha, ptáci se v nich sami vidí.

Pod určitým úhlem se zrcadlí každý lesklý povrch, průhledný i neprůhledný.

Divíte se, jak to, že ptáci skleněné překážky nevidí?

Létají (opro� lidskému přesunu) rychle, např. holub až 70 km/hod. Opro� 

lidem mají oči po stranách, jinak zaostřují a mají jiný zorný úhel, hlídají 

nebezpečí ze všech stran, nezaměřují se primárně dopředu.

Hraje roli umístění skleněné plochy?

Dost zásadně. Velmi nebezpečné jsou překážky na tahových koridorech 

(údolí, toky) – pro�hluková bariéra na mostě přes řeku nebo přes údolí. I na 

trasách průletu mezi domy – např. spojovací krčky mezi budovami, obzvláště 

ve výšce.
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A co když jsou blízko skla stromy a keře?

Dobře i špatně…

Dobře – pokud je v okolí budovy zeleň v linii, např. stromořadí, může ptáky od 

nebezpečí odvést.

Špatně – ve většině případů, bohužel. Pokud jsou stromy a keře k prosklené 

ploše blíže než 100 metrů, dochází k zrcadlení a ptáci mají falešný dojem 

prostoru, který je vábí k průletu. Kolem reflexních budov se proto doporučuje 

pouze trávník bez záhonů.

Chcete se zapojit a ptákům pomoci?

1. Opatřete nebezpečné skleněné plochy ve svém okolí (např. zimní 

zahrady, francouzská okna, lodžie, skleníky) nalepovacími prvky

Co funguje: větší obrázky a pun�ky v rozestupech 10 cm, folie s hustými 

malými pun�ky,  pokud chcete lepší průhled, použijte málo viditelné UV 

samolepky a UV nátěry na sklo (BirdPen) – ptáci to�ž na rozdíl od člověka vidí 

barevně i v UV spektru.

Nevýhoda UV samolepek je, že mají roční životnost a UV barva se umy�m 

okna smývá. Všechny samolepky je nutno lepit z vnější strany, jinak se povrch 

může stále lesknout a opatření ztrácí účinnost.

Použít lze také žaluzie a dostatečně rozměrnou pergolu k zas�nění.

Co nefunguje: velké siluety dravců a dalších ptáků, které se používaly dříve 

a které můžeme často vidět ještě dnes – něco, co se nehýbe, je pro ptáka jen 

tmavým flekem.

Obrázky daleko od sebe – záleží na prostředí, ale ve volném prostoru se snaží 

proletět mezi nimi.

Nebezpečné může být i domácí „kvě�nářství“ nacházející se hned za 

skleněnou plochou – pokud je pokojová zeleň zvenku dobře vidět, ptáky to 

může přitáhnout.

V noci může táhnoucí ptáky zmást i osvětlení směřující k nebi.

2. Lépe se dívejte kolem sebe a pozornost zaměřte na nebezpečně 

prosklená “komerční“ místa – např. zastávky, pro�hlukové stěny, stěny 

moderních budov jako jsou banky, hotely, kongresová centra, různé spojovací 

prvky mezi budovami…

Pokud v okolí takovýchto ploch naleznete sražené ptáky, dejte o nálezu vědět 

České společnos� ornitologické, která tyto poznatky eviduje a na jejich 

základě podniká kroky k zaopatření těchto nebezpečných míst.

Jak na to a co vše je dobré sledovat (zapsat si)?

- datum a čas nálezu

- co nejpřesnější místo a orientaci stěny budovy (S/J/V/Z), u které  

 jste ptáka našli

- nález vyfoťte se skleněnou plochou na pozadí, ne pouze detail 

 uhynulého/poraněného ptáka

- o jaký druh se jedná (nemusíte znát, pokud ho vyfo�te, přesné 

 určení zajis� ČSO)

Jak předat informaci ČSO?

Můžete ji uložit do ornitologické databáze na adrese h�ps://birds.cz/avif/

Po registraci/přihlášení stačí zadat datum a čas vycházky, místo nálezu (obec 

a ideálně bodem v mapě určete i přesné místo) a do poznámky zadejte 

orientaci skleněné plochy a pak se tlačítkem Uložit dostanete do kroku 2, kde 

zadáte ptačí druh a v poli Ak�vita zvolte možnost zraněný pod skleněnou 

plochou či mrtvý pod skleněnou plochou. Nezapomeňte nahrát fotografii 

a zvolte tlačítko Přidat pozorování. Pokud jste na stejném místě našli více 

ptáků, zadejte další druh (krok 2). Pro zadání dalšího místa zvolte tlačítko 

Uložit a začněte od kroku 1. Pokud nemáte možnost informaci sami zpracovat, 

můžete ji předat vedení Zoologického klubu.

Může se stát, že pták nalezený u skleněné překážky bude pouze zraněný 

a nebude moci odletět. V tom případě se obraťte na Záchrannou stanici pro 

hendikepované živočichy. Na území Ústeckého kraje působí dvě stanice – 

Falco Dolní Týnec a Zoopark Chomutov. 

Kontakty najdete na zvirevnouzi.cz.
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Zdroj Česká společnost ornitologická – Ptáci a skla

Foto:  Jiří Bartl

Zdroj Česká společnost ornitologická – Ptáci a skla

Foto:  Kateřina Ševčíková

Peckhamovské mimikry

Roman Najbert

V průběhu jara, při procházkách přírodou, lze na vlhkých místech spatřit 

podivně vyhlížejícího plže. Zvláštnost tohoto plže spočívá v tom, že má jedno 

nebo i obě tykadla zbytnělá, pestře zbarvená, a ještě k tomu rychle pulzující. 

Jedná se o jantarku obecnou napadenou motolicí podivnou.

Jantarka obecná (Succinea putris) je druh suchozemského plže z čeledi 

jantarkovi�. Ulita jantarky je průsvitná, jantarově žlutá se 3-4 závity. Délka 

ulity je 1,5-3 cm. Obývá vlhké biotopy. Jedná se o typický druh vlhkých 

bylinných porostů. Často se nachází v blízkos� vody. Plži jantarky bývají často 

napadeny motolicemi podivnými (Leucochloridium macrostomum). Pro tyto 

červy je jantarka mezihos�tel. V jejích útrobách (přesněji, v trávicí 

slinivkojaterní žláze zvané hepatopankreas) se parazit nepohlavně namnoží 

a larvičky putují tenkým kanálkem do velkého vaku, který jantarce zasahuje až 

do tykadla. Tenhle vak slouží v podstatě jako takový „inkubátor“ pro motoličí 

larvy. Je výrazně barevně pruhovaný (kombinují se tu zelené, žluté, hnědé 

a červené ods�ny), a dokonce se ještě pohybuje! Pohyb spočívá v rychlém 

pulzování. Konečným hos�telem motolice podivné jsou zpěvní ptáci, v jejichž 

střevech červi posléze žijí. Motolice napodobuje jejich běžnou potravu. A, jak 

je vidět, daří se jí to! Popletený pták vidí barevného, pohybujícího se červíka 

a s vidinou pochoutky ho sezobne. Motolice docílila svého. Usídlí se v jeho 

trávicím traktu, dospěje a začne se rozmnožovat. Vajíčka odcházejí ven 

s trusem a nakazí se jimi další jantarka, čímž se cyklus uzavírá. Toto chování 

motolice podivné se označuje jako peckhamovské (agresivní) mimikry. Jde 

o jev, kdy parazit napodobuje kořist svého hos�tele.
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Peckhamovské mimikry 

Foto:  Roman Najbert

Peckhamovské mimikry 

Foto:  Roman Najbert
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Jeřábi na Podbořansku

Petr Skalka

Jeřáb popelavý (Grus grus) je velký pták patřící do řádu krátkokřídlých a čeledi 

jeřábovitých, obývající část Eurasie v počtu asi 200 000 jedinců. V České 

republice patří mezi vzácné obyvatele a ve vyhlášce č. 395 zákona O ochraně 

přírody a krajiny je zařazen mezi druhy kri�cky ohrožené. Jeřáb popelavý je 

vyšší než jeden metr o rozpě� 180 až 200 cm a hmotnos� 4,5 až 6 kg.

Jeřábi popelaví byli poprvé spatřeni na Podbořansku pravděpodobně v roce 

2014. Opakovaně je zaznamenal MUDr. Jacques Nabbout na loukách v okolí 

obcí Nepomyšl a Krásný Dvůr, nalézajících se na pomezí Doupovských hor, 

tj. západně směrem od města Podbořany. Jeřábi dávali přednost vlhčím 

stanoviš�m a bývali pozorováni v pozdním odpoledni až večer z mysliveckého 

posedu. Jejich počet se pohyboval od jednoho do šes� jedinců.

Osobně jsem poprvé viděl tyto nápadné ptáky až 30. května 2017, a to na 

břehu Velkého rybníka u Nové Vsi, která je místní čás� obce Nepomyšl. Dva 

dospělí jedinci se nacházeli na protějším břehu ve vzdálenos� vzdušnou čarou 

cca 250 metrů. Na lokalitě se zdržovali až do 2. června. Protože hladinu 

rybníka lemoval pás bahna, obešel jsem ho a našel stopy jeřábů, dlouhé 14 cm 

a mezi nimi o�sky tlap velkého psa, který jeřáby pravděpodobně vyplašil.

Na stejném místě jsem pozoroval dva jeřáby i následující rok, a to 6. května 

a 19. července 2018. Kromě toho bylo slyšet na okolních loukách jejich hlasy. 

V roce 2019 jsem jeřáby nespatřil, jen jsem je slyšel 9. a 10. května.

Nejbohatší na pozorování byl rok 2020. Nejprve viděl dva jeřáby 4. června 

Ing. Robert Skalka na ploše přírodní památky Vrbina za Novou Vsí směrem 

k Valči. Tuto přírodní památku představuje močál o hloubce 20 cm 

a obklopuje jej zamokřená louka a podmáčený listnatý les. Byla vyhlášena 

kvůli výskytu čolka velkého, kuňky obecné a rostlin suchopýru úzkolistého 

a vstavače prstnatce májového. Zmíněný lesík tvořený hlavně olšemi a vrbami 

s oblibou navštěvuje srnčí a černá zvěř a pravděpodobně jej obývá i mýval 

severní. Celková plocha přírodní památky je asi 1,5 hektaru.
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Dne 12. června se jeden jeřáb pásl na louce vedle silnice nedaleko již 

jmenované přírodní památky. Zjištěn byl v 9 hodin asi 20 m od komunikace 

a nenechal se rušit provozem, který však v tomto místě není nijak čilý. Když 

jsem zastavil a vystoupil z auta, pták pokračoval ve sbírání hmyzu a nechal se 

několikrát vyfotografovat. Asi hodinu poté již byla louka prázdná.

Dne 17. srpna bylo slyšet hlasy jeřábů směrem od přírodní památky. Vidět 

bylo celkem šest ptáků na vzdálenost 300 až 400 metrů. Po několika minutách 

odletěli ve dvou skupinách, nejprve čtyři jedinci, poté zbývající dva. 

V následujících dnech najely na louky sekačky a jeřábi se již nevrá�li.

Foto: Petr Skalka

Foto: Petr Skalka
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přestože u mnohých druhů se dnes sotva dá mluvit o nějakém stupni 

ohroženos�.

Ohroženost celkově je docela zavádějící termín, který sv sobě nese význam 

jakési problema�ky fyzické ohroženos� druhu. Přitom Směrnice Evropské 

unie správně a v mnohém ohledu lépe ilustruje, že je záhodno rozlišit důraz na 

ochranu prostředí, než na ochranu samotných druhů (Příloha II). Přesto 

většina našich obojživelníků vedená v Příloze II je zároveň začleněna do 

Přílohy IV, která podmiňuje ochranu jednotlivců.

Pro zjištění aktuálního stavu ohroženos� daného druhu se můžeme podívat 

například na Červené seznamy, které prochází poměrně častou revizí, 

a vznikají jak v republikovém, tak ve světovém měřítku. Z těchto seznamů 

získáme opravdu velice odlišný obrázek. 

Z přiložené tabulky vyplývá velká nesourodost zákonné ochrany mezi českou 

a evropskou legisla�vou a skutečným stupněm ohrožení. Za�mco evidence 

druhu v přílohách českého zákona o ochraně přírody je brána jako opravdu 

striktní ochrana živočicha a jeho prostředí, v případě evropské směrnice je 

různě odstupňována ochrana jednotlivců (IV a V) a prostředí (II). Dále je třeba 

mít na pamě�, že čtyři z uvedených druhů mají v ČR pouze okrajový areál 

výskytu (čolek hranatý, karpatský, dunajský a dravý). To znamená, že jde 

o druhy, které běžně v ČR nežijí a zasahují na naše území jen ve velmi 

specifických místech, a proto se mohou jevit jako v republice ohrožené. 

V tomto ohledu je záhodno sledovat historický výskyt jednotlivých druhů a na 

základě toho určit trend, v jakém se rozšíření a diverzita naší batrachofauny 

pohybuje.

Mnoho těchto druhů přitom splňuje charakteris�ku takzvaného deštní-

kového a/nebo vlajkového druhu. Deštníkový druh popisuje druh, jehož 

ochranou zároveň chráníme jiné druhy živočichů a rostlin, které se vyskytují 

ve stejném typu prostředí nebo v prostředí chráněným druhem vytvářeným. 

Vlajkový druh je potom takovým druhem, jehož ochrana je populární, a z toho 

důvodu je  snazší prosadit jej do legisla�vy a povědomí lidí obecně.

„Ohroženost“ našich zvláště chráněných druhů 

obojživelníků

Mar�n Vohralík

Vzhledem k náplni mé činnos� ve funkci zoologa pro CHKO České středohoří 

jsem celé jaro a část léta obvykle v terénu, kde se zabývám monitoringem 

vybraných lokalit s ohledem na stálé populace druhů obojživelníků. Zbytek 

roku však trávím v kanceláři a posuzuji vliv záměrů místních firem na 

populace zvláště chráněných druhů, jako jsou rekonstrukce přehrážek, 

odbahnění rybníka, odebírání vzorků, rekonstrukce budov a další. Je to právě 

tato část mé práce, která mě naplňuje údivem nad českou legisla�vou, 

konkrétně nad její nepružnos� a nelogičnos�.

Zvláště chráněné druhy (ZCHD) jsou zákonem chráněné druhy, které se bez 

povolení orgánu ochrany přírody nesmí chytat, rušit, zraňovat, usmrcovat, 

vypouštět anebo chovat v zaje�. Legisla�vně jsou též chráněné jejich úkryty, 

vývojová stádia a stanoviště (Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/19992 

Sb.). Stanovišť vybraných druhů se navíc týká Směrnice Evropské Unie 

(Směrnice Rady č. 92/43/EHS), která zadává stupně ochrany určitých druhů 

pro jednotlivce (Příloha IV a V) a/nebo prostředí (Příloha II) pro vybrané druhy 

ochranu řekněme evropského rázu. Konkrétní znění stupňů ochrany týkající 

se našich druhů obojživelníků je následovné: II – druhy živočichů v zájmu 

společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území ochrany; 

IV – druhy živočichů v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu 

a V – druhy živočichů v zájmu společenství, jejichž odebrání z volné přírody 

a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospo-

dařování. A shodou okolnos� sem patří takřka všechny druhy našich 

obojživelníků, které jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Musíme pamatovat, že druhy vedené v přílohách platného Zákona o ochraně 

přírody a krajiny byly za ohrožené vyhlášeny v roce 1992, tedy téměř před 30 

lety. Od té doby nedošlo k revizi ani jiné legisla�vní úpravě těchto seznamů, 
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Z mé vlastní zkušenos� z posledních let, během nichž se naše krajina 

proměnila ve vyprahlou step, si dovolím v některých věcech souhlasit 

a v jiných naopak nesouhlasit. V první řadě pozi�vně hodno�m ochranu 

našich čolků a kuněk obecných a žlutobřichých, jejichž vlastní nároky na 

prostředí nám umožňují zároveň chránit velkou rozmanitost vzácných a velice 

zranitelných biotopů, které nápor posledních suchých období odnesly 

neuvěřitelnou měrou.

Naši velcí čolci jsou vázaní na zpravidla hlubší tůně v blízkos� lesa nebo jiného 

dřevnatého porostu bez ryb, za�mco kuňky preferují mělčí osvětlené, čisté 

tůně s velkým množstvím litorálu bez ryb. Zde je dle mého soudu Směrnice 

Evropské unie žádoucím a nejlépe odpovídajícím právním výnosem, právě 

takové biotopy poskytují útočiště mnoha druhům potápníků, vážek a dalším 

organismům, které tyto deštníkové druhy schraňují ve svém biotopu. Jedná 

se také o dobré vlajkové druhy, neboť všechny přítomné druhy v této kategorii 

jsou řekněme veřejnos� obdivované.

Bohužel u blatnic a našich méně běžných druhů ropuch (ropucha zelená 

a krátkonohá) takto pozi�vní být nemohu. Tyto druhy jsou vázané na mělké 

tůně s omezeným litorálem bez ryb, s písečným nebo jemnozrnným 

podložím. Takový biotop je poněkud vzácný a v případě ropuch krátkonohých 

dokonce extrémně vzácný, což také vedlo k jejich úbytku v minulos� 

a v současné době jim dokonce na našem území hrozí vyhynu�. Populace této 

ropuchy se od sebe nacházejí příliš daleko a není mi známo, že by spolu nějak 

komunikovaly. Je proto s podivem, že v případě toho druhu není dle Směrnice 

EU kladen žádný důraz na biotop tohoto druhu a je chráněn „pouze“ 

individuálně. Je však pravda, že rozšíření v Evropě nezadává příčinu zvýšené 

ochraně (viz mapa 1 a 2).

Tabulka 1: Srovnání „ohroženos�” našich obojživelníků v jednotlivých kategoriích.

LC – málo dotčený, NT – téměř ohrožený
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Mapa 1: Historické rozšíření ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita) v ČR 

dle Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR

Mapa 2: Aktuální rozšíření ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita) 

v Evropě dle IUCN

Posledním sporným bodem jsou druhy, které dle mého názoru nemají ve 

vyhlášce co dělat a dodnes mě zaráží jejich vedení ve  Směrnici EU, byť 

v kategorii běžného hospodaření, a těmi jsou skokani zelení a skřehotaví. 

Takové ochrany se přitom netěší ani dle české vyhlášky chráněná ropucha 

obecná, která si klade nároky na velmi podobné prostředí.

Začnu u skokanů skřehotavých. Jedná se o naprosto běžnou žábu. Stačí jít 

v létě k Labi nebo k téměř kterémukoliv rybníku v kraji a člověk určitě narazí na 

tyhle velké zelené žáby, jak se sluní na břehu v doskočné vzdálenos� od vody. 

Nevadí jim zarybnění a do jisté míry ani znečištění, nevýhodnou je ovšem 

jejich strategie zimování, kdy se dospělci zahrabávají do bahna na dně 

zamrzajících vodních nádrží. To značně komplikuje situaci jakémukoliv 

rybničnímu hospodaření, protože ve vyhlášce je tento druh veden stále jako 

kri�cky ohrožený. Přitom jeho biotop nesplňuje dle mého soudu ani 

předpoklady k jeho uvážení jakožto deštníkového druhu. Také se jedná 

o jediný druh našich obojživelníků, jehož populační trend je dle Červeného 

seznamu IUCN stoupající. Považovat to však za úspěch ochrany přírody 

by mohlo být spíše egois�cké.

Druhý druh vlastně ani není druh, nebo alespoň ne v pravém slova smyslu, 

přestože se definice druhu jako takového liší podle vědních disciplín. Mluvím 

o skokanovi zeleném, či spíše o hybridu skokana skřehotavého a skokana 

krátkonohého. Popis samotné hybridizace by však vydal na jednou tak dlouhý 

článek, a proto se raději vyvaruji podrobnos�. Kromě gene�ky a malého 

hrbolku na zadní konče�ně se ale jedná o prak�cky totožnou žábu, jakou je 

skokan skřehotavý.

Pro naši debatu je však důležitý fakt, že oba tyto druhy zelených skokanů (rod 

Pelophylax) jsou biotopově nenáročné a vytlačují náš tře� druh zelených 

skokanů, skokana krátkonohého. Polemiku nad ochranou tohoto procesu 

a druhových specifik, která vedou ke klasifikaci zmíněného hybridu jakožto 

samostatného druhu nechám na jiných, ale rád bych byl takové debaty 

alespoň svědkem. Poznamenám jen, že Směrnice EU jeho ochranné 

podmínky charakterizuje stejně jako pro jeho hlavní mateřský druh skokana 
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skřehotavého, IUCN jej dokonce ani jako samostatný druh neuznává.

Nelze očekávat, že jmenovitě vypsané zvláště chráněné druhy ve vyhlášce 

staré téměř 30 let budou adekvátně odrážet vlastní současný stav ohrožení. 

Stěží lze na stejně staré Směrnici EU vymáhat podobnou objek�vitu. Avšak její 

rozlišení ochrany přírody na druhovou (soustředěnou na jedince) 

a biotopovou (soustředěnou na prostředí) poskytuje lepší pracovní rámec, 

jímž se řídit, a překvapivě dobře obstojí v časovém posunu takřka 30 let, 

alespoň v porovnání s vyhláškou našeho zákona. Jelikož se ale jedná 

o směrnici evropského rozsahu, není v některých konkrétních případech 

dostatečně citlivá k místním specifikům, což od ní ale nelze z definice vlastně 

ani očekávat. Podtrženo sečteno, Ministerstvo životního prostředí ČR slibuje 

už déle jak sedm let revizi vyhlášky, avšak bez zjevného pokroku.

 Míru ochrany by bylo záhodno řešit opera�vně, přestože se �m otevírá 

možnost zájmových skupin a dalších společnos� ovlivňovat validitu 

některých druhů a škrtání jiných. Řešení ponechat platnou vyhlášku z roku 

mého narození se však v poslední době ukazuje jako snadno zneužitelná 

strategie k prosazování razantních plošných řešení, která nemusí a pravdě-

podobně ani nemohou přinést lepší ochranu zranitelných druhů, nýbrž pravý 

opak.

Přestože jsou obojživelníci dlouhověká zvířata, byl na ně v posledních dvou 

letech kladen obrovský nápor, jehož příčinou bylo enormní sucho. Pro tuto 

extrémní situaci (nejen) v našem kraji předkládám následující příklady. 

Evropsky významná lokalita (EVL) Kateřina-Mokřad, vyhlášená za účelem 

ochrany již zmiňovaných kuněk, v letech 2019 a 2020 zcela vyschla. EVL 

Strádovský rybník, vyhlášená za stejným účelem, byla svědkem razantního 

poklesu zdejší populace kuněk, kdy zde v roce 2020 bylo pozorováno pouze 

několik desítek pulců a žádní dospělci. Kuňky se v našem Ústeckém kraji stále 

vyskytují, ale ze čtyř míst, kde každoročně monitoruji jejich výskyt, se 

v posledních letech zdržují trvale pouze na jednom. Loni jsem však kuňky 

obecné slyšel na Písečném vrchu v Teplicích, kde rok před�m nebyly. 

Největším rizikem pro ně přeci jen zůstává lidská činnost, především 

zarybňování vodních ploch.

                                                                   YouTube - kuňky

Na závěr jsem si nechal trochu nadějné zprávy. Extrémní sucho způsobilo 

v mnohých rybnících nedostatek vody a rybáři do nich proto loni nenasázeli 

ryby. Mohl jsem tak být svědkem expanze ropuch zelených do kostomlatských 

vypuštěných rybníků. I když si jsem vědom toho, že šlo pravděpodobně 

o jedinečnou událost, v tomto ohledu bylo hezké pozorovat, jak si příroda 

poradí, když jí k tomu lidé dají volný prostor.

Čolek velký
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Kuňka obecná

Ropucha obecná
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Být otrokem Covidu 19 a dát si ruce do klína nebo 

nepodlehnout depresi?
aneb

Motýli čeledi Gracillariidae nalezené v roce 2020 

na území města Ús� nad Labem (Lepidoptera)

Václav Vysoký

Situace, která naši zemi potkala v roce 2020, vyzývala každého k hlubokému 

útlumu činnos�, pokud možno v uzavřeném prostoru svého domova. Po 

několika dnech, kdy si člověk rozmýšlel, co dělat, mimo nákupů potravin 

a následného vaření, se dostal do fáze, kdy byla lednička plná krabiček 

s hotovým jídlem a nicnedělání pokračovalo dál. Tak jsem si řekl, že tudy asi 

cesta nepovede a začal jsem dumat, co dál. Pochopitelně uvnitř člověk cí�l, že 

to není žádná legrace, ale když každý tvrdí něco jiného a nikdo neví v podstatě 

o této nemoci nic určitého, tak jsem si řekl, že nebudu sedět jen u televize 

a začal spřádat plány, co se dá dělat. Dal jsem si dohromady plán, jak ubít 

přemíru volného času plného zákazů a omezení. Mimo jiné jsem se spojil 

s kolegou Jindrou Černým z Děčína a nechal si potvrdit, zda mi určí materiál 

minujících druhů motýlů (Lepidoptera), které bych nasbíral. Po jeho souhlasu 

jsem nechtěl provokovat (a také pro klid svých dcer) a rozhodl se zaměřit tyto 

průzkumy hlavně na blízké okolí města Ús� nad Labem, abych se vyhnul 

cestování vlakem anebo dálkovými autobusy. Mimoto jsem navš�vil i místa, 

kde prováděla různé akce firma Juros s. r. o. a s jejich služebním autem jsem 

měl možnost navš�vit i lokality mimo město, ale to se již týká jiných ak�vit. 

V tomto příspěvku uvádím výsledky o sběru dokladů o výskytu minujících 

druhů motýlů (Lepidoptera) z čeledi Gracillariidae (drobníčkovi�) – další 

čeledi zpracuji až pro další článek, protože by to přesáhlo rozsahem náplň této 

publikace.

Všechny zde uvedené doklady jsou z roku 2020 (nedoplněné sběry 
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z minulos�), jen aby bylo podle výsledku zřejmé, že i v období pandemie se 

dají dělat věci pro poznání přírody i ve svém blízkém okolí.  Pro co možná 

nejmenší rozsah uvádím výsledky jen ve stručné verzi v pořadí číslovaný 

Seznam zjištěných druhů a Seznam zjištěných rostlin, na kterých byl nalezen 

určitý druh minujícího druhu (čísla za názvem rostliny odpovídají číslům 

zjištěných druhů motýlů). Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o stručný 

výsledek, není uvedená použitá literatura (např. Check-listy, biologie, odkazy 

na www stránky apod.). Všechny doklady jsou vzorky rostlin, na nichž se 

vyskytují miny motýlů, bez odchytu imag (nechtěl jsem provokovat síťkou 

v intravilánech čás� města Ús� n. L.).

SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ ČELEDI GRACILLARIIDAE

  Gracillariidae Stainton, 1854 – vzpřímenkovi� 

 Calop�lia Hübner, 1825 – vzpřímenka

(1) Calop�lia rufipennella (Hübner, 1796)

(2) Calop�lia s�gmatella (Fabricius, 1781)

 Callisto  Stephens, 1854 – vzpřímenka 

(3) Callisto den�culella (Thunberg, 1794)

 Macrossacus Davis & de Prins, 2011 – vzpřímenka 

(4) Macrossacus robiniella (Clemens, 1859)

 Parectopa Clemens, 1860 – vzpřímenka 

(5) Parectopa robiniella (Clemens, 1863) – vzpřímenka akátová

 Parornix Spuler, 1910 – vzpřímenka 

(6) Parornix anglicella (Stainton, 1850)

(7) Parornix betulae (Stainton, 1854)

(8) Parornix carpinella (Frey, 1863)

(9) Parornix devoniella (Stainton, 1850) – vzpřímenka lísková

 Syn.: P. avellanella (Stainton, 1854)

(10) Parornix fagivora (Frey, 1861)

(11) Parornix pe�olella (Frey, 1863) – vzpřímenka řapíková

 Phyllonorycter Hübner, 1822 – klíněnka

(12) Phyllonorycter acerifoliellus (Zeller, 1839) – klíněnka javorová

(13) Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781) – klíněnka jabloňová

(14) Phyllonorycter cavella (Zeller, 1836)

(15) Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)

(16) Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851) – klíněnka lísková

(17) Phyllonorycter corylifolella (Hübner, 1796) – klíněnka ovocná 

(18) Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855)

(19) Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783) – klíněnka habrová

(20) Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)

(21) Phyllonorycter geniculella (Ragonot, 1874)

(22) Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)

(23) Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)

(24) Phyllonirycter issikii  (Kumata, 1963) – klíněnka lipová

(25) Phyllonorycter joannisi (Le Marvhand, 1863)

(26) Phyllonorycter klemanella (Fabricius, 1781) – klíněnka olšová

(27) Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)

(28) Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850) – klíněnka hlohyňová 

(29) Phyllonorycter maes�ngella (Müller, 1764)

(30) Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1805)

(31) Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1854) – klíněnka lesní

(32) Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)

(33) Phyllonorycter quercifoliella  (Zeller, 1839)

(34) Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)

(35) Phyllonorycter roboris  (Zeller, 1839) – klíněnka dubová

(36) Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790)
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(37) Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781)

(38) Phyllonorycter sorbi  (Frey, 1855)

(39) Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846) – klíněnka třešňová

(40) Phyllonorycter ste�nensis (Nicelli, 1852)

(41) Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915)

(42) Phyllonorycter tristrigella (Hawrth, 1828)

(43) Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817)

 Cameraria Chapman, 1902 – klíněnka 

(44) Cameraria ohridella Descka & Dimič, 1986 – klíněnka jírovcová

 Phyllocnis�s Zeller, 1848 – listovníček 

(45) Phyllocnis�s labyrinthella  (Bjerkander, 1790)

(46) Phyllocnis�s saligna (Zeller, 1839) – listovníček vrbový

SEZNAM ROSTLIN, NA KTERÝCH BYLY ZJIŠTĚNÉ MINUJÍCÍ DRUHY MOTÝLŮ 

ČELEDI GRACILLARIIDAE

(v závorce jsou uvedená čísla nalezených druhů minujících motýlů)

Acer campestre – javor babyka (12); Acer platanoides – javor mléč (25); Acer 

pseudoplatanua – javor klen (1) (21); Aesculus hippocastanum – jírovec 

maďal (kaštan, kaštan koňský) (44); Alnus glu�nosa – olše lepkavá (20) (26) 

(34) (40); Betula pendula – bříza bradavičnatá (7) (14) (17) (43); Carpinus 

betulus – habr obecný (8) (19) (41); Corylus avellana – líska obecná (9) (16) 

(31); Crataegus spec. – hloh (6) (17) (32); Elaeagnus spec. – hlošina (28); 

Fagus sylva�ca – buk lesní (10) (29); Malus spec. – jabloň (3) (11) (13); 

Populus tremula – topol osika (36) (45); Prunus cerasus – višeň obecná 

(višeň) (15); Prunus domes�ca – slivoň švestka (švestka) (39); Prunus 

mahaleb – mahalebka, višeň turecká (15); Prunus spinosa – slivoň trnka 

(trnka) (39); Pyrus communis – hrušeň obecná (32); Quercus petraea – dub 

zimní (22) (23) (27) (33) (35); Quercus robur – dub letní (22) (33) (35); Robinia 

pseudoacacia – trnovník akát (4) (5); Salix aurita – vrba ušatá (2) (18); Salix 

fragilis – vrba křehká (46); Salix viminalis – vrba košikářská (46); Sorbus 

torminalis – jeřáb břek (30) (38); Tilia spec. – lípa (24); Ulmus laevis – jilm vaz 

(37) (42).

Závěr:

V roce 2020 byl na území města Ús� nad Labem potvrzen výskyt 46 druhů 

čeledi Gracillaridae, a to v následujících rodech: Calop�lia (2 druhy), Callisto 

(1 druh), Macrossacus (1 druh), Parectopa (1 druh), Parornix (6 druhů), 

Phyllonorycter (32 druhů), Cameraria (1 druh) a Phyllocnis�s (2 druhy).
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Během roku 2020 vznikl nový územní plán pro moře a pobřeží provincie 

Východní Kalimantan. Významným úspěchem je přidělení statusu 

chráněného území několika částem Balikpapanského zálivu. Jde o první 

mořské rezervace na území zálivu. Větší část je však v novém územním plánu 

určena pro průmyslový rozvoj. Ve výsledku tak nega�va nového územního 

plánu převládají nad jeho pozi�vním přínosem.

Na mezinárodní úroveň byl vyzdvižen případ výstavby rafinerie palmového 

oleje firmou First Resources Ltd. Organizace Palm Oil Watch Interna�onal 

s centrem v České Republice podala s�žnost ke Kulatému stolu pro udržitelný 

palmový olej, neboť výstavba rafinérie vedla ke zničení cenných pobřežních 

lesů. Případu se věnuje několik mezinárodních organizací a pe�ce pro� 

výstavbě rafinerie získala více než 100 �síc podpisů. Výstavba rafinerie však 

přesto pokračuje. Několik rozlehlých plantáží olejné palmy v povodí zálivu 

naopak přestalo přinášet úrodu a po zániku příslušné firmy bylo opuštěno. 

Budeme usilovat o obnovu lesních porostů alespoň v čás� tohoto zničeného 

území. Opuštěno bylo také několik překladišť hnědého uhlí a je zde naděje, že 

budou poničené břehy řek ponechané přirozené obnově.

V průběhu roku proběhlo unikátní sčítání opic kahau nosatých, které mělo za 

cíl spočítat všechny skupiny kahau v celém zálivu. To se také podařilo 

a výsledek byl více než překvapivý. Celková populace kahau je to�ž více než 

dvakrát tak velká, než jak jsme se doposud domnívali, přibližně 3300 jedinců. 

Její vývoj proza�m stabilní, ačkoli analýza satelitních snímků jasně dokládá, že 

jejich životního prostředí během posledních 20 let pomalu ubývá, a to 

především z důvodu expanze plantáží a rafinerií palmového oleje. Sledování 

populace del�nů orcel tuponosých během týchž posledních dvou dekád však 

přináší spíše znepokojující výsledky. Jejich početnost pomalu klesá a del�ni se 

stále víc vyhýbají oblastem, ve kterých probíhá expanze průmyslu. Hlavním 

důvodem je zřejmě zvukové znečištění.

Existují však i druhy, které se probíhajícím změnám dovedly přizpůsobit 

a jejichž populace se v zálivu začaly objevovat. Jsou to především gekoni, kteří 

již nemusí čelit intenzivnímu sběru pro potřeby podvodné čínské medicíny. 

Projekt Pesisir Balikpapan v roce 2020

Stanislav Lhota

Tak jako do ochrany přírody v celém světě, i do našeho programu 

v Balikpapanském zálivu v loňském roce zasáhla pandemie koronaviru Covid-

19. Školy v Indonésii byly uzavřeny, a �m byl od konce března přerušen i celý 

náš vzdělávací program. S dětmi v odlehlých vesnicích se nebylo možné spojit 

ani prostřednictvím sociálních médií a s mnohými z nich jsme po dvou letech 

společné práce ztra�li kontakt. Tým našich učitelů zůstal bez práce. Kampaň 

za záchranu Balikpapanského zálivu přešla do podoby online, zaměřuje se 

však spíše na vyjednávání s úřady a spolupráci s jinými spřátelenými 

organizacemi a nemá zdaleka tak silný dopad, jako když bylo možné scházet 

se a vystupovat na veřejnos� osobně. Český student, který měl v Balik-

papanském zálivu dokončit sčítání kahau nosatých, do Indonésie přijet 

nemohl. Naštěs� náš místní terénní tým dokázal tuto náročnou a několik 

měsíců trvající práci dokončit samostatně.

Pandemie přinesla nespočet problémů, ale i trochu úlevy. Zmírnily se 

developerské tlaky, které záliv soustavně ničí. Především však byl pozastaven 

plán na výstavbu nového hlavního města Indonésie, které má zasahovat až do 

nejcennějších čás� Balikpapanského zálivu a s jehož výstavbou se mělo 

v loňském roce začít. V souvislos� s plánovanou výstavbou hlavního města 

však začne výstavba přehrady na jedné ze zdejších řek. V tomto případě se 

naštěs� podařilo zvolit takové místo, kde výstavba přehrady neohrozí žádný 

ze zbylých cenných ekosystémů. Méně úspěšná již byla snaha o zabránění 

výstavby provinční silnice a mostu přes ostrov Balang. Stavba mostu již byla 

dokončena a výstavba silnice hrubě poškodí jihovýchodní pobřeží zálivu. 

Závažným důsledkem těchto developerských plánů jsou také intenzivně 

probíhající spekulace s pozemky, které často zahrnují vykácení a vypálení lesa 

ve snaze nárokovat si tradiční vlastnické právo pozemků. V souvislos� se 

spekulacemi bylo založeno několik lesních požárů, naštěs� žádný z nich se 

v tomto roce nezačal nekontrolovaně šířit. 
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Pravděpodobně ze stejného důvodu, to�ž kvůli ukončení nebo omezení lovu 

a odstřelu, se do zálivu vrací kaloni a krokodýli. A opuštěné a zarůstající 

rybníky na chov krevet se stávají vhodným lovištěm a hnízdištěm marabu 

malých, jejichž počty očividně narůstají. V mangrovech se podařilo zcela 

nečekaně nalézt i novou populaci vzácné kočky plochočelé. Zdá se tedy, že 

i přes sílící nega�vní dopad lidské činnos� si Balikpapanský záliv zachovává 

svou mimořádně vysokou ochranářskou hodnotu.

Více na www.zoous�.cz/ochranarske-projekty
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Dalších zhruba 10 hektarů lesa vypálených mafií spekulantů s pozemky

Vlečných lodí a pontonů, převážejících hnědé uhlí, v zálivu velmi pomalu ubývá.Palma nypa patří také k mangrovům. Roste v místech, kde dochází k míšení sladké říční 

a slané mořské vody.
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Devastace pralesa v místě, kde má vzniknout další rafinerie palmového oleje.Kampaň a vyjednávání v ochraně přírody přechází v době pandemie online.

Spekulan� s pozemky si začínají rozdělovat už i mangrovové lesy v širokém okolí oblas�, 

ve které má vzniknout nové hlavní město.

Darman, vedoucí programu sčítání kahau, v mangrovech vyhlíží další tlupy opic.
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Čím dál tenčí krunýře aneb jak vypadala ochrana 

mořských želv roce 2020

Hana Svobodová

Jaký byl pro želvy rok 2020? 

Mořským želvám jako živočichům se dařilo lépe než kdykoliv jindy za 

posledních několik desítek let. Dobré zprávy chodily z celého světa: v Indii 

dříve běžně probíhaly takzvané arribadas = hromadná kladení až �síců 

mořských želv karet zelenavých, v posledních letech tu ale kvůli velkému 

množství v noci osvětlených lodí, zlodějů vajec apod. už želvy hromadně 

nekladly. Ale loni, když byli lidé zavření ve svých domovech kvůli koronaviru, 

se želvy vrá�ly a několik �síc jich na konci března na indické pobřeží nakladlo 

svá vejce. Podobné zprávy přicházely i z Brazílie (stovky karet pravých) nebo 

z Thajska, kde na místech, na kterých za poslední roky bývaly noční párty 

turistů na pláži, teď kladly vejce kožatky velké. U nás v oblas� Berau na Borneu 

v Indonésii jsme také zaznamenali více samic kladoucích vejce než v minulých 

letech. To jsou dobré zprávy. Bohužel, jsou ale i špatné. Mnoho lidí v Indonésii 

(a v dalších zemích je to stejné) přišlo kvůli pandemii o práci, proto se snažili 

peníze získat ve zvýšené míře i nelegálně. Objevilo se proto více pytláků. 

Štěs� bylo, že jsme díky dárcům byli celý rok schopni zajis�t ochranářům plat, 

takže byli každodenně na ostrovech a pytláci, kteří připlouvali na líhniště pro 

vejce, měli smůlu.

A kolik vajec už se před pytláky podařilo zachránit?

Celkově od roku 2014, kdy jsme s ochranou na ostrovech Bilang-bilangan 

a Mataha v oblas� Berau začali, je to už přes 3 miliony želv (3 131 128), které 

se mohly bezpečně vylíhnout a odejít svobodně do moře. Mám z toho velkou 

radost. Jen loni na těchto dvou maličkých ostrovech, které každý z nich 

obejdete za půl hodiny, kladlo 8 410 karet obrovských. To je neuvěřitelné 

číslo, které znamená 647 570 mláďat vypuštěných bezpečně do moře za 

jediný rok. Tato čísla jsou tak obrovská, protože oblast Berau tvoří osmé 

nejdůležitější líhniště karet obrovských na světě. Líhnou se tu ale i kri�cky 

ohrožené karety pravé. Těch zbývá na světě už velmi málo, lidé je zabíjí 

především kvůli krásnému krunýři. Z jeho povrchové vrstvy ze želvoviny pak 

dělají náramky a přívěšky, tyto želvy jsou ale kri�cky důležité pro udržení 

biodiverzity korálových útesů. Proto jsme rádi za každé vejce a v roce 2020 na 

ostrovy kladlo vejce 30 samic karet pravých. Vím, není to moc, ale celosvětově 

je to pořád jedno z nejdůležitějších hnízdišť těchto želv.

V lednu 2020 jsme měli to štěs�, že než vypukla pandemie koronaviru, 

pomáhali jsme s ochranou karet pravých v Ekvádoru. Zdejší pláž La Playita je 

nejdůležitější místo pro karety pravé na celém pacifickém pobřeží Jižní 

Ameriky, a to jich tu klade jen cca 40 za rok. Takže našich 30 je vlastně skvělý 

výsledek! Moc užitečné bylo sdílení zkušenos� s ekvádorskými ochranáři, 

kteří sice nemají problém se zloději, ale želvy tu ohrožují hlavně psi a rybáři. 

Místní vody jsou plné rybářských sí� a často se stává, že se želva do sítě 

zamotá. Při snaze dostat se ze sítě ven želvy v panice mávají ploutvemi, a �m 

sítě trhají. To se ale nelíbí rybářům a na plážích lze nalézt mnoho mrtvých želv, 

které rybáři utloukli, aby zabránili želvám zničit sítě. Strašné. Ty želvy, které 

přežijí, léčí v Ekvádoru v rehabilitačních centrech. Skvělé je, že po doléčení se 

želvy co nejrychleji vrací zpět do moře. Divocí psi, ale i � na procházce 

s majiteli, rádi pro radost zabijí či sežerou po pláži běžící malé želvy. Mnohdy 

se také stává, že vyhrabou vejce, která na pláži vyčichají. S �m vším by, věřím, 

pomohlo vzdělávání. Majitelům psů lze vysvětlit, že si mají při procházkách 

své miláčky držet na vodítku a práce s rybáři, s místní komunitou i s dětmi by 

zase zajis�la spokojenost rybářů i přeži� želv, protože by rybáři zjis�li, co 

dělat, aby předešli zamotání želv do sí�.

Vzdělávání je pro nás obecně alfou a omegou všeho. Soustředili jsme se na něj 

nejen při konzultacích v Ekvádoru, ale i v Indonésii. Většinu roku byly 

v Indonésii, tak jako u nás v ČR, zavřené školy, ale než se zavřely, stačily jsme na 

východě Indonésie na ostrově Lembata i v oblas� Berau na obydleném 

ostrově Maratua učit s jednou z nejlepších učitelek, které znám, s Markétou 

Vokurkovou. Ta se dokonce stala finalistkou soutěže Global teacher prize 

OCHRANÁŘSKÉ PROJEKTY NATURA VIVET 1/2021



2020. Učily jsme dě� ve škole, školce, ale i na molu, na dlaždicích před 

domem, prostě kdekoliv to šlo, anglič�nu, o moři, o želvách, o odpadu... 

Dalším úžasným dobrovolníkem se stal i šéf české kanceláře OSN Michal Broža 

– pomáhal ve školách, ale učil anglič�nu i naše ochranáře na neobydlených 

ostrovech. Dobrovolníci nám teď, když nejde cestovat, hodně chybí, kromě 

vzdělávání pomáhají s úklidem pláží. Parta českých veterinářů v únoru úžasně 

odklidila přílivem donesené kmeny stromů na líhniš�ch a želvám tak urychlila 

namáhavou cestu z moře k místům, kde vyhrabávají jámu pro svá vejce. Už se 

těšíme, až dobrovolníci budou mít možnost zase přijet. Do té doby je ale čas 

přemýšlet o tom, jak cestovat zodpovědně a při svých cestách přírodě spíše 

pomáhat než ubližovat. Pokud Vás to zajímá, o tématu jsem mluvila na 

konferenci TEDx woman Prague, pusťte si záznam: 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=Ae7qQdikNvA 

I v ČR jsme se snažili o vzdělávání a zvyšování informovanos� o situaci 

mořských želv, jak se dalo. Kromě této přednášky proběhlo hlavně v létě 

i několik dalších přednášek na živo, na podzim několik online, realizovalo se 

i pár rozhovorů v rádiu a vyšlo i několik článků. Je to méně než v předchozím 

roce, ale co naplat. Nejdůležitější je, že stále funguje každodenní přímá 

ochrana na líhniš�ch. A tu bychom v tak těžký rok ani náhodou nezvládli 

zajis�t bez pomoci našich dárců a příznivců.

Už v březnu, když se vše zavřelo a začaly se rušit přednášky, domluvené akce 

a do Indonésie nemohli jet žádní další dobrovolníci, měli jsme velké obavy. 

Báli jsme se, že to nepůjde, že budeme muset brzy program na ochranu 

mořských želv ukončit a zavřít. Byla to bezmoc a nervozita, brzy ale přišla 

naděje, protože se drobní dárci rozhodli pomoci. A teď? Celý tým v ČR 

i v Indonésii je zdravý, mo�vovaný a každý den přibývají další a další 

zachráněné želvy. Doufáme, že se situace celosvětově brzy posune k lepšímu 

a vzdělávání, rozvoj místních obyvatel i návštěvy dobrovolníků budou moci 

být v roce 2021 obnoveny. Za�m alespoň na dálku konzultujeme zefek�vnění 

ochrany v záchranných stanicích na Srí Lance a v prosinci se na nás s prosbou 

o konzultaci obrá�li i ochranáři z Malajsie.

Je ještě jedna věc, která se v roce 2020 povedla a ze které mám obzvlášť 

radost – v Indonésii jsme rozšířili ochranu želv z Bornea i na ostrov Lembata na 

jihovýchodě Indonésie. S místní ochranářskou skupinou Sehabat penyu 

Loang (Přátelé želv ve vesnici Loang) spolupracujeme už od roku 2016. Od 

února 2020 jsme se ale rozhodli podporovat místní ochranáře pravidelně. 

Jsme to�ž nadšení z toho, jak tam propojují přímou ochranu na plážích 

s životem komunity. Lidi se schází na pláži, povídají si o přírodě, společně jedí, 

uklízí odpadky, pouš� právě vylíhlé želvy do moře. Díky úžasnému přístupu 

pouhých pě� zdejších ochranářů se podařilo nejen zachránit a do moře 

vypus�t 4 782 mláďat karet pravých a zelenavých, ale hlavně díky akcím 

a pozi�vním zážitkům s přírodou přesvědčit mnoho místních, že zabíjet želvy 

a krást jejich vejce není dobré.

Pokud byste chtěli, více informací o programu Chráníme mořské želvy z. s. 

najdete na www.morskezelvy.cz. Kdybyste chtěli pomoci, určitě se ozvěte, 

jsme rádi za podporu i v ČR. Chránit mořské želvy má to�ž rozhodně smysl, 

i když se zrovna nechystáme na dovolenou tam, kde želvy žijí. Svět je 

propojený a mořské želvy mají v oceánu důležité role. Třeba kareta obrovská 

žere mořskou trávu a udržuje tak mořské louky, které fungují jako chráněné 

školky pro plůdky ryb, které jíme, když vyrostou, někdy i my. Navíc mořské 

želvy jsou tu už 110 milionů let, byly tu ještě před dinosaury, tak proč je nechat 

vyhynout zrovna teď. Pokud byste chtěli pomoci finančně, budeme vděční za 

jakoukoli částku na transparentní účet organizace - 2101346384/2010. Pokud 

chcete přispívat a při tom nepla�t nic navíc, můžete jednoduše při nákupu na 

internetu přes www.givt.cz vybrat naši organizaci Chráníme mořské želvy. 

Můžete nakupovat přes internet, jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší 

objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Možnos� je mnoho 

a nám by přišlo skvělé, kdyby si každý člověk vybral oblast, která ho naplňuje 

a ve které by pravidelně pomáhal. Svět by se brzy stal pozi�vnějším místem…

Více na www.morskezelvy.cz
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Od roku 2014 se na ostrovech Bilang-bilangan a Mataha v oblas� Berau v Indonésii 

podařilo zachránit a bezpečně vylíhnout už 3 131 128 mořských želv.

Tisíce karet zelenavých kladly vejce na najednou �ché a neosvětlené pláže v Indii.

Díky, že při svých cestách nekupujete želví vejce, maso ani suvenýry z želvoviny.Ochranáři přenáší vejce želv do bezpečí před pytláky.
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S úžasnou učitelkou Markétou Vokurkovou jsme učili dě� o moři, o želvách a o odpadu. Kareta zelenavá zraněná ekvádorskými rybáři se léčí v rehabilitačním centru.

Šéf české kanceláře OSN Michal Broža procvičoval s ochranáři želv anglič�nu. Psi představují v Ekvádoru pro želvy po rybářích druhé největší ohrožení.
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V létě probíhalo vzdělávání o želvách i v ČR, zde dě� zachraňují želvu z rybářské sítě.

Do ochrany mořských želv na ostrově Lembata se kromě dospělých zapojují i dě�.

The Kukang Rescue Program v roce 2020

Lucie Čižmářová

Rok 2020 se nesl především ve znamení kukang kávy, a to v rámci projektu 

„Kukang Coffee“. Ten je jedním z dalších projektů Kukang programu 

a napomáhá ochraně outloňů v terénní oblas� programu. Detaily o této nové 

ak�vitě jsou uvedeny v samostatném příspěvku „Kukang Cofee - příběh kávy, 

která chrání přírodu.”

V terénní oblas� mimo Kukang Coffee projektu pokračuje terénní tým, 

složený i z bývalých lovců outloňů a luskounů, v každoročním monitoringu 

outloňů a dalších divokých zvířat. Letos se povedl velký úspěch, kdy byl na 

jednom z transektů pozorován luskoun i s mládětem. Doufejme, že díky 

ak�vitám Kukang programu se tato jedinečná oblast stane bezpečným 

místem i pro tohoto nejvíce pašovaného savce na světě.

I přes veškeré problémy, kterým Kukang program musel v tomto roce čelit 

kvůli celosvětové pandemii nemoci COVID-19, kdy byla na nějakou dobu 

zavřena i anglicko-environmentální škola vedená programem, probíhaly 

všechny ak�vity v rámci možnos�. V rámci podpory anglič�ny a znalostem 

o ochraně přírody se v záchranném centru Kukang programu uskutečnila 

soutěž, kde 24 vybraných studentů z 8 středních škol soutěžilo o krásné ceny 

v anglickém projevu na jimi připravené téma týkající se ochrany přírody. Před 

pandemií byla oficiálně otevřena „Škola na konci světa“, která byla postavena 

v odlehlé vesnici Basukum pod vedením Indonésana Tomase Tarigana, 

kterého mo�vovala právě již fungující anglicko-environmentální škola vedená 

Kukang programem. Tato stavba byla podpořena Kukang programem, jehož 

dobrovolníci zde pomáhají i s výukou anglič�ny a environmentální výchovy.

Do ak�vit Kukang programu se jako každý rok zapojilo několik dobrovolníků 

jak v Česku, tak také v Indonésii. V Indonésii pokračovalo natáčení dokumentu 

o ak�vitách záchranného programu Kukang, za kterým stojí dokumentaristé 

a dobrovolníci programu Vít a Ondřej. Přijel sem natáčet také filmař ze Zoo 

Ostrava Enrico Gombala. Natáčelo se v záchranném a rehabilitačním centru, 

102 103

OCHRANÁŘSKÉ PROJEKTY NATURA VIVET 1/2021



v anglicko-environmentální škole, v terénní oblas� i v Jakartě na trzích se 

zvířaty a na půdě Velvyslanectví ČR. Problema�ka nelegálního obchodu 

s outloni a práce Kukang programu zaujala i porotu Czech Nature Photo 2020. 

Fotografie mapující činnos� programu získaly první místo v kategorii 

„Ohrožené druhy a jejich ochrana“ a byly vystaveny v Czech Photo Centru.

Také v Česku byl Kukang program ak�vní. Je zapojen do výukového programu 

pod Českou koalicí na ochranu biodiverzity (CCBC) v rámci projektu „CCBC do 

škol“, kdy vytváří výukové materiály o ilegálním obchodu se zvířaty a členové 

Kukang týmu přednáší na školách. Zvýšení informovanos� o této 

problema�ce a samotném programu proběhlo v rámci Kukang stánku 

v několika zoologických zahradách a na dalších místech. V Zoo Olomouc se 

konala akce "Den pro zoologické zahrady", jehož součás� byl právě i Kukang 

stánek.

Kampaň Ukradená divočina, jejíž spoluzakladatelem je i Kukang program, má 

za sebou již 2 roky svého fungování a její fotopanely, upozorňující na nelegální 

obchod s divokými zvířaty a jejich částmi, jsou k vidění také v areálu Zoo 

Olomouc (www.ukradenadivocina.cz).

Více informací o Kukang programu naleznete na nových, modernějších, 

barevnějších a přehlednějších webových stránkách www.kukang.org.

Zcela klíčovou roli při vzniku Kukang programu v roce 2014 i v průběhu dalších 

let hrála a stále hraje podpora zoologických zahrad. Letos se k programu 

přidaly hned dvě zoologické zahrady, a to soukromá Zoo Na Hrádečku, která 

se rozhodla, že letos koruna z každé prodané vstupenky poputuje právě na 

Kukang program. K tomu přibyla ještě koruna z každé zmrzliny Prima zmrzlina 

prodané v této zoo. Druhým partnerem je nizozemská Ouwehands Zoo 

z města Rhenen, která program podporuje prostřednictvím své nadace 

Ouwehands Zoo Founda�on. K podpoře se připojila i Zoo Praha, a to 

k novému  projektu na ochranu luskounů. Polská nadace DODO spadající pod 

Zoo Wroclav, která je partnerem Kukang programu, uskutečnila charita�vní 

běh WildRun, jehož součás� byla letos propagace a podpora Kukang 

programu. Bohužel přišly i špatné zprávy. Letos nás navždy opus�l dlouholetý 

ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas, díky němuž Zoo Ostrava stála po boku Kukang 

programu od jeho samotného vzniku. Příroda ztra�la svého obrovského 

ochránce. Petr nám moc chybí, ale budeme se snažit jít v jeho stopách.

Více na www.kukang.org/cs
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Dlouholetý ředitel Zoo Ostrava, velký ochránce přírody a skvělý 
člověk - to byl Petr Čolas.
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Jedna z prvních envoronmentálních lekcí v nové školeVýroční schůze indonéského Kukang týmu

Trička charita�vního běhu Wild RunVítězové soutěže společně s organizátory
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Výstava Ukradené divočiny v Zoo Jihlava

Kukang Coffee, jeden z projektů záchranného programu KukangPetr Čolas na průzkumu řeky na ostrově Natuna
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Kukang Coffee – příběh kávy, která chrání přírodu

Fran�šek Příbrský

The Kukang Rescue Program (česky „záchranný program Kukang“) na ostrově 

Sumatra v Indonésii usiluje o ochranu chráněných outloňů a bojuje pro� 

nelegálnímu obchodu se zvířaty. Jedním z nejnovějších projektů tohoto 

programu je „Kukang Coffee“, který vznikl s cílem napomoci k udržitelnému 

způsobu živoby� farmářů ve vesnici Kuta Male na severu ostrova Sumatra 

a zároveň přispět k ochraně tamních divokých zvířat. Tato vesnice je 

partnerskou vesnicí záchranného programu a současně terénní oblas�, ve 

které tento program ak�vně působí a kde plánuje vypouštět rehabilitované 

outloně ze svého záchranného a rehabilitačního centra. A jak to celé funguje? 

V rámci projektu „Kukang Coffee“ byla vytvořena komunita pěs�telů kávy, tzv. 

„Kukang Coffee Community“. Ve spolupráci s členy této komunity zavedli 

zástupci záchranného programu metodiku k přírodě šetrného pěstování 

a zpracovávání vysoce kvalitní kávy. Farmáři tak dostávají rady, jak kávu 

sklízet, správně odslupkovávat, sušit a celkově zefek�vnit proces její produkce 

tak, aby byla co nejkvalitnější. Navíc se s nimi pracuje na tom, aby kávu 

pěstovali co nejšetrněji k životnímu prostředí. Kávu, kterou vypěstují, 

program následně vykupuje za cenu vyšší, než za jakou by ji farmáři prodali na 

trhu. Odkup navíc probíhá přímo u nich doma, což jim ušetří náklady na 

dopravu kávy na trh. Podařilo se tedy docílit toho, že farmáři mají znatelný 

zisk z ochrany přírody. Avšak na oplátku je od jednotlivých členů komunity 

vyžadován jejich závazný slib (smluvně zavázaný), že budou oni i jejich rodiny 

chránit ohrožená a chráněná zvířata a dodržovat zákaz jejich lovu. Káva 

značky „Kukang Coffee“ tak nejen podporuje místní farmáře, ale současně 

přímo pomáhá chránit outloně, luskouny a další ohrožená divoká zvířata 

v lese v širokém okolí vesnice. Díky tomu bude tato oblast ležící na hranici 

chráněného a jedinečného území Leuser ještě lépe zabezpečena pro� 

pytláctví před plánovaným pilotním vypouštěním outloňů rehabilitovaných 

v záchranném centru. Efek�vitu celého projektu navíc zvyšuje skutečnost, že 

fungování výše zmíněné komunity zajišťuje terénní tým složený z teď již 

bývalých pytláků, v současné době zapálených ochránců. Díky této snaze se 

záchrannému programu Kukang podařilo eliminovat lov outloňů, luskounů 

i dalších ohrožených druhů v oblas� Kuta Male, a ochránit tak stovky zvířat 

před potenciálním ulovením.

A kde se káva Kukang Coffee prodává? Upraženou balenou kávu lze koupit 

online na e-shopu www.kukang-coffee.org. Šálek čerstvé kávy lze však přímo 

koupit i v ČR. Záchranný program Kukang otevřel novou kavárnu 

pojmenovanou stejně jako celý projekt „Kukang Coffee“. V této kavárně je 

prodávána zmíněná káva přímo od sumaterských farmářů, a kromě toho se 

díky ní lidé mohou dozvědět více o projektu, ochraně (nejen) outloňů 

a dalších ak�vitách záchranného programu Kukang.  Poté, co byla kavárna 

v pátek 29. května 2020 slavnostně představena přátelům záchranného 

programu Kukang a partnerům z řad dalších neziskových organizací 

a zoologických zahrad, přivítala 2. června 2020 i první hosty z řad široké 

veřejnos�. Podnik v Kukang designu se spoustou fotografií z ak�vit 

záchranného programu se nachází v Pařížské ulici v centru Ús� nad Labem. 

Celý počin je jedinečný v tom, že člověk už jen vypi�m každého šálku Kukang 

Coffee pomáhá chránit outloně, luskouny a další ohrožená zvířata na 

Sumatře.

Projekt „Kukang Coffee“ mohl být realizován díky finanční podpoře z grantu 

„Malý lokální projekt rozvojové pomoci“ Ministerstva zahraničních věcí ČR ve 

spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Indonésii. Velké poděkování za 

dlouhodobou podporu ak�vit záchranného programu Kukang i samotného 

projektu „Kukang Coffee“ patří také partnerským zoologickým zahradám, 

konkrétně Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, Zoo Liberec, Zoo Hodonín, Zoo 

Na Hrádečku, Zoo Wroclaw, Nadaci DODO, NaturZoo Rheine, Ouwehands 

Zoo, České koalici pro ochranu biodiverzity (CCBC) a všem firmám 

i jednotlivým dárcům.
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Tradiční prosoušení kávyPři vstupu do Kukang Coffee Community farmáři podepisují smlouvu o nelovení 

chráněných a ohrožených druhů zvířat.

Káva Kukang Coffee v exportní firměRuční sběr Kukang kávy
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Kavárna Kukang Coffee

Ochutnej ten příběh - Kukang Coffee kavárna

OCHRANÁŘSKÉ PROJEKTY

Ochranářský projekt Pesisir Balikpapan podporuje 
prostřednictvím Zoologického klubu 

i Zoo Liberec a Zoo Plzeň. 

Chcete se také připojit a udělat něco pro ochranu 
přírody na druhém konci světa? 

Pokud ano, můžete zaslat libovolnou částku na účet 
670100-2211819509/6210. 

Chcete podpořit jiný projekt, o kterém jste se 
dozvěděli v tomto zpravodaji?

    Chráníme mořské želvy                              Kukang Rescue Program

       transparentní účet                                        transparentní účet               
       2101346384/2010                                        2401229497/2010

DĚKUJEME
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Pozorování lindušky lesní 

Andrea Balejová

Při procházce po loukách a sadech v Českém středohoří jsem si již zvykla na 

přítomnost skřivana polního. Jednou jsem si všimla, že kolem mne poletuje 

i jiný, podobný ptáček, ale skřivan to nebyl. Jeho zpěv byl odlišný, a i když při 

svém prozpěvování také vylétal vzhůru jako skřivan, bylo to přeci jen jiné. 

Sameček vylétl šikmo vzhůru a poté se zvláštním třepotavým letem snášel 

dolů a předváděl svůj charakteris�cký zpěv. Zajímalo mne, o jaký druh pěvce 

se jedná a tak jsem se na místo vydala s fotoaparátem, abych si pořídila 

snímek a mohla druh určit. Když jsem procházela terénem, stalo se mi, že ze 

země těsně u nohy tento ptáček vylétl. Nejdříve jsem myslela, že to byla 

náhoda, ale když se mi to stalo víckrát, zaklekla jsem a místo pořádně 

prohlédla. K mému překvapení jsem našla hnízdečko. Udělala jsem rychlou 

fotku a z místa se vzdálila. Ze stoje nebylo vůbec patrné, že se tam nějaké 

hnízdo nachází. Jak jsem později zjis�la, jednalo se o lindušku lesní (Anthus 

trivialis). Hnízda mívají ukrytá na zemi a samička sedící v hnízdě vylétne, až 

když na ni skoro šlápnete.

Jsem za tento zážitek ráda, od té doby, kdykoliv se pohybuji podobnými místy 

(louky, sady), chodím opatrně, a pokud v mé blízkos� vylétne ptáček, 

obloukem se tomu místu vyhnu.

Linduška lesní

Foto: Andrea Balejová

Linduška lesní - hnízdo s mláďaty

Foto: Andrea Balejová
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Střízlík obecný

Andrea Balejová

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) je jedním z našich nejmenších 

ptáků. I přes svou velikost a nenápadné zbarvení ho zaznamenávám velmi 

často. Je to�ž velmi neposedný, čilý a jeho zpěv je hlasitý.  Pohybuje se při 

zemi nebo v nízkém porostu a v přírodě se s ním lze setkat i v zimě. Je pro něj 

typické, že nosí svůj krátký ocásek vztyčený vzhůru, a tak jej díky této 

charakteris�cké siluetě lze snadno určit.

Střízlík obecný

Foto: Andrea Balejová

Labuť velká (Cygnus olor) na jezeře Milada

Zuzana Pluhařová

Labuť velká je dnes již poměrně běžným ptákem stojatých vod. I na jezeře 

Milada je k vidění několik napůl ochočených párů, které tolerují přítomnost 

člověka. Začátkem roku se nám s rodinou naskytla krásná příležitost 

pozorovat velmi zblízka v letu tohoto největšího (a zřejmě i nejkrásnějšího) 

vodního ptáka. Let to nebyl nijak závratně dlouhý (cca 100 m). Při přistávacím 

manévru na čerstvě zasněženém břehu zanechal samec několik o�sků nohou 

opatřených plovacími blánami, jak je na fotografiích dobře patrné. Stopu 

zanechalo i poslední mávnu� pravého křídla. Zmíněného samce na břeh 

následovala i samice, ta však zvolila k přesunu kolébavou chůzi.

Labuť velká

Foto: Zuzana Pluhařová

Labuť velká

Foto: Zuzana Pluhařová
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